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KUNIGŲ IR TIKINČIŲJŲ
PROTESTAI
TSKP CK generaliniam
sