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Sumažėjo įkaitų
atgavimo viltys

Trumpas turisto
žvilgsnis į Pabaltijį
Buvęs diplomatas aplanke "tarybinį užsieni"

Atidėti Irano parlamento rinkimai

Greenwich, Conn. — ]AV žur ja mano žmonai ranką, pasakoja
Teheranas. — Irano vyriau- sika, nors pati turi daug naf
nalas „Atlantic" balandžio mė Attwood.
sybė atidėjo antrąją dalį par tos, pasidavė Irano valdžios
nesio numer. talpina platu WilNet ir tokioje suvienodintoje
lamento rinkimų, kurie turėjo spaudimui, o Egipto prezidentas
liam Attwood straipsnį apie Bal valstybėje, kaip Sovietų Sąjunga,
įvykti balandžio 14 d. Pasitai parodė nemažą politinę drąsą.
tijos valstybes: Lietuvą, Latviją ir Baltijos respublikų skirtumai pa
Iš Panamos pranešama, kad
kė pirmoje dalyje
suktybių,
Estiją. Autorius yra buvęs „News- daro jas ir jų 6 milijonus žmonių
kurias dabar aiškins speciali Irano dokumentuose, kurie bu
week" žurnalo leidėjas, buvęs įdomiais ir kai kuriais atžvilgiais
komisija
iki balandžio 25 d. vo įteikti reikalaujant išduoti
JAV ambasadorius Kenijoje ir nepakartojamais. Jų gyvenimo
Po to, gal, teks pakartoti pir šachą, labai silpnai įrodinėja
Guinėjoje. Jis su žmona ir dviem lygis aukščiausias visoje valstybė
mąją rinkimų dalį kai kuriose ma, kiek turtų šacho šeima iš
dukterim 10 dienų praleido Pa je. Tik čia (ir Kazachstane) ru
apylinkėse, o po t o eiti prie sivežė. Tarp kaltinimų nurodo
baltijy užbaigdamas kelionę Es su filmai rodomi su vietinių kal
antrosios dalies. Trumpai sa ma, kad šachas išleido milijo
tijoje, iš kur jis traukiniu išvyko į bų užrašais, tik Estijoje įmanoma
kant, niekas nežino, kada par nus dolerių savo rūmams de
Leningradą.
televizijos stebėtojams užsisukti
lamentas bus baigtas rinkti, o koruoti, baldams pirkti, krepši
Straipsnyje „The Baltic States: nekomunistines programas, JŲ
su parlamentu surištas ame nio salės įrengimams savo sū
In Custody" autorius teigia, kad, atveju — iš Suomijos.
rikiečių įkaitų likimas.
Vie naus rūmuose. Jis kaltinamas
žiūrint iš Maskvos taško, apsimo
nas iš Jungtinių Tautų specia pirkęs didel| keleivinį lėktuvą ir
Baltijos valstybių atskyrimas
kėjo leisti baltams išlaikyti savo nuo turistinių taku sukūrė apie
lios teisininkų komisijos narių pan.
kalbas ir tautines kultūras, nes tai Baltijos šalis daug nesusipratimų.
Siras Adib Daoudi pareiškė,
Irane revoliucijos fanatikai,
buvo menka kaina už jų politinį Visa sritis amerikiečiams buvo
kad įkaitai gali būti paleisti už puolę bankus revoliucijos pra
ramumą ir darbštumą. Jo nuo uždaryta iki 1965 m. ir šiandien Rytoj — Verbų sekmadienis, Kristaus įžengimo į Jeruza lę šventė. Evangelistas šv. Morkus rašo, kad žmonės pa dviejų mėnesių
džioje, sudegino daug dokumen
mone, būtu tikslu tvirtinti, kad tik apie 600 amerikiečių per me sitiko Išganytoją, klodami ant žemės savo drabužius ir medžių šakas, šaukdami: "Hosanna, palaimintas tas, ku
tų, nuorašų. Be to, šacho arti
Irano
prezidentas
Bani
Sadris ateina Viešpaties vardu".
„baltai" šiandien nėra vergijoje, tus atvyksta į Lietuvą, daugiau
ras, laikomas nuosaikiausiu iš mieji, besiruošdami bėgti, daug
bet „in custody". Už šitą galimy sia aplankyti giminių. Jam pa
visų Irano vadų, pasakė, kad dokumentų išsivežė, todėl Pana
bę būti pririštiems ant ilgos gran čiam teko Vilniuje susitikti lietu
ajatola Khomeinis galėtų pa mai įteikti dokumentai labai
dinės, jie kietai dirba. Pavyzdžiui, vį iš Amerikos. Tas pasakęs, kad
keisti įkaitų paleidimo proce silpnai dokumentuoja šacho nu
Latvija su vienu nuošimčiu So materialinės sąlygos kasmet gerė
dūrą, jei Amerika pakeistų sa sikaltimus ir jo finansinę padė
vietų Sąjungos gyventojų, paga ja, tačiau vis dar neleidžiama ap
tį, rašo "Washington Post".
vo laikyseną.
mina pusę jos motociklu ir telefo lankyti gimtinių vietų. Giminės
Irano įkaitų klausimas gali
nu. Jie taip pat mažiau neramūs, turi atvykti į Vilnių pasimatyti
stipriai
atsiliepti
Amerikos
— Italijos premjeras Cossiga
negu anksčiau. Studentų 1972 m. su svečiais. „Respublika yra už
Šnipai sumaišė
susitarė su socialistais sudaryti prezidento rinkimų kampanijo
Senatas patvirtino naftos mokesčius
riaušes Kaune buvo paskutinė di daryta", paaiškino Intouristo gi
koalicinę vyriausybę, po karo je. Manoma, kad Irano vadai
medžių rūšis
Washingtonas
Senatas ket- ti infliaciją, kartu užtikrinti į jau 39-tą. Italijos parlamente gali bandyti "nubausti Cardesnė tautinė demonstracija. Ka dė.
vystymąsi.
dangi rusai šiuo metu sudaro vos
Maskva. — Sovietų "IzvestiAutorius planavo ir buvo susi virtadienį priėmė prezidento | pastovų ekonominį
. i iš 630 vietų krikščionys demo- terį" už šacho globojimą ir
pusę Sovietų Sąjungos gyventojų, taręs su rusais aplankyti Pabalti Carterio reikalaujamą nepap- Mažmenų karnų augimo tempai L ^ . ^ ^ ^ ^ Q S Q c i a . saugojimą. Ajatola Khomeinis ja" paskelbė apie JAV šnipų
M
jie, suprantama, labai nervingi jo valstybes automobiliu, tačiau rastų mokesčių naftos bendro per 1979 ir šiuos ~.etus pasie-; j į g ^
pasakęs, kad "Carteris nebus veiklą. Du Amerikos diplomakė
rekordinį
lygį.
šis
proce*
_
g
žilAomis
Iran0)
dėl tautinio separatizmo ženklų, j autorius jau seniai patyręs, kad vėms įstatymą. Balsuota 66-31
įvyko perrinktas". Pripažįstama, kad i tai "Weatherbee ir Corbin", ifiBaltijos susitvarkymas atrodytų planavimas ko nors su rusais ve santykiu. Prezidentas senatui sas jau tapęs neatskiriamu Ame kovos tarp kurdų partizanų ir šacho išvykimas į Egiptą pa- Į važiavę iš Maskvos į netoli
kaip geras pirkinys, sako Att- da į nusivylimus. Vis vien, jis padėkojo, sakydamas, kad įsta rikos ekonomikos elementu.
vyriausybės kareivių. Kvalata- kenkė įkaitų padėčiai, susti- j esančios karinės bazės apylinwood.
Vyriausybė
suvaržė
bankų
tymo
priėmimas
yra
gera
žinia
gan laisvai galėjęs pavažinėti ir
no kaime žuvo 20 žmonių, tiek prino iraniečių radikalų ranką, j kes, t e n miškelyje palikę iš
Autorius rašo, kad rusai tris Pa pasižvalgyti po šias respublikas. ne tik Amerikai, bet ir visam kreditus, nes smarkiai ėmė kil pat buvo sužeistų.
susilpnino užsienio reikalų mi- plastmasės pagamintą "pušies
baltijo respublikas kartais vadi Lyg Ispanijos baskai, baltai laiko pasauliui. Prezidentas šį įstaty ti vartotojų įsiskolinimas —
— Popiežius Jonas Paulius nisterio Ghotbzadeho ir prezi kelmą". Jame buvo kelių šim
na „sovietskaja zagranica" — „ta savo kalba brangiais savo tauti mą, kurio projektą, jis Kongre viena iš "bėgimo nuo pinigų" paskyrė ukrainiečių katalikų dento Bani Sadro galią ir įta tų tūkstančių dolerių vertės apa
rybinis užsienis". Lietuvoje, Lat nio savitumo simboliais. Latvių ir sui nusiuntė pernai balandžio forma. Vartotojai, matydami, dvasiniu vadu philadelphijos ką revoliucijos taryboje.
ratų, radijo bangų gaudytojų,
vijoje ir Estijoje, net ir po 35 me- į lietuvių kalbos yra paskutinės in- mėn., greit žadėjo pasirašyti. kad kainos nesustojamai auga, arkivyskupą Myroslav Ivan LuŠiomis dienomis gydytojai kurie turėjo pagauti signalus
tų sovietų dominavimo vis dar ga- j doeuropiečių kalbų grupėje. Vil- Numatoma, kad per ateinantį stengiasi išleisti savo dolerius, bachivsky, kuris pabėgo nuo operuos buvusį Irano šachą. net iš erdvės satelitų. Šnipai
lima justi, kad esi kažkur Euro- niaus aerodrome autoriaus šeima dešimtmetį į valstybės iždą įeis kad išvengtų nuostolių dėl jų bolševikų persekiojimo 1947 m. Egipte kai kurie dešinieji mu padarę vieną klaidą — jie pušies
poje. Senos pilys ir bažnyčios, ka nerado lagaminų ir jis priėjo prie 227.7 bil. dol. Dalis tų pinigų nuvertėjimo. Tendencija "pirkti
— Okupacinė Izraelio valdžia sulmonai nepritaria šacho pri kelmą pasodino miškelyje, kur
vinės ir tavernos, išgrįstos gatvės, uniformuoto pareigūno, sakyda bus panaudota nepasiturinčioms Į int kortelių" įgavo pavojinga paskelbė draudimą pasirodyti ėmimui, tačiau daugumas egip augo tik alksniai. Vietiniai žmo
vokiška architektūra, skandinaviš mas, kad jis nekalba rusiškai. Pa šeimoms šelpti, dalis padės su- mastą
gatvėse arabų Kfa r Abud kaime, tiečių sako: "Žmogui reikia nės tuoj pastebėję, kad kelmas
Šiais rinkiminiais metais pre netoli Ramallos miesto, šiame duoti vietą
kos dekoracijos, lotyniškas alfa reigūnas šyptelėies atsakė, kad ir mažinti iždo deficitą ir apie 34
ramiai numirti". toje giraitėje netinka.
betas, drabužiai, muzika, — vis jis rusiškai nekalba, tačiau už ke bil. dol. bus skirta naujiems zidentas deda viltį į ekonomikos kaime arabai puolė keturis Iz Nors kai kurie piliečiai kritikuo
Valstybės departamentas pa
nusmukimą. Tai turi padėti ko raelio autobusus.
kas prisideda prie tos iliuzijos. Ją lių minučių jis surado lagami energijos šaltiniams išvystyti.
j a prezidentą Sadatą, kuris už tvirtino, kad tomis pavardėmis
sustiprina maži gestai, — daili nus.
Kritikai, ypač iš naftos tur voti su infliacija ir sustabdyti
— Tūkstančiai žmonių atsi traukė Egiptui naujų nemalonu du asmenys yra tarnavę Mask
ninkas meno parodoje pabučiuo'Bus daugiau)
tingų valstijų, aiškino, kad spe dolerio kurso kritimą valiutos sveikino s u nušautu Salvadoro mų, priimdamas šachą, kiti nu vos ambasadoje.
cialūs mokesčiai atims norą biržose. Sulėtėjęs ekonomikos arkivyskupu Oscaru Romero. rodo, kad tai garbingas, islamu
Senato užsienio
naftos bendrovėms ieškoti nau augimas turėtų sudaryti galimy Smurto veiksmuose vėl žuvo pagrįstas gestas, kurio negali
bę
sumažinti
importą,
atpigęs
jų šaltinių ir tuo pakenks visai
apie 20 žmonių. Trys Salvadoro ma lyginti su Meksikos vyriau
politikos apžvalga
Amerikai. Projektą patvirtino doleris turėtų pagyvinti ekspor ministeriai: ekonomikos, švieti sybės elgesiu. Kai šachas, po
Washingt»nas. — Valstybės
49 demokratai ir 17 respubli tą ir tuo turėtų pagerėti preky mo ir žemės ūkio viceministe- operacijų ir sunkios ligos New
sekr. Cyrus Vance visą valandą
Vyks | Toriną
Decloux. Ligšiolinis Grigaliaus konų senatorių. Tik 8 demo bos balansas.
ris pasitraukė iš pareigų ir iš Yorko ligoninėje norėjo sugrįž
Ekonomikos
padėčiai
labai
universiteto
rektorius
italas
jė
ti į Meksiką, jam buvo praneš kalbėjo ketvirtadienį aenato už
Jonas Paulius TJ Atvelykio
kratai balsavo prieš.
važiavo į užsienį.
svarbūs
naftos
importai,
todėl
sienio reikalų komitete, kuris
zuitas
Carlo
Maria
Martini
buvo
sekmadieni, balandžio 13 d.,
— Buvęs Lenkijos premjeras ta, kad jo viza atšaukta, MekKetvirtadienį
buvo
kilusi
pa
prezidentas
siūlo
naujus
mokes
pradėjo platesnę JAV užsienio
vyks j Toriną. Tai pranešė neseniai Popiežiaus paskirtas nika akcijų biržose, nukrito
Piotr Jaroszewicz, pašalintas iš
čius naftos produktams, kad
politikos apžvalgą. Sekretorius
Torino arkiv. kard. Ballestrero. Milano arkivyskupu.
aukso ir kitų brangiųjų metalų vartotojai jų mažiau sunaudotų. komunistų partijos politbiuro ir
Atbudo
ugniakalnis
gynė politikos kryptį ir prie
Popiežiaus apsilankymas bus
Malda už pašaukimus
kainos, šiuometinis vyriausy Žinoma, visos šios priemonės iš centro komiteto, laimėjo rin
mones, sakydamas, kad Ameri
Spirit
Lake.
—
Washingtono
grynai religinio pobūdžio, t a 
bės rūpestis yra stabilizuoti žmonių tarpe labai nepopuliarios kimus ir pateko į parlamentą. valstijoje iš St. Helen kalno, ka yra ant gero kelio, tik reikia
Mes
visi
meldžiamės,
kad
pri
čiau turės ir socialinių atgarsių,
dolerį, kurio vertė jau kuris lai ir gali atnešti žalą rinkimuose. Valdžios pranešimu, rinkimuose 9,671 pėdos aukščio, pasipylė pe- neapleisti gynybos reikalų ir
nes pramonės centre Torine šiuo sipildytų kunigų seminarijos ir
kas pastoviai krinta, ir sulaiky- Nežiūrint naftos kainų kilimo, dalyvavo 98 nuoš. balsuotojų
metu neretai siaučia teroristai vienuolių naujokynai, kad visos
_ Britanijos vyriausybė pa- lenai, iškilo dūmai, atgijo se- ekonomikos stiprinimo.
tikinčiųjų
bendruomenės
ir
pa
neatrodo,
kad
jos
suvartojimas
Senato užsienio reikalų komi
ir kitokie smurtininkai. Torino
skelbė, kad nuo birželio 30 d. niai miegąs ugniakalnis, nevei
teto
pirm. sen. Frank Church
tikintieji s u džiaugsmu laukia rapijos galėtų su pasitikėjimu šio pasaulio bei piktojo vilio būtų žymiai sumažėjęs.
kęs
nuo
1857
metų.
Buvo
eva
iš apyvartos bus išimta šešių
žvelgti į ateitį — kalbėjo šv. nių
Naftą eksportuojančios val penų moneta "sixpense", kuri kuoti arčiau kalno dirbę miško atidengė, kad komitetas paruoš
vyriausio Bažnyčios Ganytojo.
Petro aikštėje susirinkusiai mi
stybės kaltina Ameriką, kad nu pasirodė 1551 m. Britanija pa darbininkai, buvo uždaryti ke pareiškimą apie JAV santykius
Aplankė kolegiją
niai popiežius Jonas Paulius
Medalis jėzuitui
smunkantis doleris mažina jų mažu pereina prie metrinės sis liai. Pelenai ėmė kristi apylin su Iranu ir jo buvusia šacho vy
II-sis.
—
Visi
trokštame
tęsė
Popiežius
Jonas
Paulius
II-sis
pajamas už eksportuojamą rfaf- temos. Monetų pirkliai ir ko kėse už 35 mylių
Vokietijos vyskupų konferen
riausybe. Spėjama, kad pareiš
cija kovo 8 d. suteikė šv. Boni Šv. Tėvas — kad netrūktų dar aplankė šiaurės Amerikos pon- tą. Doleriui nemažai pakenkė lekcionieriai jau dabar moka už
kime bus lyg ir atsiprašymas dėl
Derybos tęsiamos
faco aukso medalį sociologui bininku, kuriuos Viešpats šau tifikalinę kolegiją ant Gianicolo OPEC šalių grasinimas, kad jos senus sixpensus po 50 dol.
JAV klaidų, apgailestaujama
Aleksandrija. — Kaire įvyko dėl JAV "kišimosi" į Irano rei
jėzuitui prof. Oswald von Nell- kia į savo piūtį, kad netrūktų kalvos Romoje, šiuo metu Ko pradės už savo naftą reikalauti
— Buvęs valstybės sekr. KisBreuning, jam sulaukus 90 me kunigų, kurie visiškai pasišvęs legijoje gyvena 160 jaunų stu "valiutų krepšio", kuriame būtų singeris pareiškė, kad jis nieko Egipto — Izraelio derybos dėl kalus, ko reikalauja Irano val
tų amžiaus. Kun. Nell-Breu- tų Dievo karalystei, kurie au dentų iš Jungtinių Amerikos ne tik doleriai, bet ir Japonijos bendro neturėjo su Irano šacho Palestinos autonomijos klausi džia.
ning turi daug nuopelnų, ypač kotų Eucharistiją, skelbtų Vieš- Valstijų, besirengiančių kuni jenos. Vokietijos markės, Švei nutarimu važiuoti į Egiptą. mų. Nutarta paskelbti, kad ge
gužės 26 d. bus laikoma ne de
Iranas jau
socialinio teisingumo srityje. riflties žodi ir eitų gelbėti sie gystės pašaukimui. Kolegijos carijos frankas.
NBC televizijos programoje rybų užbaigimo data, bet ska
lų;
kad
netrūktų
vyrų
ir
mote
KALENDOBIUS
auklėtiniai
studijuoja
pontifigruodžio
mėn.
paskelbė,
kad
jis
Jis yra daugelio svarbių veika
Kissingeris
pareiškė
nuomonę,
rų,
kurie
pilnai
paaukotų
savo
kaliniame
Grigaliaus
universi
tinimu greičiau užbaigti dery
dolerio atsisako ir pereina prie
lų autorius. Ta pačia proga
Kovo 29 d.: Bertoldas, Diekad J A V vyriausybė turės bas. Specialus JAV ambasado
Tokyo Šv. Sofijos Katalikų uni gyvenimą Dievo ir žmonių tar tete. Popiežiaus apsilankyme kitų valiutų.
monda,
Kernius, Almante.
griebtis griežtesnių priemonių, rius Sol Linovritz pareiškė, kad
versitetas kunigui Nell-Breu- nybai, neturto, skaistumo ir pa proga į Kolegiją buvo pakviesti
Kovo
30
d.: Regulas, Korneli
nors dėl jų padidės pavojus paskutiniame susitikime buvo
ir amerikiečių kunigų studentų
ning suteikė garbes daktaro klusnumo dvasioje.
Audra sugriovė
ja, Danulis, Medą.
įkaitams.
išaiškinti kai kurie svarbūs ne
Visi meldžiamės — sakė po Santa Maria Kolegijos auklėti
laipsnį.
Kovo 31 d.: Benjaminas, Balnaftos platforma
sutarimai. Pasitarimai bus tę bina, Ginutis. Vartvilė.
piežius, — kad jaunuoliai, ber niai. Santa Maria Kolegijoje
Pakeitė rektorių
niukai ir mergaitės, pajustų pa studijas gilina 60 jaunų ameri
Stavanger. — šiaurės jūroje, kad daugiau 110 bus dingę šal siami toliau.
Saulė teka 5:41, leidžiasi 6:11.
kiečių
kunigų.
Po
šv.
Mišių
Ko
Popiežiškojo Grigaliaus uni šaukimo malonę kaip ypatingą
tarp Škotijos ir Norvegijos, di tose jūros bangose, 90 pavyko
ORAS
versiteto Romoje laikinuoju — Bažnyčios dovaną, kurią pats legijos koplyčioje šv. Tėvas at delėje audroje sugriuvo naftos išgelbėti, ištraukti ir 7 žuvusių
— Čado respublikos sostinėje
Debesuota, su pragiedruliais,
ad interim — rektorium šven Kristus įdiegia širdyse, ir kad, skirai susitiko su atskirais auk šulinių gręžimo platforma, ku- kūnai. Gelbėjimo darbuose da vyksta kovos, sostinė liko griu
lėtiniais
ir
su
išgirdę
kvietimą,
nesidairytų
at
tasis Tėvas paskyrė belgą jėzu
abiejų Kolegijų noje buvo apie 208 žmonės, lyvavo britų karo aviacija ir vėsiuose, jau išbėgo apie 600 gali lyti, temperatūra dieną 501.,
itą filosofijos profesorių Simon gal, nepaisytų savo silpnybių ir vadovybės asmenimis.
baltųjų
naktį 35 L
daugiausia norvegai. Bijoma. daugybė laivų.

Kaip atstatyti
pasitikėjimą doleriu

KATALIKAI PASAULY

TRUMPAI
1$ VISUR

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 d.

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medflaga Ir nuotraukas
sinsti: 6522 So. Rockwell Ave., Chicago, IL. 60629. TeL 778-7852

VYSK. VALANČIAUS KUOPOS ŠVENTĖ

sąjūdžio kūrėją. Tad, neišski
riant nė pačių ateitininkų dalies,
tas "Aušros" laiškas daugelį su
klaidino. Prašydamas "Ateities"
redaktorių paskelbti m a n o pasi
sakymą, tikiuosi, kad juo pasinau
dos ir kiti laikraščiai, kurie "Auš
ros" ilaišką persispausdino b e jo
kios savo pastabos. O tokia pa
staba buvo būtina, kad skaityto
jai nebūtų suvedžioti klaidinga
laiško informacija ir pačios "Auš
ros" redakcijos pastaba, kad "nė
ra galimybės pargabenti į Lietu
vą profesoriaus palaikų". Nėra
tokios galimybės n e dėl to, kad
"vieta, kur anuomet buvo pa
laidotas profesorius, šiandien jau
Cicero moksleivių ateitininkų įžodis metinės šventės metu. Įžodį priima yra gyvenvietė", o dėl to, kad iš
vis nežinoma, kur Pr. Dovydai
kun. dr. K. Trimakas.
Nuotr. jono Kuprio
tis palaidotas, jį nukankinus Sverd
lovsko kalėjime.
Juozas Girnius
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ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
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metams 14 metų 3 mėn.
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Kovo 15 d. Cicero vyskupo Va- Į tačiau tai yra įsipareigojimas liklančiaus kuopos
ateitininkams ti ištikimiems Dievui ir savo tau
buvo ypatinga diena. Tai buvo tai.
• Administracija dirba kas- į • Redaxciįa straipsnius taiso sakuopos metinė šventė,
kuriai
Po to kuopą sveikino MAS
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipsnariai ilgai ruošėsi. Šventė pra centro valdybos sekretorė Loreta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
' nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
sidėjo 6:45 v. v. eisena su vėlia Stončiūtė, prisimindama ir savo
f anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e , b i m ų ^ „ „ į neatsako. Skel
va į Šv. Antano bažnyčią, kur ir MAS pirmininko Arvydo Žygo
GAJININKLJ PRIEŠVELYKINIS
bk30 — 4 : 0 °- šeštadieniais j D į m „ kainos prisiunčiamos gavus
kuopos kapelionas kun. dr. Kęs dienas šioje kuopoje ir priminda
SUSIKAUPIMAS
8:30 - 12:0O
j prašymą.
tutis Trimakas laikė kuopos šven m a dabartiniams kuopos nariams,
Lietuvos pogrindžio "'Aušros" kalbanti apie Pr. Dovydaičio mir
Medikų korp. "Gaja" priešve. ^
^
tės Mišias. Skaitymus ir jpsalmę kad MAS vaidybai ši kuopa yra Nr. 13 buvo paskelbtas Prano ti Gari stovpkloje ir ten jo palai
lykinis
susikaupimas
įvyks
šį
sek
dojimą,
yra
prasimanyta.
Koskaitė kuopos kopirmininkas Vi artima ir išimtinė. Kuopą sveiki Dovydaičio bendrakalinio taišHIIHHIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII
tas Laniauskas. Pamokslu kun. n o ir Stulginskio kuopos pirmi kas. Cia šį laišką perspausdino j kiais sumetimais laiško autorius madienį, kovo 30 d., Verbų sek šelis savo pamokslu apibūdino
CENTURY SAVINGS
jauniems
Trimakas pagavo ne tik kuopos ninkas Vilius Dundzida ir Lipniū- "Tėviskės Žiburiai", o vėliau ir sugalvojo savo atsiminimus apie madienį. Korp. "Gaja" nariai ir maldos reikšmę. Jis
& IX>XS ASSOCIATIOK
jaunus narius, kuriems jis pritai n o kuopos pirmininkas Giedrius "Draugas" (1979. VU. 16 — 17). Pr. Dovydaitį užbaigti neteisinga jų Šeimos prašomi dalyvauti 9 va'l. ateitininkams pabrėžė,kad Dievas 1947 W. 35th St. TeL 528-5500
Šv. Mišiose Marijonų koplyčio žino, ko ju širdys geidžia, net ge 2% Y~ar Mortey MarOcet Certįiteaiea
kė dialogine pamokslo
forma Sodonis.
Ypačiai į šį 'laišką atkreipė dėme- informacija iš esmės nėra svar
je.
Čia bus prisiminti mūsų mi riau negu jie patys. Tad malda aad In<::vidual Retirement A.ccounta
klausimus apie skaitytą evange
Sventės programos meninę da- j sį "Ateitis": šių metų birželio bu. Tiesa yra ta, k a d iš tos stoAva.iia.bl? at Current Rates.
rusieji
korporantai ir pasiruošta mums visiems turi būti artima, 'UUHIlIlIiitiUIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlHlltUlim
liją. Jis pagavo ir suaugusiu kuo lį pravesti buvo pakviesta kuopos | numeryje ne tik paskelbė, bet ir vykios, kurioje profesorius kalėjo
Velykų Prisikėlimui.
miela ir dažna.
pos "absolventu", bičiuliu ir tė globėja Aldona
Prapuolenytė. nuotraukomis pailiustravo šį laiš- su tuo ukrainiečiu, buvo su lietu
Po
pamaldų
ten
pat
apatinėj
Po Šv. Mišių visi kuopos na- imiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiHiiiiitiitiiiiii
vių
intelektualų
grupe
išgaben
vų dėmesį, moksleiviu pakalaus- Pirmasis pasirodymas buvo jau- j ką, davusi jarn ^ antraštę "Prof
salėj
bus
trumpas
susirinkimas
ir
P E I E Š - V E L Y K I N I S
damas, kuris iš abiejų tėvo sū nių būrelio: grupinė deklamaci Prano Dovydaičio paskutinės die tas į Sverdlovsko kalėjimą ir ja
(Nukelta į 4 paL)
kavutė.
Adv.
Saulius
Kuprys
pa
me nukankintas. Perspausdinto
IŠPARDAVIMAS
nų būtų geresnis ateitininkas — ja Prano Vaičaičio eilėraščio "Yra nos".
sidalins visiems rūpimais klausi
sios
nuotraukos
iš
Gario
stovyk
"Surprise the Easter Bunny"
sūnus palaidūnas, kuris sugrįžo,
Sis laiškas yra autentiškas, bet,
šalis", kurią paruošė būrelio glo
mais.
Nariai
ir
jų
šeimos
prašomi
ONDRUS
& S O N of BERWYN
los
iš
tiesų
rodo
vietas,
kur
bu
ar "gerasis" sūnus, kuris tėvo
bėja Roma Olšauskaitė. Dekla deja, ne visas teisingas, nes pa
Advokatų
Draugija
6533
Cennak
Rd., Benvyn, 111.
gausiai
dalyvauti.
vo kalinami lietuviai, kur ne vie
namuose dirbo, bet kuris sa
mavo Darius ir Audrius Rūbai, baigoj teikiama informacija yra
TEL.
—
484-1700
Kadangi
tą
pačią
dieną
įvyks
VALDEMARAS B Y L A U I S
no ir kaulai ilsisi. Bet ne ten
vo brolio nemylėjo ir tėvo neat
Rita ir Paulius Rūbai, Teresė ir išgalvota. 'Kas tik iš š'o laiško
IR
Conrad
prof. Prano Dovydaičio žemiš daktarų konferencijos
jautė.
Kazys Razmai, Darius ir Rimas semsis informaciją apie Pr. Dovy
VINCAS BRIZGYS
n-Zi'a »Ji» nuo reg. kainos visiems lo
Hilton viešbutyje, Šv. Mišias iš
kieji
palaikai
palaidoti,
nes
ne
Po šio įdomaus pamokslo, kuo Maurukai, Rūta
vos užtiesalams. Gražūs g-elgti ir be
Tamošiūnaitė, daičio paskutines dienas, tas bus
klausysime
anksčiau,
nes
visa
pro
Teisių
daktarai
P3.r.)arginimų. Didžioji dalis su pritaipos ko-pirmininkė Laima Šulai- Rasa Sulaitytė, Renata Iešman- suklaidintas. Todėl ir laikau rei ten jis buvo nukankintas.
Lang-c užuolaidom. Užeikite
grama bus trumpinama, kad bū 2458 W. 69th Street, Chicago, IU. kimom
Jeigu
tie,
kurie
perspausdino
dar šiandien " Išpardavimas baigsis
tytė perskaitė protokolą, pagal ku taitė ir Marytė Končiūtė. Antrieji kalinga "Ateityje", kaip Ateiti
tų gaiima visur suspėti.
kovo 31 d
Teiraukitės tik angliškai.
Visi teL 778-8000
rį buvo įteikti kuopos nariams pasirodė Laimos Šulaitytės pa ninkų
Federacijos oficialiame minimąjį "Aušros" laišką, būtų
i iimiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Korporantė
peržvelgę knygos "Pranas Dovy
Valandos pagal susitarimą
ženkleliai bei juostos. Kandida ruošti jaunučiai
vaidinimėlyje žurnale, šiuo reikalu pasisakyti.
daitis"
atitinkamus
puslapius,
be
tams sustojus prie altoriaus, kun. "Susitikimas": Danguolė ir Juozu
Laisvojo
pasaulio
lietuviui
P R A N O DIELININKAIČIO
Trimakas priėmė įžodį. Ženkle kas Vilučiai, Petras ir Juozas Vin "Aušroje" paskelbtas laiškas ne abejo, būtų turėję atkreipti skai
K U O P O S SUSIKAUPIMO
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2^4159
lius įteikė dr. Petras Kisielius ir geliai, Daiva Maurukaitė, Viole turėtų būti naujiena. Kai ra tytojo dėmesį į tai, kad knygoj
VAKARAS
DR. K. G. BALUKAS
'„
į
nesinaudojama
to
laiško
inforj
kuopos globėja Aldona Prapuo- ta Rūbaitė ir Tomas Tiknius.
DR. P. KISIELIUS
šiau knygą "Pranas Dovydaitis macija apie tariamą Pr. Dovydai- '
Akušerija ir moterų ligos
lenytė, asistuojant būrelių glo
Kovo
15
d.
vakaras
buvo
švel
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Moksleivių pasirodymas buvo (1975), turėjau šio laiško nuoGinekologinė Chirurgija
bėjoms:
jaunučių
Laimai trijų veiksmų komedija A. Zails- i šą rūsy kalba ir jo vertimą lie- čio mirtį ir palaidojimą Gari n u s ir ramus. T a pati ramybė
1443
So.
5
0
t
h Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawfcrd
ra
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8 vai. vak. išskyrus
Šulaitytei, Jaunių
Romai OI- kaitės ir A. Žygo "Ateitininkų j tuvių kalba. Kadangi vertimas stovykloje. Keliskart daugiau žnuy glūdėjo ir Tėvų Marijonų kopMedicai Building). Tet. LU 5-6446
ni
treč.
šešt.
12
iki
4
vai.
popiet
ų skaito laikraštinę periodiką l y č i o j e > k u r b u V Q s u s i r i n k ę k u 0 _
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
sauskaitei, ir moksleivių — Al priešistorija". Vaidino
Saulius į neatrodė pakankamai taisyklinnegu
knygas.
Ir
iš
ateitininkų
ne
Priima
ligonius
pagai
susitarimą
Tel. REliance 5-18tl pos nariai, jų tėveliai ir svečiai
donai Zailskaitei. Jaunučių ženk; "Baronas, 'Dovydas Bliujus, Vitas g as? naudojausi VI. Kulboko at
visi
sutiko
priimti
knygą
apie
jų!
išklausyti
Šv.
Mišių.
Kun.
V.
Rimlėlius gavo Daiva Maurukaitė ir j Laniauskas, Irena Mickutė, Dana liktu vertimu. Laiško ištraukos
DR. WALTER J . KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Juozas Vingelis. I jaunius pakel-! i r R ū t a Norkutės, Andrius Pad knygoj yra cituojamos ar atpasa
Lietuvis gydytojas
DR. PETER T. BRAZIS
ti buvo Marytė Končiūtė, Darius ; fe^an^ Laima ir Vytas Šulaičiai ir kojamos puslapiuose 303 — 305.
3925 West 59th Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va!: p'rm., antr.. ketv. ir penkt. nūo 12-4
Maurukas, ir Rita ir Paulius Rū-; Valius Vabalaitis. Juokėsi visi ir "Aušroje" tas visas laiškas sklan
2434 West 71st Street
vai popiet ir 5-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
bai. Moksleivių juosteles gavo; iš urviniu žmonių noro įsteigti džiai išverstas. Bet reikalas yra
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
.'.
Dana Norkutė ir Vytas Šulaitis. ateitininkus ir iš egiptiečių ne tas, kad paskutinė laiško dalis,
va!, popiet, irei. ir šešt. tik susitarus
Užbaigus Šv. Mišias Ateitininkų pavykusio plano ta pačia tema ir
DR. IhENA KURAS
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
himnu, susirinkome į parapijos iš h u n ų pasirinkimo verčiau į
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDJKSU IR VAIKŲ LIGOS
salę kuopos agapei šeimos — Romą žygiuoti negu ateitininkus
ATEITININKŲ VIENYBĖ
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
--%''
meilės šventei.
OPT0METRISTAS
steigti.
(Pabaiga)
MEDICAL
BUILDING
2709 West 51st Street
Salėje nuotaika buvo tikrai
Po visų pasirodymų Aldona
3200 W. 81st Street ;
Tel. - GR 6-2400
Ateitininkai, kildami iš savo
šventiška — moksleiviu ir ju Prapuolenytė padėkojo globėjoms
Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki-1 v^p.p
Vai.
pagal
susitarimą:
pirmad.
irketv.
1-4
ir
draugų iš kitų kuopų klegesys, ir tėvams, kurie savo vaikus ska tautos ir gyvendami savo tauto
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso te? RE 7-1168: rezid. 239-2919
Šilti žodžiai kuopos tėvų ir bi tina ir remia, ir tėvų komiteto je, taip pat yra veikiami jos tei
Ofs. HE 4-18X3 Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ypatybių.
čiulių tarpe. Visiems maždaug nariams J. Končiui, V. Laniaus- giamų ir neigiamų
DR. J. MEŠKAUSKAS
susigrupavus prie gausiai padeng kui, S. Vingeliui ir J. Arštikiui, o Tą pat matome ir svetur, kur
DR. E. DECKYS
tų stalų, kuopos
ko-pirminin- taip pat ir narėms, kurios parengė jie yra savos visuomenės žymi
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
GYDYTOJAS IR CHfRURGAS
Specialybė — Nervų ir
Specialybė vidaus ligos ***
kas Vitas Laniauskas pasveikino vaišes. Ji taip pat išreiškė padė dalis. Bet ateitininkų sąjūdis sie
Emocinės ligos
245* West 71st Street
visus susirinkusius į kuopos aga- ką nuolatiniam kuopos talkinin kia šią visuomenę kelti aukš
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
Toronto moksleivės ateitininkės iškylos meru High Parke, L. Vaitonytė,
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
pę, pakvietė kun. Albertą Rut kui "Draugo" redaktoriui Aloy tyn. Todėl iš savo narių reika B. Abromaitytė, V. Slivinskaitė, R. Kaknevičiūtė ir L. Padolskytė.
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penktad.
kauską sukalbėti maldą prieš val zui Baronui už ypatingą paslau lauja, kad jie būtu aukštų kvali
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Nuotr. R. Vingelytės
fikacijų
profesionalai,
darnių
gį ir po to visus vaišintis. Vai gumą mūsų kuopai.
Telef. — 2 8 2 - 4 4 2 2
šinosi, dalinosi gausiais kuopos
DR. A. B. 6LEVECKAS
a. z. šeimų kūrėjai, sąmoningi krikš
Dr. ROMAS PETKUS
čionys, gyvos dvasios tautiečiai ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tėvų komiteto narių pagamin
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA- '•
Tel.
BE
3-5893
uolūs
visuomenininkai.
Žodžiu,
tais užkandžiais, linksmai prie
SUSIKAUPIMO POPIETĖ
Ofisai:
Specialybė
Akių
ligos
rinktiniai
savo
visuomenės
na
lų
padavinėjant
O.
Tamo
2759
W.
71st
St.,
Chicago,
111.
60629
111
NO.
WABASH AVE. - ~
3907 West 103rd Street
Kun. Alfonso Lipniūno moks riai. Reikia pripažinti, kad ateišiūnienei, O. Venclovienei, V.
4200
NO.
CENTRAL AVE. _
RŪPESTINGAI
IŠPILDOMI
RECEPTAI
•
FANNIE
MAY
SAL
Valandos pagal susitarimą
Norkienei, D. Razmienei, G. Kon leivių ateitininkų kuopos susi tininkija ir svetur yra pajėgi or
Valandos pagal susitarimą. _ ^
DUMYNAI
•
KOSMETIKOS
REIKMENYS
kaupimas įvyks sekmadienį, kovo ganizacija, įstengianti tokias ma
Ofiso tel. - PR 8-2220
čienei ir I. Tiknienei.
Atdara Šiokiadieniais nuo S »al. ryto Iki 10 vai. vakaro.
30 d., 4 vai. p. p. Tėvų Marijonų nifestacijas,
koks,
pavyzdžiui,
DR. FRANK PLECKAS
Agapės metu Vitas LaniausDR. JANINA JAKŠEVlClUS
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
vienuolyno koplyčioje. Susikau buvo Ateitininkų Federacijos IX(Kalba lietuviškai)
kts pristatė kuopos garbės sve
JOKS A
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
pimą pradėsime kuopos narių iš asis kongresas 1977 m. Clevelan0PTOMETRISTAS
~*
VAIKŲ LIGOS
čią, dr. Petrą Kisielių. Dėkodamas
Tikrina
akis.
Pritaiko
akinius
ir
pildomais skaitymais ir religine de. Cia atsiliepta ne tik į ateiti
2656 West 63rd Street
jam už rūpesti šia kuopa, per il
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
"Contact lenses"
muzika. T u o metu bus galima at ninkų, bet ir į bendruosius reli
Valandos pagal susitarimą
gus metus esant kuopos globėju
2618
W
71st
St. - Tel. 737-5149
likti išpažintį- Toliau seks Šv. Mi ginius, tautinius bei visuomeni
Vai. pagal c.;sitanmą Uždaryta treč.
ir Ateitininkų Federacijos vadu.
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
šios, kurias atnašaus kun. dr. V. nius rūpesčius apskritai. Jiems
o ir dalyvaujant kuopos šventė
DR. A. JENKINS
.v.
,
. ,, : • Rimšelis. Kun. Rimšelis ta;p pat ryškinti buvo išleistas net specia
DR. LEONAS SEIBUTIS
je šiemet, kuopos nanų ir globė. . . .
, ^
^
«L!L
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
moksleiviams kalbės apie "Savęs lus kongresinis leidinys "Ateiti
INKSTŲ. PŪSLĖS IR "'"
jų vardu jis paprašė dr. Kisiel:ų
3844 West 63rd Street
PR0STATO
CHIRURGIJA"
pažinimą".
ninkų Keliu", kur taip pat pla
sutikti būti kuopos garbės globė
Valandos pagal susitarimą
2656
W.
63rd
Street
;
Uniformuoti kuopos nariai, jų čiai prof. Antano
Maceinos
ju. Visoj salėj aidint ovacijom, dr.
Vai.
antr
1-4
popiet
ir
ketv
5-7
vak.
tėveliai ir svečiai yra kviečiami straipsniu pasisakyta ir dėl san
6132 S. Kedzte Ave Chicago
Kisielius sutiko ir prabilo į kuopos
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545
WA 5-2670 arba 489-4441
ir raginami šioje priešvelykinėje tykių
su
tėvyne.
Aktualių
Padangos.
Priekinių
r
a
t
ų
reguliavi
narius, primindamas jiems, kad
susikaupimo popietėje dalyvauti. principiniais ir einamaisiais rei
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J . SIMONAITIS
šiuo metu įžodis gali jiems
kalais
minčių
pateiktą
visų
Fe
lintuvai.
Išmetamieji
vamzdžiai
ir
ki
ODOS LIGOS
OLlTiKi v .1
X
Kuopos valdyba
nedkk
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
deracijos vadų, ir su jomis atei
ti pataisymai. F I R E S T O N E TTRES.
T e l . — GR 6-0617
Valandos pagal susitarimą
tininkams pravartu susipažinti.
VVbeel alignment and balancing.
6958 3. T a l m a n Ave.
Ateitininkų gyvybę ir vienybf
Brakes. Shock absorbers. Muffler*
ištaigos ir buto tel. 652-1381
kongresas parodė ir įspūdingu
Ofiso tel. HE 4-2123, namų GI 8 6195
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
dalyvių skaičiumi. Kai prof. Šal
Change of oil and fūters.
DR. V. TUMAS0NIS
BENDROJI MEDICINA
kauskis savo laiku kėlė ir pabrė
CHIRURGAS
žė gyvosios dvasios reikšmę, tai
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
2454 West 71st Street
šiame kongrese pagrindinis dė
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt Vai.: pirm., antrad.. ketv ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus.
mesys buvo skiriamas atsinauji
nimo reikalui. Vadinasi, ir sve
DR. IRENA KYRAS
2423 Wesf 59th Strtet _ Ttl. GR 6-7777
Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772
tur būdami, neturėdami savo
DANTŲ GYDYTOJA
DR. -tTRAS 2LI0BA
Veikia nuo 7:00 vai. r y t o iki 8:00 vai. vakaro.
veiklai normalių sąlygų, ateiti
2659 W 59 St.. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAJ3
ninkai eina savęs tobulinimo
476-2112
6745 West 63rd Street
bei kėlimo keliu,
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. r y t o iki 4 vai. popiet.
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč

PR. DOVYDAIČIO PASKUTINĖS
DIENOS
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20%

-

.

•

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

i

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

Cicero moks>:v:a: a:e:*:r:'k3 šventės metu, kovo 15 d., su giobėja Roma
OLSauskarte.
Nuotr. JODO Kuprio

S t Barzdnkas

ketv 10 iki 6 vai. SeŠtad 10 iki 1 vai.

vai: pirm . antr ketv ir penkt,
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą.

Kentėjimai žmonijoje

VIDURIO RYTU KRIKŠČIONYS

GYVENIMO PRASMES BEIEŠKANT

•

Jau vėl Kančios savaitė,
vadinama ir šventąja savaite
kaip galutiniu prisiruošimu di
džiajai šventei — Kristaus
Prisikėlimui. Ta savaitė sui
m a savyje visos žmonijos ir vi
sų laikų kentėjimus, kurie per
sekioja kančią suprantantį
žmogų žemėje. Ir jie per visą
žmonijos istoriją tęsiasi tra
gišku likimu. Į tą žmogišką tra
giką yra įsijungęs ir Dievo Sū
nus,
laisvai prisiimdamas
kančios taurę iki jos dugno —
iki mirties ant kryžiaus. Šia
prasme ji ir yra šventoji savai
tė, nes joje telpa Dievo planai
žmogui gelbėti ir žmogaus aki
vaizdus regėjimas savo tragiš
kos būklės žemiškame gyve
nime, kurin įsijungė ir pats
Dievas.
Kančia ir džiaugsmas, rū
pestis ir susimąstymas yra
žmogiško gyvenimo reiš
kiniai. Juose ieškoti išimčių be
veik neįmanoma.Įsimąsčius į
šventosios savaitės prasmę,
reikia mąstyti apie žmogų,
kaip žemišką ir dvasinį kūrinį.
Savo šaknimis jis įsikibęs že
mės taip giliai, kad kartu su ja
išgyvena visas nelaimes, vi
sus grožio pasireiškimus ir vi
sus gamtos pasikeitimo įvy
kius. Savo dvasia jis siekia
aukščiausio, ko gali siekti tik
siela, ko gali siekti tik protin
gas gyvis, suprantąs, kad
aukščiau jo yra tolimesnis
gyvenimas. Ir jo jis trokšta ir
siekia. Prieš jį kartais kovoja
dėl žemės ar dėl jo atsižada že
mės malonumų. Tai negalima
suprasti kitaip, kaip tik gerai
suvokiant, kad žmoguje yra že
mė ir dangus, kartu yra die
viška šviesa, tvarkanti žmo
gaus
kelią
laikiname
gyvenime.
Ši savaitė perteikia žmogui
jo paties didybę ir kartu jo
menkystę, kurių nė vienos jis
negali atsikratyti. Kartais jis
iškyla į padanges, bet dažnai
smunka ir iki žemės kirmino,
paliegusio ligonio, jau nebe
galinčio suvokti savo gyve
nimo prasmės. O vis dėlto jis
nori gyventi ir vis dar siekti
aukštybių. Tai tragedija, bet ir
palaima kad žmogus tai gali
sąmoningai jausti.
*

Žmonijos istorija pilna ken
tėjimų. Gėris ir blogis gyve
nime eina šalia vienas kito. Gė
rį žmogus jaučia savyje ir savo
aplinkoje ir jo siekia. Bet taip
pat ir blogį jaučia savyje, šalia
savęs ir pasaulyje. Prieš jį yra
priverstas kovoti visą laiką.
- T a i vėl žmogiškos tragedijos
dalia, kurią jis nešiojasi sa
vyje ir kurioj jis mėgina kurti
gėrį ir naikinti blogį. Yra žmo
nių, kurie, atrodo, visą laiką
kuria tik gėrį, grožį, geresnį
gyvenimą. Yra žmonių, ku
riuose veikia blogio pradas ir
yra jame tartum įsikūnijęs
žmogišku pavidalu, kurį sun
ku net didžiomis pastangomis
sunaikinti, n e s u n a i k i n a n t
gamtos jėgų, nesunaikinant
paties blogo žmogaus.
Šiuolaikinis pasaulis nėra iš
imtis, kad jau būtų išsikovojęs
tik gėrį ir išvengęs blogio.
Gamtos nelaimės, ligos, karai,
gaisrai, klaidingos ir žmogų
naikinančios ideologijos, poli
tinės sistemos, kartais tiesiog
blogiui sukelti organizuoti bū
riai — tai vis besikartoją isto
rijos vaizdai, prieš kuriuos
žmogus yra bejėgis, net bevil
tiškas. Šių dienų politinis ir vi
suomeninis vaizdas taip pat
neduoda didelių vilčių, kad
žmogus žmogui negalėtų tapti

vilku, kad žmogus žmogaus
negalėtų naikinti, kaip yra nai
kinęs vienas kitą istorijos
bėgyje. Tai ir yra kančios sa
vaitės kartojimasis, kuriame
telpa žmonijos istorija ir pasi
rodo žmogaus didybė ir dar la
biau jo menkystė.
Ar Kristus sunaikino kan
čią, blogį ir nelaimes pasau
lyje savo mirtimi ir prisi
kėlimu? Dievo Sūnus atėjo į
pasaulį su žmogiška prigimti
mi ir prisiėmė žmogaus dalią.
Jis nesunaikino nei kančios,
nei blogio įtakos, kad nesunai
kintų žmogaus valios ir jo lais
vės. Bet jis davė naują kryptį,
kurioje įprasminama net kan
čia ir net blogis, pasireiškiąs
žmoguje ar šalia žmogaus. Jis
sunaikino mirtį, prisikeldamas
iš mirusiųjų, užtikrindamas
prisikėlimą ir amžinybę savo
sekėjams. Savo kančia ir žmo
giškos prigimties patirtimi
Kristus suteikė viltį ir
prasmę gyvenimui žemėje ir
nurodė kelius per kančias ir
skausmus į palaimingą amži
nybę.
*

Kančios savaitėje reikia
susimąstyti kiekvienam, kaip
krikščioniui, sekančiam Kris
tumi, kaip lietuviui, gyvenan
čiam svetimuose kraštuose,
kaip žmonijos nariui, dalyvau
jančiam jos istorijos kūrime, ir
kaip savo persekiojamos ir
kenčiančios tautos atstovui,
jaučiančiam atsakingumą už
jos likimą. Ne kiekvienas ken
čia visą laiką, bet visuomet yra
kenčiančių. Laimingesnieji tu
ri suprasti žmogaus menkystę,
net sveiki bei laimingi būda
mi. Ne visa tauta kartu ken
čia. Bet kai kenčia didžioji jos
dalis, net nejaučiantieji tau
tos tragedijos turi prisiminti
atsakomybę už kenčiančią jos
dalį, net už kenčiančiąją dalį
žmonijos, kurioje yra įsirikia
vusi kiekviena tauta.
Tai reikia jausti pažinti ne
tik blogį, kuris naikina žmo
nes ir tautas, bet suprasti savo
pareigą kurti gėrį, kuris neša
palaimą paskiram žmogui,
tautoms ir visai žmonijai. Gal
paskiras žmogus negali sunai
kinti viso blogio, bet kiekvieno
pareiga kentėti su kenčian
čiais ir kančią įprasminti dar
bais, pasiryžimais ir pastan
gomis taisyti gyvenimą, kaip jį
taisė, duodamas naujų prie
monių, kentėdamas, mir
damas ir prisikeldamas Jėzus
Kristus.
Ateinančią savaitę reikia
prisiminti, kad žmonijos istori
ja prasideda su žmogaus
sąmonės atbudimu ir sąmo
ningu laisvės supratimu. Bet
su laisve ateina ir atsakingu
mas už save ir savo ateitį, už
kitus ir kitų ateitį. Kančios sa
vaitė aiškiai pateikia istorijos
tragiškumą, žmogaus silpny
bę, nusikaltimus, blogį, kurį jis
pats prisiėmė. Ji primena ir
tai, kad kančia tėra tik gyve
nimo dalis, o ne pats gyve
nimas. Žmogaus gyvenimas
turi platesnę prasmę, negu
tik gyvenimas žemėje — jis yra
pradžia amžinybės, kurioje jau
nebėra nei kančios, nei perse
kiojimų, nei skausmo, nei blo
gio. Protaujantis asmuo sąmo
ningai pasirenka kurti gėrį su
Kristumi, įprasmindamas sa
vo ir savo tautos kentėjimus.
Jis betgi gali palaikyti ir blo
gį, pasirinkdamas dalią tų, ku
rie tą pačią savaitę sveikino
Dievo Pasiuntinį, o už kelių
dienų jau šaukė, kad jį nukry
žiuotų.
Pr. Gr.

— Vytauto Didžiojo metų centrinės iškilmės, minint jo mirties 500
metų sukaktį, vyko rugsėjo 8 d., kurią Vytautas Didysis buvo numatęs
vainikuotis Lietuvos karalium. Ta diena buvo paskelbta Tautos
švente, siejančia praeitį su dabartimi. Tos dienos iškilmės vyko Petro
Vileišio aikštėje, dalyvaujant vyriausybei, diplomatams, organizaci
joms, visuomenei ir kariuomenei, kurioms, paradui pasibaigus, Anta
nas Smetona pasakė kalbą.
" — Lietuvos prakilniųjų vadų dėka lietuvių tauta išliko gyva, — be
kitko, kalbėjo A. Smetona. — Dabar ji ne tik gyva, bet ir atgavusi
nepriklausomą gyvenimą. Mūsų atstatytoji valstybė tėra mažutė
dalelė Vytauto imperijos, palikusi vien prie Baltijos jūrų, bet šiandien
ir žmonijos siekimai kitokie: ne tautos valstybėms, o valstybės tau
to1318'
A. Merkelis (iš Antanas Smetona)

Izraelio ir arabu taika-krikščionių viltis
Vidurio Rytuose gyveną
krikščionys laikomi pirmųjų
Kristaus mokinių palikuoni
mis. Jų priskaitoma daugiau
kaip 10 milijonų, įsiterpusių į
musulmonų pasaulį. Niekas
nežino tikro jų skaičiaus.
Pavyzdžiui,
Egipto kop
tai laiko, kad jų yra septyni
milijonai, tuo tarpu Egipto
statistika tvirtina, kad jų yra
tik 4,5 milijono. Pagal Vati
kano duomenis Libane yra 1,5
mil., Irake — 345,000, Sirijoje
350,000 Jordanijoje 152,000,
Turkijoje — 158,000, Irane —
220,000 ir Izraelyje 100,000.
Prie to skaičiaus dar reikia
pridėti ne mažiau kaip penkis
milijonus emigravusių ir po vi
są pasaulį išsisklaidžiusių, bet
ištikimai Rytų apeigų besilai
kančių krikščionių.
Nedraugiškas p a s a u l i s
Visi jie gyvena nedraugiš
kam pasaulyje. Egipto koptai
kenčia diskriminaciją. Libano
maronitai jau beveik 4 metai
kariauja su musulmonais. Siri
jos krikščionys kovoja, kad
tikėjimas nebūtų pilietybės pa
žymys. Irako krikščionys susi
skaldę į 12 bendruomenių —12
Bažnyčių, pavyzdžiai ginan
čių savo apeigų skirtumus. Vi
sus Vidurio Rytų krikščionis
supa 150 milijonų musulmonų,
nų.
Nors daugelis Vid. Rytų
krikščionių yra arabai, bet
juos skiria tikėjimas. Nuo VII
šmt, kai Mahometas įvedė Ko
raną, nepajudinamą dieviš
kos valios išraišką, musulmo
nai savo tautiečius krikščionis
laiko netobulais tikinčiaisiais,
netgi netikėliais. Nuo to laiko
jie tolydžio niekinami, per
sekiojami, tremiami.
Prieš daugelį
šimtmečių
Arabijos pusiasaly gyveno 15
krikščioniškų pradermių. Da-

Izraelio

P . GAUCYS
bar jų nebeliko nė pėdsakų .
Krikščionys turėjo dėvėti skir
tingus rūbus ir buvo laikomi
antros rūšies piliečiais. Visų
arabų valstybių konstitucijos
remiasi Koranu. Kai 1973 m.
Sirijos konstituciją norėta nuo
jo atitolinti, kilo riaušės, ku
rias reikėjo neatlaidžiai mal
šinti. Bet valdžia nusileido ir
musulmonų religija buvo pa
skelbta
valstybės
religija,
Koranas visų teisių šaltiniu.
Ta proga buvo panaikintos
krikščionims duotos garan
tijos.
Civilės teisės
Noras Korano nuostatais
remti civilinę teisę pas juos
vra pastovus. Vienas aukštas
musulmonų
dvasiškis pa
žymi: "Musulmoas negali abe
jingai žiūrėti į valstybę. Jis tu
ri du pasirinkimus — arba
santvarka ir valdžia yra mu
sulmoniška ir tada jis yra pa
tenkintas ir ją remia, arba jos
tokios nėra ir tada jis nuo jų
atsimeta ir joms priešiansi. Ir
visa daro jas geruoju ar pik
tuoju pakeisti, viešai ar slap
tai..., nes šis tikėjimas buvo
duotas kai-p tikėjimas ir vals
tybė. J i privaloma atskiriems
asmenims ir grupėms, nes tai
Dievo duotas įstatymas, ir
mes negalime nieku kitu jį pa
keisti". Toks nusistatymas su
kelia
nepakantą
krikščio
nims.
Tokia musulmonų
lai
kysena skatina krikščionis su
kurti savo valstybę. Amžių bė
gyje jie ieškojo prieglobos
kalnuose ir ten stengėsi įsi
tvirtinti. Nuo VII šmt. taip da
rė maronitai, įsikurdami sun
kiai p r i e i n a m o s e k a l n ų
atšlaitėse. Ten jie statė vie
nuolynus, kurie yra kaip tik-

arabai

ir jų

avys

POKARIO METAI
ALBINAS BARANAUSKAS
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
"Vinco Mazurkevičiaus romano"
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Tačiau kai po penkiolikos sekundžių
vėl atsigrįžo, pradžioje nenorėjo patikėti savo
akimis. Inteligentiškosios
išvaizdos jaunuolis
nerūpestingai traukė savo jau sustatytą ir ištemptą
lovą tolyn pasieniu, žiūrėdamas visai ne į ją, o
kažkur, tarytum, į lubas. Suvirpėjęs, dar laukdamas
pasipriešinimo, Matulevičius sekančią akimirką įva
žiavo su savo manta į atlaisvėjusį kampą. Bet pasi
priešinimo nebuvo. Kaimynas nekreipė nė mažiau
sio dėmesio į jo veiksmus, neatitraukdamas žvilgsnio
nuo lubų, tarytum jose būtų suženklintas apgyven
dinimo planas, pagal kurį laikas nuo laiko
pataisydavo ar stumtelėdavo lovutę. Toliau jau buvo
užimtas visas pasienis — lingavo nugaros, plevė
savo skvernai, švysčiojo lazdos, brazdėjo grindimis
traukomų lovų kojos.
— Karališkai! — tarė jaunasis inteligentas savo
antrajam kaimynui, nekalbiam kaimietiškos išvaiz
dos plechavičiukui.
Baigęs statyti lovą. Matulevičius nejučiomis kils
terėjo akis j viršų ir tik tada suprato gudruolio
taktiką. Visa palubė buvo ištvarstyta drožinėto
medžio rėmais su juose aliejiniais dažais nutapytais

ros tvirtovės. Iš ten jie sėk
mingai
priešinosi
musulmonams ir turkams.
Nuo 1860 -1915 m., Pran
cūzijai spaudžiant, Turkija su
teikė maronitams plačią auto
nomiją. Bet kitose arabų
valstybėse krikščionys niekad
neturėjo tokių teisių. Nūdien
Libane vyksta žiaurus karas
tarp krikščionių ir musul
monų. Anot maronitų ta kova
nėra vien politinė. Jos pagrin
das religinis. Būti krikščioniu
reiškia politinį ir kultūrinį
gyvenimo būdą. Tai reiškia bū
ti skirtingu.
1943 m, atsivelgiant į tai,
kad buvo manoma, jog krikš
čionių yra daugiau negu
musulmonų, buvo susitarta,
kad Libaną valdys krikščio
nys. Nūdien musulmonai įsiti
kinę, kad jų yra dauguma, ypač užplūdus tūkstančiams
palestiniečių, todėl jie nori
Libaną paversti visiškai
musulmonišku su į Koraną
atremtais įstatymais. Tam
griežtai priešinasi krikščio
nys.
Kaip p a t i k r i n t i
krikščionių skaičių
Bijodamos patirti tikrą tie
są, abi pusės nenori gyven
tojų surašymo, kuris paskuti
nį kartą buvo 1932 m.
Neoficialiai laikoma, kad da
bar musulmonų yra 60%. Jų
didesnis prieauglis dėl jų vis
lumo ir daugpatiškumo. Di
desnio skaičiaus grėsmei
spręsti tėra rastas tik vienas
būdas: griebtis ginklo. Krikš
čionys, siekdami pergalės, ne
vengia prašyti Izraelio talkos,
kas dar labiau pagyvina prie
šiškumą. Netrukus sukaks ket
veri metai, kai vyksta karas.
Priskaitoma daugiau kaip 50,000 aukų. Vienas milijonas
išvietintų. Sugriauti, sudegin
ti miestai ir kaimai.Abi pusės
įvykdė daugybę žiaurumų ir
nekaltų žmonių žudymų. Besigelbėdami daug krikščionių
emigruoja į JAV, Kanadą,
Australiją ir Europą.
Bet Libano maronitai neno
ri gyventi kaip Egipto koptai,
kurie Egiptui davė savo var
dą. Nors jų yra daug, bet jie
beteisiai. Krikščionė, norėda
ma ištekėti už musulmono, tu
ri priimti jo tikėjimą. Krikš
čionis
negali
vesti
musulmonės.
Pesimistiškai
nusiteikę
krikščionys
gal
voja, kad jie musulmonų ša
lyse neturi ateities. Jiems rei
kia arba pereiti į musulmonų
tikėjimą ir susilieti su dau
guma, arba pasilikti antros rū
šies piliečiais ar emigruoti.
Nors krikščionys nevieningi

Rimties valandėlei

DIEVO IR ŽMONIŲ MINTYS
Kristaus viešojo gyvenimo
pabaigoje apaštalai buvo jau
įsitikinę, kad jų mokytojas yra
Mesijas ir Dievo Sūnus. Pilypo
Cezarėjos apylinkėje Petras
visų apaštalų vardu išpažino:
„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo
Sūnus" (Mt.16,16). Visa žydų
tauta, taigi ir apaštalai, žinojo,
kad Dievo niekas negali nuga
lėti. Jis žydų tautą išvedė iš
Egipto nelaisvės, rūpestingai
ją saugojo tyruose keturias
dešimt metų. Užimant žadė
tąją žemę, jis vedė tautą nuo,
vienos pergalės į kitą. Žydams
tik tada nesisekdavo, kai jie bū
davo neištikimi Dievui. O Jė
zus vis daugiau ir daugiau kal
bėjo apie kančią ir mirtį. „Jėzus
pradėjo aiškinti savo moki
niams, kad jam reikia eiti į
Jeruzalę ir daug iškentėti nuotautos seniūnų, aukštųjų kuni
gų ir Rašto aiškintojų, būti
nužudytam ir trečią dieną prisi
kelti" (Mt.16,21).
Apaštalams atrodė, kad tai
yra nesąmonė, ką Jėzus kalba.
Jis yra Mesijas ir Dievo Sūnus,
o jam reikia kentėti, mirti ir
paskui prisikelti iš numirusių.
Kam reikia tos mirties ir pri
sikėlimo, kad ir be prisikėlimo
Dievas gali gyventi amžinai?
Su mirtimi šioje žemėje viskar
baigiasi. Visas entuziazmas ir
viltys, sudėtos į Jėzų, pavirs į
baisų nusivylimą, jei jų moky
tojas yra toks silpnas, k a d j am
reikia
numirti.
Apaštalai,
viską palikę, sekė Jėzų, many
dami, kad jis atkurs Izraelio
karalystę. Velykų dieną moki
niai iš Emauso sakė: „Aukš
tieji kunigai ir mūsų vadovai
pareikalavo jam mirties baus
mės ir atidavė jį nukryžiuoti. O
mes tikėjomės, kad jis atpirk
siąs Izraelį" (Lk.24,20-21).
Apaštalai svarstė ir nesu
prato, kodėl Jėzus, taip galin
gas darbais ir žodžiu, turi savo
priešams taip
negarbingai
nusileisti, nuo jų kentėti ir būti
nužudytas. Petras, Jėzų pasi
vadinęs į šalį, ėmė drausti jį
dėl savo ateities, Libano maro
nitai norėtų padaryti Libaną
židiniu visiems Vidurio Rytų
krikščionims. Tačiau kiti liberališkiau nusiteikę krikščio
nys bijo, kad t a s atkaklumas
gali juos privesti prie pražū
ties ar visiško pasitraukimo iš
Vidurio Rytų. Netrūksta ir to
kių balsų: "Mes tesame tik la
šas gėlo vandens sūrioje jū
roje. Kam turime išsiskirti?"
Krikščionių ir musulmonų, o
kartu ir Libano likimas pri
klauso ne tik nuo jų kaimynų,
bet ir nuo didžiųjų valstybių
laikysenos. Sprendimas ati
dėliojamas, laukiant Izraelio
ir arabų taikos įgyvendinimo.

paveikslais
(greičiausia,
įdėtomis
drobėmis),
vaizduojančiais įvairias mitologines scenas bei
asmenybes. Pavyzdžiui, kampe virš jo galvos, ten,
kur kiekvieną rytą pirmiausia turėjo pažvelgti atsi
veriančios Matulevičiaus akys, Heraklis skerdė
Lernės hidrą. Darbavosi labai nešvariai, apsitaškęs
krauju, braidydamas raudonuose klanuose, varvan
čiomis rankomis išsitepliojęs veidą, kaktą ir akis.
Kiek tolėliau Jolajus klūpėdamas per rieškučias pūtė
ugnį svilinimui, kad neataugtų nukirstosios galvos.
Hidros fantastiškas pavidalas atrodė susapnuotas
baltojoje karštinėje; po pusryčių dar nieko į skilvį
neįdėjusiam Matulevičiui nuo jos vaizdo pradėjo
murmėti po krūtine. Bet ties kaimyno lova jau buvo
visai kita giesmė. Matulevičius iš karto suvokė, kam
turi būti dėkingas už savanorišką geros vietelės
užleidimą. Paveikslas vaizdavo Europą, prieš pat
Jupiteriui ją pagrobiant. Mergina jau sėdėjo ant
nugaros žalioje pievelėje drybsančio buliaus, su
nuduotu abejingumu kremtančio atrajų, dar tebeglostydama jo kietą, garbanotą kaktą, nė iš tolo
nenujaučianti, kad po dviejų ar trijų sekundžių pra
sidės kelionė oru ir per jūrą Kretos salos kryptimi.
Ant savęs neturėjo nė siūlelio aprangos. Dailininko
rodėsi užsimota nenuslėpti nieko iš moteriškos
anatomijos; priešingai, net lyg dar norėta pasigirti
jos žinojimu. Darbas buvo atliktas įgudusiai ir sąži
ningai, nors be įkvėpimo.
— Karališkai! — tarė kaimynas, susidūręs
akimis su Matulevičiumi. — Nelikau kampe, nes
negaliu žiūrėti į kraują. Turėjau trauktis nuo to šv.
Jurgio šalin.
— Žinote, neįsivaizdavau, kad apsigyvensime
tokioje prabangoje!
— Prabanga? Matyt, dar nebuvote išvietėje.
Primityvu, be pertvarų, pasieniu — medinis lovys...

*

nuo tokios minties ir sakė:
„Nieku gyvu, Viešpatie, tau
neturi taip atsitikti!" (Mt.16,22). Tada Jėzus Petrą labai
išbarė, sakydamas: „Eik iš
mano akių, šėtone! Tu man
papiktinimas, nes mąstai ne
Dievo, o žmonių mintimis"
(Mt. 16,23). Tokių žodžių Petras
nesitikėjo išgirsti iš Viešpaties
lūpų.
Kasgi yra tos Dievo ir žmo
nių mintys? Žmonių mintimis
Jėzus buvo gundomas tyruose.
Pagal žmonių mintis jis turėjo
būti galingasis Mesijas, visur
pasirodąs su didinga pergale.
Jo karalystėje visi turėjo būti
pasotinti žemiškąja duona.
Visų karalysčių valdžia turėjo
būti jo rankose. Ne Mesijas, bet
tos netikinčios minios turi mir
ti iš nustebimo ir baimės,
pamačiusios jo nuostabius dar
bus.
Dievo mintis yra pati Jėzaus,
žmogaus iš Nazareto, asme
nybė. Tai yra „neregimojo Die
vo atvaizdas, visos tvarinijos
pirmgimis, nes jame sutverta
visa, kas yra danguje ir že
mėje, kas regima ir neregima"
(Kol. 1,15-16). Dievas kūrė visus
mums žinomus ir nežinomus
pasaulius pagal savo mintį,
kuri vadinama Dievo Sūnumi,
ir buvo nutaręs, kad ta mintis
laikų pilnybėje taps žmogumi.
Žmogaus minčiai šitai atrodo
kaip senąmonė ir kaip pasaka
ne iš šio pasaulio. Dievas panū
do tapti žmogumi ir patirti, kas
yra vargas, kentėjimas ir mir
tis.
Jei yra tokių protingų kūri
nių, kurie nežino skirtumo tarp
skausmo ir džiaugsmo, o gal ir
angelai tokie yra, tai jie ste
bėtųsi ir nesuprastų, kodėl
vienas žmogus verkia, o kitas
juokiasi ir džiaugiasi. Dievas,
žmogiškosios prigimties kūrė
jas, žino visas jos gelmes, bet
iki įsikūnijimo jis neturėjo žmo
giškosios buities patyrimo.
Amžinasis Dievas neturėjo nei
laiko, nei pradžios, palaimin
tame meilės džiaugsme jis netu
rėjo patyrimo, ką reiškia ken
tėti ir ką reiškia numirti. Iš
bėties pilnybės Dievas panūdo
'greiti per žmogiškosios buiti s trūkumus ir nebūties tam
są, panūdo pereiti per kančią ir
mirtį. Tai yra dieviškoji kūry
ba, kuri mums atrodo kaip
pasaka ne iš šio pasaulio.
Visuotiniame Dievo kūrybos
plane, kur jis kuri žemę ir joje
žmogų, yra Dievo įsikūnijimo
periodas. Tame periode Dievas
pasirodo labai nuostabus, bet
silpnas kaip pati žmogau;
prigimtis. Jis praeina kaip
kenčiantis ir mirštantis žmo
gus.
(Nukelta j 7 pusL)

Šitoje salėje, sako, kunigaikštis keldavo puotas.
Nebesant reikalo skubėti, Matulevičius jį, ant
lovos dėstantį ir tikrinantį įvairaus dydžio bei
pavidalų ryšulėlius, apžiūrėjo kiek akyliau, su
augančiu pasitenk nimu ne tik tokia vieta, bet ir
tokiu kaimynu. Buvo gal Matulevičiaus amžiaus, tik
už jį aukštesnis, lieknas, šviesiaplaukis, pailgos
galvos, aukštos kaktos, plono kaklo ir taisyklingų
veido bruožų, su gan stambia, bet gražiai išlenkta
aro nosimi, primenąs literatūros vadovėliuose
matytus vokiečių romantikų portretus. Nešiojo be
rėmelių akinius su aukso spalvos įtvėrimu. Unros
mėlynas
darbinis kombinezonas, kurį
buvo
užsivilkęs kelionei, gulėjo taip elegantiškai, lyg jį
būtų pagal užsakymą kirpęs ir siuvęs Kaune pats
Močiškis. Kalbėjo miestietiškai, mūsų laikinosios
sostinės papročiu dažnai kirčiuodamas, kaip lenkų
kalboje, priešpaskutinį skiemenį.
— Vytautas Matulevičius, — tarė Vytautas
Matulevičius, nutaręs, jog pribrendo laikas artimes
nei pažinčiai.
— Labai malonu. Aš vadinuosi Pranas Lizdas.
J ū s čia atvykstate iš Degendorfo? Ar iš Cvyzelio?
— Ne, iš Bodenmaiso.
— Tai buvome kaimynai — aš iš Grysbacho.
— Čia mes visi daugumoje iš Bavarijos miškų.
— Aš dar turėsiu grįžti likusios savo mantos.
Žinoma, kai čia pastoviau susitvarkysime. Jeigu
norėsite dar kartą pamatyti Bodenmaisą, galėsime
sykiu pavažiuoti.
— Ne, manęs, žinote, ten daugiau netraukia.
Didžiosiose salės duryse tuo tarpu užvirė
bruzdesys.
— Antklooodėėės!! Paklooodėėės!!
(Bus daugiau)
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"Skrandžio beturiu penktą da] išgijau. Dabar jau imu vaistus,
DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 d. Į nio pakraščio ateitinrnkiškas jaummas. Detali programa bus pa- lį. 1938 m. buvo daryta opera-1 kad mano širdelė normaliai
cija. Plaučių uždegimą turėjau plaktų. Turiu dar vieną bėdą —
skelbta vėliau.
septynis kartus. Iš jų du buvo tai kojose venų išsiplėtimą. Jau
krupoziniai uždegimai. Šešis kar 28 metai, kai kojos negauna
IŠ DA2L. A. VARNO
(Atkelta iš 2 psl.)
Bus vakarienė ir šokiai. Maloniai
tus turėjau kepenų uždegimus.' saulės spindulių, nes mano atPASISAKYMO
visi kviečiami ir laukiami. Pelnas
Dail. A. Varnas mirė sulaukęs Mano širdis sveika visą laiką.įveju jie būtų kenksmingi. Bet
riai, nuo pačio jauniausio iki pa skiriamas Ateitininkų namų pa
čio vyriausio, kartu išpfldė Agnės gerinimui ir išlaikymui. Dėl in šimto metų. Apie save jis kar Tik laisvės metais buvo prade- j galiu kas rytą gerai vaikščioti,
jusi reikštis džiovos liga, bet | net pašokti".
Kižienės paruoštą religinį monta formacijų skambinti: E. Razmie- tą spaudoje pasakojo:
žą. Individualių vaikų žodžiai ir nė 815 — 727 — 1196 arba O.
1 JT
visų vaikų unisone sukalbėti žo Abromaitienei —312 — 257 — SJ
džiai pynėsi į gražią maldą — 6675. B'Tetų nebus galima gau
pasikalbėjimą su Dievu. Monta ti prie įėjimo.
žas padarė gilų įspūdį ir išpildytm METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ U BOSTONO/NEIT TORKO
tojams ir klausytojams.
PHILADELPHIJOS
MASKVA/VILNIUS
ATEITININKŲ METINĖ
Toliau sekė agapė. Kuopos na
RugjriūCio 7 d.
— % 999.00
— $899.00
Gegužės 7 d.
ŠVENTĖ
riai, tėvai ir svečiai jaukiai pasi
Rugpifičio 13 d. (su Riga) — $1199.00
— $ 899.00
Gegužės 14 d.
— $ 999.00
vaišino tėvų komiteto paruošto
Rugpiūčio 28 d.
Gegužės 21 d. (su Riga) — $1199.00
— $ 899.00
Ji įvyks balandžio 26,27 dieno- j
Rugsėjo 17 d.
— $ 999.00
Birželio 5 d.
mis vaišėmis.
— $899.00
Rugsėjo
24
d.
—
$
999.00
Birželio
19
d.
mis.
Šeštadienį
bus
jaunimo
posė
R. Račkauskienė
—
$ 879.00
—
i
949.00
Birželio
23
d.
Spalio
8
d
džiai, paskaitos, pokalbiai, disku- ,
— $ 779.00
— $ 999.00
Liepos 15 d.
Gruodžio
26
d.
PAVASARIO ŠVENTĖ
sijos ir egzaminai pakeliamiems j
MEVBEB
ATEITININKU NAMUOSE
REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
nariams. Vakare B. Brazdžionio '
kūrybos vakaras ir pasilinksmini
Pirmoji pavasario šventė Atei mas 5r. Andriejaus parapijos salė
^SfS^
tininkų namuose (Rt. 171 ir je. Sekmadienį pamaldos Šv. An
393 West Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764
127 st., Lemont, 111.) rengiama driejaus bažnyčioje ir iškilmingas
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENE.
gegužės 10 dieną, 7 vai. vak. Įdo posėdis parapijos salėje.
P r i c e s a r e b&ae-d o n d o u b l * o c c u p a m e y
a n d a r e s u b j e c t to e i
mią programą atliks Al. Baronas.' t šventę kviečiamas visas ryti

IŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO

TRANS-ATUNTIG TRAVEL SERVICE, INC.

S£W

Plumbing

ED EAGIE PLUMBING
4552 S. Kedzie — Tel. 247-6510
Ali types of Plumbing Repairs.
Ali Drain Lines Rodded.
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES =
Pardavimas ir Taisymas
§
9646 W 6901 Street - leL KE 7-1941 f
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WHAT

Sewlng Machlne Sales & Repair
D u r i n g M a r c h — K a c h Fri., Sat. A
S u n . 5 0 % Off o n a l l F a b r i c s a n d
N o t l o n s . O p e n d a i l y 10 a - m . S u n .
11 a . m . to 4 p . m .
8 7 2 9 W . » 5 T H ST. H 3 C K O R Y HT1.I.S
T E L . — 59S-0004
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1 DĖMESIO \ RADIJO K L A U S Y T O J A I S
i
Klausykitės kas
vakarai

|

LIETUVOS A I D A I - 1 4 9 0 A M 1

m

Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro.
K A Z E
B R A Z D Ž I O N Y T E
2646 West 71st S t , Chicago, I1L — TeL 778-5374
S t Petersbarg, Fta. — šeštadienį, 12:30 vaL popiet
Stotis WTIS — 1110 KC
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l CONGRATULATMS TO XEW BRIDES-T0-BE
'

THE BUSINESSES LISTED HERE

Will Graciously Help Make Your
Wedding
)& The Happiest Day of Your Life y
SiV ,

F o r Ready Reference—Clip and Save this Handy Guide

Bicek's House Of Flovvers

Designer's Cove Hair Care

VVedding Flovvers And A!l Occasions
Delivery S e r v . To S u b u r b s
Chicago—521-5900
Bervvyn—788-7060
2500 S. Christiana, Chicago

CENTER (UNISEX)
S t u d e n t bpecial—Hair C u t & Blovv Dry—
$10.00 VVith This Ad—Reg. $15.00. Expires
March 15th
6801 VV. 63rd St.
229-9628 or 229-1588

H0LIDAY INN

Redden-Weberg
Flovvers & Gifts

INV1TES
Your VVedding Reception
Banquet Rooms Accomodate U p To 2 2 5
Family Style D i n n e r Or Buffet
$15.95 P e r Person
1040 D i x i e Highvvay, Chicago Heights
756-0300

FOR ALL O C C A S I O N S
CATERING T O VVEDDINGS
C O M M E R C I A L A C C O U N T S INVTTED
Flovvers By VVire — F.T.D.
Major Credit C a r d s Accepted
3790 W. 79
582-0200

D0NNA K. BRIDALS
Ask For Free Bride's Booklet
Rush VVedding Service
Govvns—Custom Veils—Accessories
M o t h e r s ' f o r m a l s — Sizes 3 to 32 %
17204 O a k P a r k Ave., T i n l e y Park
429-6969

DuBOIS H P0RTRAITURE
C O L O R VVEDDING C A N D I D S
VVeddings—Children—Families—
Executive
Passport & ID P h o t o s
O l d & Faded Photographs Copied
a n d Restored t o Your Satisfaction
BEN N O R K U S OVVNER
3 6 1 3 95th E v e r g r n Pk — 636-8100

LOOKING G O O D MEANS
Feeling Good. C o m p l e t e S t y l i n g - f
roy \'i€*ri ČI no VVomęn

QUEEN BEE HAIR
FASHIGNS fUN!SEX)
5937 VV. 63rd St. — 581-2310
Bring This Ad In For Complimentary
Sarnpie. We Use And Recommend Redken
Retail Products.
-*»-

1

Murphy Rentai Service

,

Išnuomavimo Centras Pobūviams
• Sulankstomos kėdės • Apvali stalą)),
• Banketams stalai • Platformos
• Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio daiktu
Pageidaujant p r i s t a t o m e .
.,_
3114 VV. 95th Evergreen Pk. 423-1810

CLANCY'S BRiDAL C0RNER
351 N. YORK
Elmhurst — 834-0097
Only Bridal Shop We Knovv of VVhich
Allovvs Customers To View All The
Govvns And Make Their Ovvn Choice!

The Catering Co. sv
Quality Catering from our family^Jc
yours. Starting from $3.45 perpersoh.
Ph.: 286-2588
6218 Belmont Ave.

Princess Pastry Shops

VVeber Travel Agency

VVEDDING & PARTY C A K E S
145 York St. — Elmhurst 530-5133
5530 W. Belmont, C h i c a g o
Also C o o k i e Jar Bakery
1 1 1 2 5 Bellvvood, Bellvvood 544-0500

Honeymoon P l a n n i n g — D o m e s t i c - ^ ~
Foreign
Air—Land—Sea—Rail—Bus
A Complete Service
6805 Cermak Rd. Tel: 749-1333

BERVVYN

MT GREENW00D FL0RIST

GREEN HOUSES
GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK
3942 W 111

779-1355

ZARANTI'S
ALCAZAR
VVEDDING RECEPTIONS IfVHUP
INTIMATE DINING-FINE FOOD •
CALL FOR RESERVATIONS
755-1666

JOE ORR ROAD & ASHLAND "
Chicago Hgts., ILL.
\»

West Lane Banquets

* Aitf *
^ • ^ %

•
•
•
•

ė

all occasions
Nevvly Decorated Rooms
Accommodations For 30-3OO
Air Conditioned - Ample Parking
Flerfrcmir Air Filterę
C o m p l e t e O u t s i d e Catering Available
436-1600
5350 S. Kedzie

Foley's Travel Bureau
•
•
•
•

4%?

— E S T . 1949 —
C o m p l e t e H o n e y m o o n Travel Service
Honeymoon Packages
C u s t o m i z e d itneraries
Personalized Consulting

755-3212
1 0 1 0 Dixie Hgvvy

& Loan Association
FSLK

1447 South Forty-Ninth Cour?
Cicero, Illinois 60650
SuhurtK 65*-M» • Chicago 242-4395

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

Chicago Hgts

PR0FESSI0NAL
WEDDING PHOT08RAPHERS
The N'umber To Call Is

248-6650
M e n t i o n This Ad—Receive 25 Free
T h a n k You C a r d s From A Pose Of
Your VVedding

•

<zf\E.m\jxa.nait

<z$tudLo±

VVedding specialists
Complete coverage from only $8^.50
includingdeluxealbum. Rease call or visit
for more information.

4909 S. Ashland
254-7554

3710 W. 26th
522-3388

0E H0Y0S
INTERNATIONAL HIS 4c HER
HAIR STYLING
5742 S. ARCHER

284-1011

BRING THIS AD FOR Si. OFF
ANY SERVICE

FINE ART P0RTRAITS
FINE A R T S S T U D I O
VVedding—Color Candids
Children And Adults
Passports And Copies
Passports VVhile You VVait
1452 VV. Chicago Ave. HA 1-0610

JU APSILANKYMO TIKRAI
. NEUŽMIRSIME

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 H.

Prieš keletą sakaičių Chica- j Susikalbėti buvo kartais sunkogos lietuviai priėmė iš Pietų ka, bet smagu; tai ispaniškai, tai
Amerikos atvykusius tautinių šo-j lietuviškai, tai angliškai, tai ver
kių grupę ir dainininkes. Cia pra- tėjų pagalba. Pamėgink paaiškinsidėjo Uragvajaus "Ąžuolyno" ir ti, kas tai yra "cheese cake" res
Argentinos "Žibuč u" gastrolės torane (sūrinis ar varškės pyra
po JAV ir Kanadą, kurias suorga gas?). Pamėgink šokių salėje pa
nizavo LB Kultūros komisija. aiškinti, kas yra iš 1950 metų
Chicagoje jie atfliko tris progra šckis „Limbo". Tokius ir kitus
mas Chicagos lietuviams Jauni pietų amerikiečiams lietuviams
mo centre ir vieną amerikiečiams neįprastus dalykus buvo galima
miesto centre. Po to jie važiavo į parodyti. Taip ir padarė čikagišDetroitą, Torontą, Hamiltoną, kiai.
Clevelandą ir St. Petersburgą.
Svečiai buvo vedami į John
KEDAGUOJA OFELIJA BARSKfTYTE, 1611 CONNECTICUT AVE., N. W„ Suite 2, WASHINGTON, D.C.
Pietų amerikiečių dainavimą Hancock pastatą apžiūrėti miesto
ir tautinius šokius girs ir kriti vaizdų nakties metu, į McCormick
kuos daugiau apie takias meno Place pamatyti automobilių pa
šakas žinantys. Tačiau galiu kal rodą, į šokių salę pasišokti
bėti iš patirties, kiek jų pasirody Beach Boys, Beatiles ir kitų gru
mas Chicagoje ir buvimas mūsų pių muzikai pritariant (ir dar po
Pasaulio lietuvių jaunimo sa
tarpe paveikė Chicagos jaunimą. ilgos ir varginančios programos)
gos valdyba posėdžiavo kovo mėn.
"Ąžuolynas" ir "Žibutės" at į McDonalds valgyti "pomme
1 d. Chicagoje. Didžiausia dalis
skrido į Chicagą ketvirt, vasario fritų", ir kitur.
posėdžio skirta kultūrinės veiklos
Jie sutiko mūsų miesto bur
21 d. Juos pasitiko giminės, kiti
gairėms nustatyti. Referavo val
mistre
ir Latvijos, Argentinos ir
buvusieji pietų amerikiečiai ir
dybos narys Linas Rimkus. Savo
draugai, kuriuos jie sutiko kitom Uragvajaus konsulus (Lietuvos
įvadinėse pastabose jis pacitavo
progom III ir IV PLJK, ar anksty gen. konsule sirgo, kitaip būtų
Danguolės
Stončiūtės—Kuolie
vesniuose jų apsilankymuose JAV. ir ją sutikę), bei kitus lietuvius ir
nės pastabas, spausdintas IV PLJK
Jų koncertavimui Chicagoje ei kitataučius.
atstovo vadove: "Iki šiol Jauni
Mūsų svečiams buvo padova
nant prie pabaigos, buvo jau nau
mo sąjungos kultūrinė veikla ri
jų pažinčių ir draugysčių Šiau noti mums įprasti lietuviškumo
Nuotr. Tomo Palubinsko
Mokslų ir idėjų kryflcelfije...
bojosi kultūrinių apraiškų pri
rės ir Pietų Amerikos jaunimo identiteto dirbiniai: gintariniai
statymu bei skleidimu koncertais
žiedai, "aš esu lietuviukas - lietu
tarpe.
ir pan. Vienintelis PLJS užsimo
Kultūros komisija, PLJS ir Chi vaitė" marškiniai, lietuviški ženk mą reikia pagirti, kad jie nenus- Juk vis tiek tas lietuviškos draujimas, kuris stengiasi sudaryti
tojo ryžto tiek mėnesių ruošda- gystės ryšys gali apimti visus, ar
cagos skautai suruošė svečiams liukai ir t. t.
kūrybai reikalingą atmosferą, yra
Skautai bei kitas jaunimas su miesi savo programom, kartais po j jie gyvena Š. Amerikoj, ar Pieįvairius priėmimus, vakarienes,
PLJS Ryšių centro lituanistikos
šokius, pasilinksminimus. Prieš svečiais padainavo. Primiršome 4 valandas kas vakarą. Žinoma, tų Amerikoj, ar jie pirmos ar treseminarai.. Laikas nustatyti PLJS
ir po koncertų pietų amerikie net kai kurių dainų posmus, o i kai kurie iš jų nubyrėjo, 'kai pa- j čios kartos lietuviai. Be abejo, su
kultūrinės veiklos planą, kuriuo
čiai lietuviai turėjo progos apžiū- į kai kurie iš jų niekad nebuvo'matė, kiek laiko reikės pašvęsti į *ok i om stipriom kultūrinėm gru!
būtų siekiama puoselėti išeivijos
rėti Marąuette Parką ir kitas Chi-! girdėję tiek įvairių lietuviškų repeticijoms. Likusieji kartais tu-, pėm kaip "Ąžuolynas" ir "Zibulietuviu jaunimo kultūrinį sąmo
sunku jų kraštuose kitom
cagos įžymybes, įlydimi senų ir | dainų.
j rėjo labai balansuoti savo moks- tes"
ningumą bei sudaryti sąlygas
jaunimo organizacijoms konku
naujų draugų.
Pietų Amerikos lietuvių jaunikius, darbus ir kitus užsiėmimus.
te
kiekvienam kūrybingam jaunuo
Jų vadovus reikia .pasveikinti, ruoti. Taip kažkas iš jų pasakė.
liui naudotis tautos vertybėmis".
, kad įskiepijo šitam jaunimui mei- Gal vis tiek ši kelionė pietų ame
Taigi ši PLJS valdyba žada dides
rikiečiams ir mums bus veiklos ir
kraštų Lietuvių jaunimo sąjun nę ruošą, o pasitarime su PLjg lę lietuviškam tautiniam šokiui
nį dėmesį skirti vietiniu jaunimo
kitų idėjų reikšmingas pasžkeitiir
gas.
valdvba Detroite kovo 22 prane-i dainai.
pajėgų puoselėjimui ir ugdymui.
mas.
Tikimės, kad jie parsiveš
šė, kad jau rado galimą vietą Stu-; Tačiau reikia pagirti ir mūsų
Tai tačiau nereiškia, kad PLJS Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba: sėdi iš kairės į dešinę — Emi
Chicagos visuomenę, kad nepa-1 malonių prisiminimų apie Siaurės
nesirūpins kultūrinių apraiškų lija SakadoL-itiene (vicepirm. informacijai), Gintaras Aukštuolis (pirmininkas),
Ketvirtasis jaunimo kongresas dnų dienoms Gegužės 10 — 11 tin
Chicagoje
vyks
pirmasis
pasitariS ė Jo per tokį sniegą, nepaisant Amerikos lietuvius. Svarbiausia,
Saulius Cyvas (vykd. vicepirm.); stovi iš kairės į dešinę — Šarūnas Valiui-, dar neišbluko iš atminties, bet
pristatymu visuomenei.
m< slu ir
(iždininkas), Vita Musoaytė (korespondencijų sekretore), Linas Rimkus (visuo
darbų, nuvažiuoti į mes jų
apsilankymo Siaurės
mass V PLJK akademinės progra-; *
Diskutuoti įvairūs projektai, meninės ir kultūrinės veiklos koordinatorius) ir Gintė Damušytė (politines nėra per anksti jau galvoti apie
'svečių
pasirodymus,
su
jais
paAmerikoje
tikrai neužmiršime.
mos
gairių
sudarymui.
pvz.: išleidimas serijos brošiūrų veiklos koordinatorė).
Nuotr. Lino Meilaus penktąjį. Pasitarus su PLB valdy
šokti, padainuoti, pasikalbėti.!
Ramunė Kubiliūtė
ba ir atsižvelgus į IV PLJK nutašvietimo ir auklėjimo klausimais,
"Alumnus klubas''
Į rimus, nutarta rengti V PLJK karklubas" yra steikreipiant ypatingą dėmesį jau
r
seniai
sudaryta
politinė
komisija.
teriui,
remiantis
jo
ėjimus.
tu
su
II
Pas.
lietuvių
dienomis
giamas
prie
PLJS
Ryšių centro!
noms šeimoms; informacinių lei
Jai
vadovauja
PLJS
politinės
veik-.
Politinė
komisija
taip
pat
ū-:
1983
m.
vasarą.
Tuo
pačiu
metu
Klubo
tikslas
-*•
palaikyti
ryšį su
dinių ruošimas, lituanistikos se
los
koordinatorė
Gintė
Damušytė.!
pinasi
politiniais
kaliniais.
Kreip-1
vyks
sporto
šventė;
Pasaulio
Liekiek
galima
daugiau
buvusių
Jauminarų plėtimas ir stiprinimas,
!
Kiti
komisijos
nariai:
Ofelija
Barštasi į įvairias geologų sąjungas, tuvių Bendruomenės seimas irj nimo kongresų dalyviu. Užsimo
konkursai, sąlygų
sudarymas
kėtytė,
Linas
Kojelis,
Viktoras
prašant remti neseniai suimtą! daugelis kitų įvykių. Po PLD,; kėjusiems nario mokestį bus siunjauniems žurnalistams.
Algirdas Avižienis, kompiuterų! nis. Okultacijos matavimais daNakas ir Rimantas Stirbys. Ko Vytautą Skuodį, o Algirdo 2yp-1 kurių metu vyks Jaunimo kon- tinėjamas "Pasaulio lietuvis" ir
Toliau Šarūnas Valiulis patei misijos nariai yra sudarę savo
mokslų profesorius UCLA uni- bar padėjo interpretuoti ir Sakė finansinį pranešimą. Šiuo me pakomisijas, kurios vykdo speci rės neteisėtas "gydymas" iš-! greso atidarymo iškilmės, visi kita informacija. Klubą organi versitete Los Angeles, buvo apdo-j turno sudėtį: su Kliorės matavitu PLJS valdybos ižde yra maž finius politinius uždavinius. Jau keltas laiškuose daktarų bei psi- j vyks į stovyklą, tada i ekskursi- zuoja Audra Kubiliūtė, Daina vanotas 1979 m. AIAA (Ameri- mais patvirtinta, kad Saturno
daug 28,000 dol. PLJS Ryšių sudaryta žmogaus teisių bei ti chologų sąjungom. Ateityje pla- jas arba studijų dienas. Dabarti- Kojelytė ir Rasa Kaminskaitė.
can Institute of Aeronautics and. paviršiuje heliumo yra perpus
centro kasoje — apie 3,500 dol. kinčiųjų teisėms ginti, greitosios nuojama sudaryti sąžinės kalinių nė Kanados LJS valdyba apsiėmė
(eps) Astronautics, profesinė organiza- į mažiau, negu kad kiti bandymaii
PLJS valdyba pastaruoju metu akcijos, ryšiams su kitataučiais globojimo akciją per paskirų i tvarkyti Studijų dienų technikicija) informacijos sistemų me- sugestionavo
yra davusi stambesnes sumas ir ir politinio sąmoningumo ugdy
daliu ir garbės pažymėjimu.
Paskutiniu metu lietuvių tarpe
kitoms institucijoms: 5,699.05 dol. mo pakomisės.
Avižienio
ir Kliorės pavardes skai
Dr. Avižienis jau apie du de
PLB Kultūrinės talkos komisijai
tėme
gražiai
išleisto Vilniaus uni
šimtmečius darbuojasi kompiute
Politinė komisija yra per trum
"Ąžuolyno" ir "Žibučių" gastrorių architektūros srityje. Pažy versiteto medalio leidėjų tarpe.
ėms po Šiaurės Ameriką; 1,500 dol. pą savo veikimo laiką atlikusi ne
mėjime kaip tik kalbama apie jo 1979 m. A. KSiorė tarptautinėje
kun. Pugevičiaus vadovaujamai mažai uždavinių. Afganistano
skaitė du savo
originalius įnašus į "sugedimus konferencijoje
įvykių proga išsiuntinėtas krei
lietuvių informacijos tarnybai.
mokslinius
darbus,
kuriuos yra
toleruojančių kompiuterių kons
Nutarta gegužės 3 šaukti įvai pimasis į pasaulio lietuvių jau
trukciją" ir aplamai į jo teoreti viešai dedikavęs Vilniaus univer
rių jaunimo organizacijų bei vie nimą. Atsišaukime pasmerkiama
nius
bei praktiškus rezultatus siteto 400 metų sukakčiai pami
netų vadovų pasitarimą. Tiks Sovietų Sąjungos agresija Afga
"ypač
patikimai veikiančių" avi nėti.
raginama boikotuoti
las — pasitarti apie bendrus dar nistane,
acijos ir erdvių kompiuterių sri
Lietuviams dar gali būti įdomi
bus ir galimą talką vienų kitiems. Olimpiadą Maskvoje, bet tuo
tyje.
pačiu primenama, kad Lietuvoje
ir ši pastaba: amerikiečių spau
•
gyvenantys negali būti kaltinami
Savo profesijos srityje Avižie da abiejų mokslininkų pavardes
PLJS Ryšių centro lituanisti už sovietų veiksmus. Ryšių nu
nis
yra gavęs ir daugiau pažymė rašo su pilnais lietuviškai var
kos seminarų komisija, vadovau traukimas su mūsų tautiečiais
dais —"Algirdas Avižienis", "Ar
jimų bei medalių.
jama Mindaugo Pleskio, šią va gali jiems tik kenkti, o ne padė
vydas Kliorė".
sarą ruošia septintąjį
semina ti.
Kalifornijos Technologijos ins
Antanas Dundzila
rą baigusiems aukštesniąją mo
titutas paskelbė
(Engineering
Olimpinių žaidynių
boikoto
kyklą ir norintiems pagilinti lie reikalu taip pat išsiųstos tele
and Science, 1980 Nr. 1) naujus
duomenis apie Saturno planetos
tuvių kalbos, literatūros bei isto gramos Lord Kilanin ir ABC te
žiedų sudėtį. Šiuose darbuose šva ATEITININKIŠKOS 2INIOS
rijos žinias. Seminaras vyks rugp levizijos tinklui Lake Placid žai
riai ir įdom'ai figūruoja ir dr. Ar
jūčio 3 — 17 "Loyola of the La dynių metu, o Vasario 16-tosios
SAS veiklos kalendorius
1 d. dainuoja Detroite.
vydo
Kliorės įnašas.
kęs" rekolekcijų namuose, netoli proga išsiųstas laiškas prez. CarN'uotr. Jono Urbono
Akron, Ohio. Kaina — 150.00 dol.
Kovo 29 — 30 — Kandidatų
1979. IX. 1 d. JAV tyrinėjimų
šiuo metu baigiama sudaryti pro
erdvėlaivis praskrido netoli vadi kursai At-kų namuose, prie Chi
gramą.
namo "A" žiedo, 21,400 km.aukš cagos.
Taip pat šią vasarą vyks pirma
tyje virš Saturno debesų. Ban
Balandžio 19 - 20 — Toronto
sis lituanistikos seminaras anglų
dant nustatyti planetos heliumo ateitininkų metinė šventė.
kalba liepos 27 — rugpjūčio 1.
kiekį ; susidurta su tam tikrais
Programa taip pat taikoma bai
Gegužės 24 — 25 — Pavasario
sunkumais, kurie išspręsti, inter
gusiems gimnaziją. Numatomi
kursai.
pretuojant dviejų mokslininkų,
kalbos istorijos, lietuvių literatū
Andrew Ingersoll ir Arvydo Klio
Rugpjūčio 24 - 31 — Vasaros
ros vertimų, istorijos, tautosakos,
rės, išmatuotus duomenis.
stovykla.
šiuolaikinių įvykių apžvalginiai
Prieš dešimtmetį ar daugiau
kursai. Kaina — 80.00 dol.
Kandidatų programa
Arvydas Kliorė pirmą kartą be
Abiejų lituanistikos
semina
Kandidatas yra kiekvienas stu
veik sensacingai panaudojo radi dentas, kuris nėra praeityje išėjęs
rų reikalais kreiptis:
jo bangų okultacijos matavimus kandidatų kursus bei davęs įžodį.
Mindaugas Pleškys,
erdvėse. Šis metodas ana'lizuoja Skatinami visi studentai ateitinin
c-o PLJS Ryšių centras,
radijo bangų ryšio stiprumą, kai pereiti kandidatų programą ir
5620 South CTaremont Ave.,
bangas
siunčiant per tuščią erd tapti pilnateisiais nariais. Infor
Chicago, IL. 60636, USA.
vę bei per planetų debesis, ir tuo macija gaunama pas Andrių Kaz
būdu nustatant temperatūrą, su lauską, CV narį, (216) 731
Vuotr Jono Vrbono
dėtį ar kelis kitus fizinius duome- — 4029.
PLJS apimtyje veikia nelabai Urupvapiu, lli-ti.r.'ij 'JurUnlų &ok.h* KTJTV Muntyna*" knro rrfn. i d. DM ro#to B**uv+q *e*-^ "-
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LIETUVIAI MOKSLO LAIMĖJIMUOSE:
AVIŽIENIS IR KUORE

»

1

LIETUVIAI
FLORIDOJE

j taip pat 'Kauno operetėje.

: DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 29 d.
Koncertavo Anglijoje, Austra
lijoje, Belgijoje, Danijoje, Itali
joje, JAV, Jugoslavijoje, Kanado-1
Mylimai M O T I N A I Lietuvoje mirus,
je,
Prancūzijoje, Suomijoje, V. Vo- ,
MkzmL F l a
kietijoje, Šveicarijoje.
jos dukterį Julija ir žente Antanę Ivanaus
DAINUOS
1976 m., būdamas Prancūzi-j
RIČARDAS DAUNORAS
joje, koncertinėje kelionėje s u '
kus, bei anūkus Česlove ir Jurgį su šeimo
Vilniaus unrversiteteo
liaudies
Ričardas Daunoras yra tikras
mis nuoširdžiai užjaučiame.
dainų ir šokiu ansambliu, pa
žagarietis, gimęs tarp žydinčiu
prašė politinio prieglobsčio. Pasi
sodu ir Žagarės ankstyvųjų vyš
STEFA ir MOTIEJUS KRUŠNIAI
likęs Vakaruose, dainavo Briuse
nių, prie pat Latvijos pasienio ir
lio karališkame teatre Aidoje, Ver
jos sostinės Rygos. N u o pat kū
di operoj. Šiuo metu gyvena V.
dikystės Ričardas girdėjo motu
Vokietijoje ir mokosi Stuttgarto
lės lopšinę, o ir tėvelis —didelis
aukštoje muzikos mokykloje. Šių į
dainininkas turėjo gerą balsą.
metų liepos mėnesi laikys baigia-1
Mylimai Motinai Lietuvoje mirus, mielus
Kovo 5 d. Sv. Kazimiero kapinėse Chicagoje palaidotas Felicijonas Gaudušas, buvęs ilgametis Alytaus apyl. teis
Pradžios mokyklą ir gimna- muosius egzaminus. Nors moksmo tardytojas. Iš kairės: kun. Fabijonas Kireilis, grab nėšiai Juozas Žvynys, dr. Petras Jakubka, Juozas sva
DR. J O N Ą ir J A N I N Ą Š A L N U S
ras, Jonas Svaras ir Kazimieras Smaienskas, našlės Gaudušienės sesuo dr. Jonė Žukaitė - Glaudelienė ir našlė ziją baigė Žagarėje. 1963 m. įsto-i lai dar nebaigti, bet jau turi pasi- j
Jadvyga Gaudušienė.
Nuotr. V. A. Račkausko jo į Vilniaus Valstybinę konser- J rašęs sutartį sekančiam sezonui su
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
vatoriją. Dainavimo moikėsi pas V. Vokietijos "Krefefld" operos tesavo brolį Vaclovą. Baigęs konser atru.
Aldona ir Bronius Beinortai
toją Liudą Gaudušą, kurį sekan vatoriją, dalyvavo jaunųjų at
Dabar Ričardas Daunoras ruo
likėjų
konkurse
ir
laimėjo
pirmą
čią dieną rado negyvą, mirusį nuo
šiasi kelionėn. Jis skris iš Stutt
Praurime ir Leonidas Ragai
vietą. Dainavo Lietuvos akademi garto tiesiai į Miami. Mintimis
širdies smūgio savo bute.
Gi Šių metų kovo 2 d. Chicagoje tuvos teisininkas kada nors yra;
niame liaudies dainų ir šokių
savo namuose, žmonos Jadvygos įnešęs. Jis buvo ir Lietuvių T a u - ' Antradienį, kovo 4 d. Eudeikio ansamblyje "Lietuvoj". Vėliau jam linkime laimingiausios ke
slaugomas, iš gyvųjų tarpo iš tinių namų Chicagoje dalininkas. laidotuvių koplyčioje atsisveiki- dirbo Vilniaus operoje —daina- lionės Bolandžio 6 dieną, Vely
kų sekmadienį, 3 vai. p. p. Liet.
siskyrė taurus lietuvis patriotas, N e tik čia, bet ir nepaklauso nimą pravedė Gaudušų šeimos v o A i d a
Am. Pil. klubo salėje bus pirmu
artimas
draugas
dr.
Petras
Jokub>
Bohemą
Faustą,
Carbuvęs nepriklausomis Lietuvos il moje Lietuvoje jis gausiai auko
men
To9ca
S&/ii
klr ė
ir kt
tinis jo koncertas kaip "Krefeld"
ka.
Teisininkų
Chicagos
skyriaus
>
>
P
^
gametis Alytaus apylinkės teismo mis rėmė gyvybinius tautos rei
pirmininkas
ir
centro
valdybos
~
~~"~
operos sdlisto Jungtinėse Ameri
tardytojas, diplomuotas teisinin kalus. Renkant aukas ginklų fon
aus nar
ir
e džia
vicepirmininkas Algirdas B u d r e c ! š
j°
^ !
Auksciau- kos Valstybėse. Laukiame atsilan
kas Felicijonas Gaudušas.
dui Alytuje jis rinkėjams pasiū
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
siąjį amžiną atilsį jam svečioje kant svečių iš plačių apylinkių.
kas
atsisveikino
tų
draugijų
var
Felicijonas gimė 1901 m . gruo lė apeiti visus kitus aukotojus ir
Amerikos
žemelėje.
du, kolegų teisininkų* vardu bu
11Q
rĮ /wu>u<u m
11*7
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
džio 29 d. Vaiguvėlių dvare, Vai •fJlflfl
J. Narūne
LO.\A.CL
ĮlO
VA rtiriflmkoi
»t ^ u i / u i
i vwv nj vn
ui.
Vyt. A. Račkauskas
vęs
nepriklausomos
Lietuvos
apy
guvos parapijoje, senoje lietuvių gausiausiai aukojusį.
linkės teisėjas Jonas Vasaitis.
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
" 'žemaičių bajorų šeimoje. Felici
Studijuodamas teisę jis priklau
jono tėvas Kajetonas, kaip ir ki- sė žemaičių studentų "SamogiTrečiadienį kovo 5 d., ilga vir
4330-34 So. California Avenue
, ti jo giminės, savo dvarų netu tia" korporacijai ir buvo vienas iš tinė automobilių išlydėjo a. a.Fe
Telefonai LA 3 - 0 4 4 0 ir L A 3 - 9 8 5 2
rėjo. Juos nuomojo. Felicijono mo jos steigėjų. Fšeivijoje buvo ilga licijono kūną į Nekalto Prasidė
tina buvo dukra garsios Putra- metis Alto narys.
jimo parapijos bažnyčią, iš kur po
4605-OV S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
A. f A.
tnentų šeimos. 1908 metais mirė
atnašautų
1965 metais po lengvo širdies gedulingų pamaldų
Telefonas — YArds 7-1741-2
Fėlicijono tėvas. Paliko našlę priepuolio pasitraukė į pensiją, kun. Fabijono Kireilio, buvo nu
DR. ZENONUI MINGINUI
su trimis mažamečiais vaikais. Vy- nors 65 metų dar nebuvo sulau lydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
staigiai mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, pa
. riausias Felicijonas buvo vos 7 kęs. Skaitė ir gausiai prenumera Po laidotuvių našlės Jadvygos
žįstamiems ir Hot Springs lietuviams už šv. Mišių aukas, mal
metų amžiaus. Likvidavusi visą vo lietuvišką spaudą. Anglišką pakviesti laidotuvių dalyviai su
das, gėles, užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, atsilanky
mą koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjimą į kapines.
inventorių, motina nusipirko na spaudą sekė žmona Jadvyga. Taip sirinko pusryčių Lietuvių Tauti
Nuoširdžiai dėkojame organizacijoms ir draugams už jaut
melį Kelmėje ir vertėsi mokinių a.a. Fabijonas buvo gerai infor niuose namuose.
rias
atsisveikinimo kalbas, L. Gudelienės suorganizuotam cho
išlaikymu. Dar prieš pirmąjį pa muotas apie šio krašto politinę
rui už gražų giedojimą bažnyčioj ir kapinėse ir karstanešiams
L. Teisininkų d-jos centro val
saulinį karą visi trys broliai lan- ir ekonominę padėtį. Išskyrus šir
už paskutinį partarnavimą šioje žemėje.
dyba lietuvių teisininkų vardu
•~kė Kelmės pradžios mokyklą, ku dies negalavimą, Felicijonas ligi
Ypatinga padėka klebonui P. Patlabai, suteikusiam pasku
nuoširdžiai užjaučia kolegę Jad
rioje, be rusų kalbos, buvo dės mirties turėjo šviesų protą ir ge
tinį patarnavimą ligoninėje, už maldas ir prasmingą atsisvei
vygą ir kitus a. a. Felicijono gikinimo kalbą koplyčioje, šv. Mišių aukojimą bažnyčioje ir pa
toma ir lietuviu kalba.
rą atmintį. Chicagoje a. a. Feli
Laidotuvių Direktoriai
mines ? drauge liūdi netekę branlydėjimą į kapines. Taip pat dėkojame kun. J. Burkui ir sve
Pirmojo pasaulinio karo metu, cijonas priklausė ir aktyviai daly
čiui kun. Gedvilai už šv. Mišių atnašavimą, dalyvavimą pa
vokiečiams uždarius Kelmės pra vavo Lietuvių teisininkų drau
maldose ir laidotuvėse.
džios mokyklą, Felicijonas dirbo gijos gyvenime, dažnai eidamas
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Dėkojame visiems, mus suraminusiems didžio liūdesio
savo dėdės ūkyje._ 1918 metais įvairias pareigas centro ir skyriaus
valandoje.
Tel. 737-8600-01
Bendradarbiai
Felicijonas įstojo į Kražių gimna valdybos nario.
Nuliūdę: Suims Jonas ir žmona Lidija
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
ziją, kurią baigė 1926 m. Gim jį ypatingai gerbė už jo būdo švel
Tet.
422-2000
draugiškumą ir aukštą
nazijoje Felicijonas
pasižymėjo numą,
3403
West
63rd
Street
gabumais ir ne tik pats
gerai moralę.
mokėsi, bet ir kitus paruošdavo
A. a. Felicijonas po pirmo šir
T1L — 737-9737
pamokoms ir tuo užsidirbdavo lė dies priepuolio 1965 metais jau
VĖBERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
šų pragyvenimui. 1926 metais tė nuolatinį širdies negalavimą.
A . f A.
Felicijonas įstojo į Lietuvos uni Paskutinę naktį žmona Jadvyga,
versitetą Teisių — ekonomijos fa pastebėjusi vėlai šviesą jo kamMotorus
Barbora Šegamogaite - Jurkiene
kultetą. Studijuodamas
dirbo baryje ; pasiteiravo, kodėl jis ne Automatines Transmisijas
Kauno apygardos teismo baudžia miega. Atsakė: "Baigiau melstis
Mirė 1979 m. balandžio 7 d. Buvo palaidota balandžio 10 d.
Stabdžius — Altinatorius
majame skyriuje sekretoriaus pa ir tuojau einu gulti". Šviesai neCote de Neigė kapuose, Montrealyje.
Starterius
dėjėju. Įsigijęs praktikos, 1932 me! gęstant, žmona Jadvyga užėjo pa
Mirties metinių proga šv. Mišios aukojamos balandžio 13 d.,
tais Felicijonas skiriamas į /liftą j žiūrėti ir rado jį užmigusį amži10 vai. Aušros Vartų bažnyčioje, Montrealyje.
Keičiame motorų ir transmisiji}
Pasimelskime, kad Viešpats Dievas jai Amžinąją Šviesą su
lapylinkės teismo tardytoju. Čia
M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E
alyvą ir filtros ir lotos sugedimos.
nai.
teiktų.
būdamas Felicijonas įsigijo teisi
Jo staigi ir netikėta mirtis skau
Sav. PETRAS PISNYS
ninko diplomą. Tose tardytojo džiai sukrėtė ne t£k mylimą žmo
Liūdime iikę:
. TĖVAS IR SŪNUS
pareigose 1940 metais jį užtiko ną Jadvygą, kitus artimus gimines,
Domas Jurkus, vaikai Algirdas ir Rimantas,
ir JONAS GUDAITIS
rusų okupacija. Rusai jį iš parei kolegas teisininkus, tautininkus,
marčios: Irena ir Marija, vaikaičiai: Rima,
2533 West 71 St., Chicago
gu atleido, bet atėję vokiečiai bet ir jo brolį, veterinarijos gydy- Atdara 7 vai. ryto iki 6 vaL vak.
Gintarė, Živilė, Vytenis, Rūta, Rasa, Daiva.
1410 So. 50th Av., Cicero
Sekmadieniais
uždaryta
leido jam grįžti i senąsias parei
Tel. 476-2345
gas. Čia jis vedė mokslo draugę,
Alytaus teisėją Jadvygą Žukaitę.
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI
1944 metų vasarą, rusams ar
ELEKTROS
IR
AR NORĖTUMĖT UŽDIRBTI
tėjant, Gaudušai paliko Alytų
PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
V
A
N
D
E
N
T
E
K
I
O
ir vėliau pasitraukė į Vokietiją.
DAUGIAU PINIGŲ
Po penkerių metų 1949 m. spa R E M O N T O D A R B A I
A . f A.
NEGU UŽDIRBATE DABAR?
lio mėnesį išlipo į Amerikos kran
atliekami sąžiningai.
JURGIS JAKUBONIS
tą. Čia a. a. Felicijonas pasirinko
Pilną ar daliną laiką. Pradžiai
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
nelengvą, bet padoriau apmo
nereikės daug pinigo, dirbsite sa
Skambinkite 434-6828
Kovo 29 dieną sueina penkeri metai, kai užgeso
vo
namuose.
kamą fizinį darbą. Turtų nesu
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
gyvybė mano mylimo vyro Jurgio.
Nemokamai informacija. Siųskite
krovė, nes negailėjo aukų lietu
sau adresuotą su pašto ženklu vo
viškiems reikalams. Vien į Lietu
Lai gailestingas Dievas suteikia j a m a m a n ą raACE R O O F I N G
ką (businesa envelope No. 10 šiuo
vių fondą įnešė daugiau kaip Industrial and Commercta.1 Accts. adresu:
mybę.
Invited.
PHILLIPS - LABANAUSKAS
3,000 dol. Turbūt didžiausią su T.ithuanian commwn*ty
Riven prlority
Maloniai
prašau
gimines,
draugus
ir
pažįstamus
pri
Free
Estimates
—
Insured
mą, kokią nepriklausomos LiePAUL PARKER SERVICES
Fiat roofs — Hot tar — Coatlng
3307 S O . LITLANICA AVE.
siminti a. a J u r g į savo maldose.
Tel. YArds 7-3401
Gravel — Aluminum

A. A. FELICIJONAS GAUDUŠAS

EUDEIKIS

A D

Mažeikai Evans

P & J AUTO SH0P
TAI

SOM

PETKUS

798-0244; 18025 Dbde Hwy. Homewood

RIMTIES VAU5DELEI
(Atkelta iš 3 paaL)

BREWER'S CARPENTRY
AND ROOHFING
RESTOENTIAL & COMMERCIAL
ROOFINO & COMPLtETE REPAIRS
NEW ROOFS — RERiOOFING
SHING-LES — ASPHALT
CARPENTRY —• REMODEUNO
Low Prices — Insured
F R E E ESTTMATES
ĮOOO W. 79TH !=?r.
873-697«

2420 Davidson Ave.,
Brome. N.Y. 10468
Savinink/U

—

957-OSTO

žmona

STASĖ

latviai

Po Kristaus prisikėlimo taip
pat Dievas šiame pasaulyje
nepasirodo visagalis Dievas.
J i s yra kantrus ir tarsi visą lai
IŠNUOMOJAMOS
Banketam*. Vestuvėms ir Kitoms
ką kenčiantis Jėzus i š Naza
Pobūviams
SOUTHERN HEATTNG
reto, kurį reikia kitiems ap
&
AIR
CONDITIONEVG
ginti. Jo išpažinimas yra
BOILERS
—
AIR CLEANERS
MR. ANTHONY'S
paniekintas daugelyje tautų.
FURNACES — HUMIDIFIERS
HOT
WATER
TANKS
7348 W. Irving P a r k Rosd
Reikia už jį kitiems kentėti ir
I J O W RATES
NORRIDGE, ILLINOIS
GUARAVrEED—I.VSrRED
net numirti. Bet laimėtojai yra
24 KR. SKRVTCE — TEL. 756-S177 Tel. 453-2106 a r b a AL 2-9406
a e tie, kurie kankina, o tie,Į
kurie yra nukankinti ir numirę
Rita ir P e t r a s Dūdai, Savininkai
už Kristų, nes jie prisikels iš
BEN-CIL HOME SERVICE Kviečia užsisakyti salą dabar, kol
dar yra laisvų vietų.
ROOM ADDITIONS
numirusių garbėje, k a i p ir pats
REC ROOMS — ROOFINO
Jėzus Kristus.
Geras patarnavimas — puiki vieta
DORMERS — SIDTNG
FORCHES — GUTTERS
Prieinamos kainos
V. Rmš.
24 HR. SERVICE
—
7 DAT3
Vieta au^mobiliAmii Dastatvtį
I
TEL

Liūdinti

2 ELEGENTI5K0S SALES

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SONOS
2314 W. 23rd PLACE
2424 Vi. 6<Mh STREET
11029 S o u t h w e s t Highway, Palos Hills, III.

P A D £ K A
A. f A. KONSTANCIJA RAD2IS
Mano mylima sesuo mirė 1980 m. kovo 7 d. ir buvo palaidota
kovo 11 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse, Chicagoje.
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą
ir palydėjo j amžino poilsio vietą.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Sv. Mišias už jos sielą.
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velionei g&lių. pareiškė man toje
liūdesio valandoje užuojautą. Dėkoju už aukas. Taip pat nuoširdi
padėka solistei už giesmes koplyčioje.
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai
neturiu galimybės padėkoti.
Dėkoju erabnešiams if laidotuvių direktoriui Petrui Bieliūnui
už malonų pa'arnavimą Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
Broli* MELES BUDRIS

Tel. Vlrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S O . CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITLANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So <0th A*e.. CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

i

X Romas SHvinskaa, aktyviai
įsijungęs į visuomeninį gyveni
X Marijos aukšt. mokyklos mą, y r a LB Lemonto apylinkės
paskutiniųjų metų mokinės yra valdybos vicepirmininkas ir Le
nusitarusios balandžio 25 d. su monto Maironio lituanistinės
ruošti eitynes, pradedant nuo mokyklos tėvų komiteto pirmi
ATLEISLi 5 3 6 0
mokyklos Manąuette Rd., ir nu ninkas. Jis ir žmona Jūratė yra
N o r i n t kaip nors subalansuoti
eiti tiek kelio, kad galėtų su Korpf Neo-Lithuania filisteriai.
Chicagos mokyklų biudžetą, nu
rinkti apie 40 tūkstančių. Rima
X Svč. M. M. Gimimo parap.
matoma atleisti 5,360 tarnauto
Valiulytė, meno studentė, pada Šv. Teresėlės draugijos narės
jų. Apie tai paskelbė superinrė specialius piešinius marški priims šv. Komuniją šį sekma
x Papigintas lietuviškų kny
tendentės pareigas einanti A. P.
niams (T-shirt), kuriuos bus ga dienį, 9:15 v a i r. šv. Mišių me
gų išpardavimas "Draugo" ad
Įima įsigyti. Apie tai rašo ir spe tu. N a r ė s susirinks į salę 8:45
Caruso.
ministracijoje prasideda balan
ciali "Southwest News-Herald" vai. ir procesijoj eis į bažnyčią.
TŪKSTANČIAI MOTERIMS
džio 1 d. ir tęsis iki gegužės 15
savaitraščio kolumnistė
Sofija
x
lietuvaitės,
kurios
baigė
d. Parduodamų knygų sąrašas Daukutė, tos mokyklos mokinė.
Chicagos miestas sutiko išmo
Maria High School 1956 m., y r a
buvo paskelbtas "Drauge" (ko
keti 69,500 doL 191 moteriai,
x Mokytoju studijų savaitės prašomos pranešti savo gyvena
vo 27 d.), vėliau jis bus d a r pa
kurios buvo policijos be teisėto
kartotas. Kai kurių knygų nuo šią vasarą bus Dainavoje rug- mą vietą Irenai Valaitytei-Polileidimo kratomos, n e t išren
laida išpardavimo metu b u s ga piūčio 17-24 ir Kennebunkporte kaitienei, 7235 S. Sacramento
giant. Tikimasi, kad moterys iį]
na didelė, dėlto bus proga pra pas pranciškonus — rugpiūčio Ave., Chicago, I L 60629, teL
siūlymą priims, atsisakydamos
24-31 dienomis. Abiejų dalyviai (312) 434-2243. VI tautinių šo
turtinti savo bibliotekas dides
Clevelando meras įteikia šio miesto raktą Urugvajaus Lietuvių Tautinių Šokių grupės "Ąžuolynas" vadovui dr. A.
naudosis PAV L B Švietimo ta kių šventės savaitgalį Chicago- Stanevičiui. Iš k.: dr. A. Stanevičius, V. Hivnar, burmistro atstovas etniniams reikalams, G. Voinovicb, Clevelan- eiti į teismą.
niu savų raštų lobiu. Ulinois gy
rybos g a u t a valdžios parama.
je yra planuojama suruošti šios do miesto burmistras, J. Bublienė, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė ir J. Malskis, JAV LB Clevelando apylin
ventojai, knygas pirkdami, nors
NAMAI CHICAGOJE
kės pirmininkas.
Nuotr. J. Gartos
x
Šv.
Kazimiero
vienuolijos
laidos
suvažiavimą.
ir papigintomis kainomis, turės
N a m ų pardavimas Chicagoje,
x Priešvelykinės
nuotaikos
dar pridėti 6 procentus nuo beri choras, kardinolui J. Cody lai
palyginus su 1978 m., sumažėjo
droš sumos valstijos mokesčių kant šv. Mišias, giedos Velykų bus perduodamos Lietuvio sody
7 6 % ir paskolos namams pirkti
rytą, balandžio 6 d., 7 vai. r. 9 bos pažmonyje šį sekmadienį,
(taksų).
kanale (ne kovo 30 d., kaip bu nuo 2 vai. po pietų. Bus ir už
— Naujai išrinktą JAV j a u  pakilo iki 1 7 % .
tencinis j u d ė j i m a s , rusifikacija
x "Draugo" dailiojo žodžio vo v a k a r dienos "Drauge" per
J.
A.
VALSTYBĖSE
nimo sąjungos tarybą sudaro
ir ž m o g a u s teisių paneigimas.
SUGAVO
POLICININKĄ i
konkurse premijuotas rašyt. J. klaidą p a s k e l b t a ) . Seselių cho kandis. Visi laukiami.
— Dail. Adolfo Galdiko po
x
Generolas
Stasys
Pundze
Raimondas
Balsys, Nida MiluKralikausko romanas "Po ulti ras giedos specialias velykines
Cook apskr. prisiekusiųjų teis
mirtinė meno paroda y r a ren — Connecticuto P a v e r g t ų t a u kaitė, R ū t a Dragūnevičiūtė, J o 
matumo" jau išspausdintas ir giesmes, kurias giedoti pakvietė vičius, Great Neck, N. Y., yra
tų
k
o
m
i
t
e
t
a
s
padėkojo
prez.
J
.
giama birželio 21-22 d. L o s An
n a s Landsbergas, Virgus Voler m a s rado kaltu pobcininką W.
įrištas, tik laukia paskutinio pa pats kardinolas ir televizijos k a nuolatinis " D r a u g o " skaityto
Carteriui
u
ž
p
a
s
m
e
r
k
i
m
ą
Sovie
jas ir rėmėjas. Ir dabar atnau geles, Calif. Parodą globoja Šv.
tas, V y t a s Surdėnas, Vidman Lindsay Carroll, 29 m., kuris
ruošimo siuntimui knygos my talikų valandos vedėjas.
t
ų
įvykdytos
A
f
g
a
n
i
s
t
a
n
o
inva
pavogti
automobilį
jino savo prenumeratą, užsakė Kazimiero lietuvių parap. kle
t a s R u k š y s , Rimantas Stirbys, bandęs
lėtojams. Premijos įteikimo iš
zijos
ir
sankcijų
pritaikymą
So
Pietvakarių Balfo 57-to "Draugą" vienam asmeniui į bonas prel. J. Kučingis. Paruo vietų Sąjungai. Laiške primin Gintarė Gečytė, Kristina Rociū- O'Hare aerodrome.
kilmės bus St. Petersburge, I *x Pietvakarių
Fla., Lietuvių klubo salėje balan skyriaus metinis susirinkimas Šveicariją ir pridėjo didesnę au šiamais darbais rūpinasi vyr. ta, k a d A f g a n i s t a n a s y r a tik v ė naitė, Andrius Kazlauskas, Da "GAZOLINAS IŠ VANDENS"
džio 9 d. 3 vai. p. p. Meninę pro įvyks balandžio 13 d. 2 vai. Vy- ką. Jį skelbiame Garbės prenu skaučių "Kunigaikštienės Gra liausiąs sovietinės agresijos p a  n u t ė Balčiūnaitė, Siga LenkausNuteistas G. Franch, 70 m.,
vadovaujamas
gramą atliks solistai Gina Čap- tauto ir Elenos Lapenų namuo- meratorium ir maloniai dėkoja žinos būrelis,
vyzdys. R y t ų E u r o p o s v a l s t y b ė s kaitė, Tomas Palubinskas, Lidi gyvenąs Lombarde. J i s skelbė
pasktn. Stasės Koronkevičienės.
kauskienė ir Jonas Vaznelis. Iš- j se, 5717 West 151st. St., Oak me.
agresijos a u k o m i s t a p o p o U-jo ja Dūdėnaitė, Rasa Kaminskai si išradęs chemikalus, kurie van
—
Palm Beach, Fla., L B pasaulinio k a r o . Laišką prezi-j tė, A u d r a Kubiliūtė, Rasa N a r u
x Karolis Balys, Dearborn
kilmių dalyviai galės premijuo-; Forest 111. Balfo 57-to skyriaus
denį paverčią gazolinu. Iš kelea
1
tą veikalą ten pat įsigyti ir gau i nariai kviečiami susirinkime da- Hts.. Mich., prie "prenumeratos Pyi- P* ™- #gn*as Strazdas p a dentui p a s i r a š ė užrainiečių, če- tytė, Vitas Plioplys, Neris Pu- t o
norėjusių tuo "išrat r autoriaus autografą.
jlyvauti ir pasitarti šalpos rei- mokesčio pridėjo 10 dol. auką. dėjo daug pastangų Vasario 16- koslovakų, lenkų latvių, estų, piūtė, D a n u t ė Račiūnaitė, R a m u ! — asmenų,
—
* • -—
-a
••^.
?y
•*• ^ • _
dimu"
pasinaudoti,
jis
išviliojo
ją
pristatyti
amerikiečiams.
J
o
tis
Račiūnas,
Saulius
Anužis,
Ži
X Adv. Pov. Žumbakis irjkalais.
Labai ačiū.
* * e t u v i l i atstovai. I š vile Idzelytė, Vida Nakaitė, Kęs apie 50,000 dol.
"Draugo" sporto skyriaus red.
X T. Urnežius, čikagiškis, nu rŪp4sau""apsk7""ko^ionTerius l^^J
lietuvių p u s e s p a s i r a š ė J A V L B tutis Smalinskas, Kristina Vesel
NUŠOVĖ ĮSIBROVĖLĮ
Vyt. Grybauskas šį sekmadienį
sipirko "Drauge" didesnį lietu priėmė Uetuvių delegaciją ir pa a
Pyg- p i r m . Albina Lipčienė i r kaitė, A s t a Grakauskaitė, Onu
skelbė
Lietuvių
dieną
visoje
8:05 — 10 v. v. dalyvaus A. Šlu
viškų knygų kiekį.
Įsibrovęs į J. Muilins namus,
Connecticut P a v e r g t ų t a u t ų k o 
to vedamoj radijo programoj,
x Dėkodami už kalendorių, Palm Beach apskrtiyje. Audien miteto pirm. B r o n ė Zdanienė. tė B a r a u s k a i t ė ir Daina Penkiū- 9422 S. Normai, Chicagoje, piknaitė. Naujos tarybos pirmas t a d a r i s J. Grimer, 2 1 m., taikė
banga 1450. Pokalbyje bus lie
aukų po 5 dol. atsiuntė: Geno cijos metu delegacija buvo nu
filmuota
ir
kiek
vėliau
parody
suvažiavimas
įvyks kovo 29-30 si užpulti moterį. V y r a s mirti
—
L
o
s
Angeles,
Calif.,
Lietu
čiama tema: "Olimpiada ir lie
vaitė Kaufmanienė, Adolfas Dir
d.
Detroito
parapijos
Kultūros nai peršovė. Velionis jau i r
t
a
televizijoje.
Į
vasario
10
d.
vių
diena
šiais
metais
b
u
s
birže
tuvis sportininkas".
gėla, L. Grumulaitis, J. Jackson,
centre,
2535
W.
Nine
Mile
Rd., anksčiau buvo įkliuvęs už mote
Vyt. Beinarauskas, Ona Stasiu- minėjimą taip p a t buvo atvykę Ii o 22 d., sekmadienį, parapijos
X Liudas Šimaitis, Marouetlienė. Visiems maloniai dėkoja televizijos atstovai ir iškilmės patalpose ir Marshall H . S. a u - Southfield, Mich. Dalyvavimas r ų užpuldinėjimus. Muilins pa^
te P a r k o LB veikėjas, staigiai
parodytos televizijoje. Vietos į ditorijoje. Lietuvių koncertinėje privalomas tarybos nariams. leido į užpuolėją
me.
šūvį, kai j o
susirgo ir buvo paguldytas
"The Evening Ti-, dalyje solistai Nerija Linkevi- Dėl smulkesnių žinių kreiptis į žmona nustūmė jį toliau nuo sa
dienraštis
X Inž. Kazys Račiūnas, anks
Central Community ligoninėje
Rusnę Baltrušaitytę tel. (313)
vęs.
čiau
gyvenęs Cicero, UI., dabar mes" vasario 15 d. laidoje p a t a i I čiūtė i r B e r n a r d a s Prapuolenis
dr. J . Aglinskienės priežiūroje.
pino išsamų straipsnį Lietuvos ir r a š y t o j a s Aloyzas B a r o n a s , 477-6990. —
Beverly
Shores,
Ind.,
atnaujin
Ligonis pamažu sveiksta.
klausimu. Koresp. Shauncey Ma visi iš Chicagos. B e to, Lietuvių
— Los Angeles kovo 3 d. mi
damas prenumeratą,
atsiuntė
<»
- *>
BE
be
aprašė
jo
turėtą
pokalbį
su
dienoje
b
u
s
kolektyvinė
Los
A
n
rė
a. a. P r a n ė Dabšienė. Velio
X L.B. BRIGHTON PARKO j
ir 10 dol. auką. Dėkojame.
Z. Strazdu ir iš Kanados atvy gėles gyvenančių dailininkų p a  nė palaidota Los Angeles Šv. Advokatas J0KAS GIBAITIS
apylinkės visuotinas susirinki
kusiu minėjimo pagrindiniu kal roda ir iš P u t n a m o b u s a t v e ž t a Kryžiaus kapuose.
X
Kražių
monografijai
aukas
Rožančiuje
6247 So. Kedzie Avenue
mas įvyks kovo 30 d. (sekbėtoju Vincu Ignaičiu. Straips dail. A. Galdiko darbų p a r o d a . ir Mišiose dalyvavo pilna baž
siųsti:
J
o
n
a
s
žadeilris,
6522
So.
mad.) 2 v. p. p. Šaulių namuo-'
Tel. - 776-8700
Alfon nyčia žmonių, atėjusių pagerbti
Rockweu,
Chicago, m . 60629. nyje sėkmingai pristatyta Lie Dailininkus r e g i s t r u o j a
se, 2417 W. 43 Str. Susirinkime
Chicago, minois 60629
tuvos istorija, okupacija, rezis- są Pažiūrienė.
Čekius rašytiė Kražiai F u n d
P r a n ę Dabšienę. Ji visiems bu
bus tariami svarbūs apylinkės;
(pr.)
vo žinoma kaip geros širdies, Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
reikalai. Be to, susirinkime VisAlgirdas Matas
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
vaišinga, uoli ir nuoširdi kata
ta atstovė p. Regienė padarys i jauniausias Valerijos ir Kazio
X LTN metinis narių susirin
likė lietuvė moteris.
pranešimą ir teiks patarimus'; Valeikų sūnus, 1977 m. baigė kimas. Chicagos Lietuvių tauti
socialiniais reikalais. Po susirin- Bloomington. Ina., universitetą, nių namų narių metinis susirin
— J . SkJadaitis bažnytinėms' iinminiiiuiiiiiiiimiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiint
kimo bus pasivaišinimas. Daly- gaudamas bakalauro laipsnius kimas šaukiamas 1980 m. kovo
procesijoms padarė dailų lietu
Advokatas
vaukime visi J (pr.)
į iš ekonomijos ir politinių moks- 29 d., 4:30 v a i p . p. nuosavuose
viško stiliaus kryžių ir padova
GINTARAS P. 6EKRAS
x Nida delikatesų krautuvė ^ ! ^ - T o l i a u tęsė studijas tame p a namuose, 6422 S. Kedzie Ave.,
nojo Šv. Andriejaus bažnyčiai
Chicagoje.
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
restoranas, 2617 W. 71 St. — čiame universitete ir šių metų
Philadelphijoje.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Susirinkime
balso
teisę
turi
sausio
10
d.
gavo
magistro
laips
šeimininkės yra
pasiruošusios
ir pagal susitarimą.
tik
LTN
nariai.
Susirinkime
da
patarnauti jums šv. Velykų sta nį iš biznio administracijos. Ap
sekantis susirinkimas šaukia
lui. Be kasdieninių skanių ir sigyveno Chicagoje ir nuo vasa lyvauti i r savuosius pasiūlymus
m a s balandžio 13 d. 2 vai. p. p. TeL 776-5162 a r b a 776-5163
pareikšti
maloniai
kviečiami
vi2649 W. 63 Street
rio
1
d.
pradėjo
dirbti
American
sveikų valgių, š. m. Velykų sta
Vyčių salėje. Buvo gauta kele
National
Bank.
La
Salle
gatvėį
si
plačiosios
Chicagos
lietuviai,
Chicago,
Iū. 60629
lui turėsime raguolį, paską ir
t a s laiškų, aukų prašant.
je.
Po
susirinkimo,
apie
7
vai.
įvairių rūšių tortus. Taip pat
Šių metų Zarasiškių
klubo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiuiuiiiiiiiiiiinimii
X
Juozas
Inkratas,
Hamilton,
į
vak.
susirinkimo
dalyviams
i
r
margučius, beržo šakas, ežiu
valdyba: pirm. Petras Blekys,
kus,
muzūras ir iš
Lietuvos atsiuntė Garbės prenumeratos j jų artimiesiems rengiama šeivicepirm. Robertas Čepelis, už
gautu receptu babkas. Tel. 476- mokestį. Nuoširdžiai dėkojame, myniška vakarienė, mokama Zarasiškių klubo 1980 m. valdyba. Iš kairės: Petras Blekys, Aldona šar rašų r a s t . Kazys Rožanskas, ka
$5.00 už asmenį, (pr.)
7675. Atd. nuo 8 v. r. iki 8 v. v.
kienė, Mikas Šileikis, Ona Blekienė, Robertas Čepelis. Stovi Kazys Ro sininkas J o n a s Krumplys, reviz.
X Gydytojui gera proga per
Uždara pirmadieniais.
žanskas,
Jonas Krumplys, Vytautas Kontrimas, Kazys čiura ir Aleksas Ža kom. n a r y s Vytautas Kontri
x ANTRAS KAIMAS pasi
imti ofisą Santa Monikoje, CaAdelė ir Kazys Lietuvninkai, lifornia. Partneris išeina pensi rodys New Yorke "Laisvės ži kas. Trūksta Petro Padvaisko.
mas, reviz. kom. pirm. Aleksas
Savininkai jon. Kalifornijos "license" rei burio" parengime balandžio 12
Žakas, reviz. kom. sekr. Kazys
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
(sk.) kalingas. Pigi nuoma. Ligoni d. Ta proga šio sezono progra
Čiura, pareng. kom. narės Al
IR MĖGĖJAMS
m
a
kartojama
Chicagoje,
Playnės
privilegija.
Rašyti:
D
r
.
A
dona Šarkienė ir Ona Blekienė,
X Visi kviečiami apsilankyt
Pautienius, 3231 Pico Blvd., house, 2515 W. 69 St. Velykų
koresp. Mikas Šileikis. Trūko
naujoje lietuvių kolonijoje —
KAIP DALYVAUTI
Santa Monica, Calif ornia 90405.; sekmad., balandžio 6 d., 3 vai.
Y r a labai svarbu kiekvienam į P e t r o Padvaiskio.
Sunny BMs, Floridoje —
GYVENTOJU
SURAŠYME lietuviui bei lietuvių bendruome'
Tel. 213 — 826-3090. Taip pat P- P- Rezervacijos 434-7004
Kasininkas K. Rožanskas pra
Daug sutaupysite, pirkdami čia
(pr.)
reikalinga
lietuvaitė Medical
Gegužės 17, 18, 19 dd.
JAV žmonių surašymas, ku nei tiksliai pažymėti savo t a u - į nešė, k a d praeitais metais buvo
Assistant, s u patyrimu, (sk.)
; p a a u k o t a įvairioms lietuvių or- jų reikmenis. Pasinaudokite pa
X Čikagos Vyčių Choro meti ris prasidėjo 1980 m. kovo 28 tyhę.
Visi kurie įdomaujatės —
K l a u s i m a m ir informacijai I ganizacijoms bei spaudai 450 togiu pianu atidedant pasirink
X Bobos, napoleonai, įvairūs nis banketas įvyks š. m. balan d., yra viena priemonė, kuria
skambinkit komiteto nariams:
skambinti nuo 8 v a i . ! dol. Taip pat buvo išmokėta tus reikmenis ypatingai progai.
tortai, farširuotos lydekos, stin- džio mėn. 19 d., 7 vai. vak. Vy pasinaudodami lietuviai gali pa galima
M J \ Kiela Chicago
ryto
iki
3:30 vai. p. p. G R 6-; 100 dol. sirgusiems ar mirus klu Pilnai ufcaigtų foto nuotraukų
tos ir silkių patiekalai. Šviežios čių salėje. Bus trumpa meninė rodyti valdžiai, kad Lietuva vis
S12—737-1717 dešros, cepelinai, kugelis, rūgs- i programa, šilta ir šalta vakarie- dar tebegyvuoja Amerikoje. An 2242, GR 6-2271 a r b a atvykite į bo nariams. Parengimai davė aptarnavimas. Atidaryta pinnad.
kr ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
tus pienas ir kiti delikatesai. į nė. šokiams gros Wally Tenc- keta paštu gaunama nuo kovo j Margutį, 2422 W. M a r ą u e t t e | pelno.
V. Beleckas Sunny Hills
Rd.
Čia
j
u
m
s
p
a
t
a
r
n
a
u
s
E
t
h
n
i
c
j
Posėdis
baigėsi
su
viltimi,
904—773-3333 Aukščiausios kokybės namie ga- linger orkestras. Veiks baras ir 28 d. ir turi būti grąžinama ba
mintas maistas gaunamas Ven loterija Lietuviškoji visuomenė landžio 1 d. Žmonių surašymo I Community Service lietuviai d a r ! kad klubas ir toliau gyvuos,
3314 West 63rd Street
J . Mikonis Clevelande
kaip ligi šiol. Posėdžio dalyviai
ta Deli, 2419 W. 69th St. Tel. maloniai kviečiama dalyvauti, rezultatai nustatys kongreso pa buotojai.
Tel. — PRospect 6-8998
šeimininkų buvo pavaišinti ka
216--531-2190 476-4622. Atdara kasdien nuo su vyčiais metiniame pobūvyje dėtį ateinantiems dešimčiai me
ZARASIŠKIŲ K L U B E
vute ir užkandžiaise.
9 v. r. iki 8 v. v., sekmad nuo pabendrauti. Įėjimo auka 12 tu.
Zarasiškių klubo valdybos poD. Bulaitis Detroite
Primintina, kad klubo nariai
1 dol. asmeniui. Vietas rezervuoti
9 v. r. iki 7 v. v. (sk.)
Be to, surašymas duos Wa313—280-2969
p a s JuUe Zakarkienę tel. 434- shingtonui geresnę perspektyvą, sėdis įvyko vasario 17 d. Blekių nepamirštų dalyvauti klubo suX Tulpės, narcizai, Marintai,
R. Kezya New Yorkas ir
7785. (pr.)
kaip panaudoti 50 bilijonų do namuose. P i r m . P e t r a s Blekys sirinkime balandžio 13 d. M š .
lelijos, azalijos, begonijos. Ve
į New Jersey
212—769-3300
lerių per metus, juos skiriant pranešė apie klubo veiklą ir per
lykų proga pradžiuginkit arti
s k a i t ė klubo įsikūrimo 1935 m.
(•k.)
NUOSAVYBEI įvairiausioms federalinėms pro- pirmąjį protokolą. Šiais m e t a i s
muosius gražiom pavasario gė PASKOLOS
DENGIAME I R TAISOME
gramoms. žmonių apylinkės ga
Kūdikiams ir vaikams
lėm.
Užsakymam
skambinkit
į
VISŲ RCŠIŲ STOGUS
X NAMAMS PIRKTI PA
St. Paul Federal taupymo U prarasti 150-200 dol. metuose Į bus r e n g i a m a s 45 m. klubo gyrūbų krautuve
SKOLOS duodamos mažais mė- Baltic Blossoms 2451 W. 69th bendrovė paskolų palūkanas, Į už kiekvieną gyventoją, kuris vavimo paminėjimas spalio 18 Už savo darbą garantuojame
6237 S. Kedzte to.
ir esame apdrausti.
resiniais imokėjimais ir priei S t Tel. H E 4-2036 (sk.)
perkant nejudomą
nuosavybę, į nebus įskaitytas žmonių surašy i d. šaulių salėje. N u m a t y t a minė
Skambinkite
x l i e t u v i ų salė Union Pier, pakėlė iki 17</r. Tuo būdu Chi-1 me. Valdžia, industrija, mokslo jimo p r o g r a m a su menine dalinamais nuošimčiais.
Tel. 436-4184
ARVYDUI K1ELAI
Mutual Federal Savings, 22121 Michigan, išnuomojam.? vasaros cagn. įsirikiuoja į tarpą tų mies- agentūros bei kiti vartoja šią \ mi i r p a s k a i t a apie klubo veiklą.
Sav. Staaė Bacevičienė
TeL — 434-9655
Klubo gegužinė įvyks r u g p .
West Cermak Road — Telef. j parengimams. Skvr*- inkit po tų, kur "morgidių'
palūkanos j informaciją,
sudarydami viso17 d. Vyčių salėje. Klubo narių
VI 7-7747
( « k ) Į 6 vai. vak. M 847-HM (sk.) į aukščiausios.
' kius sprendimus.
DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 2S 'd.
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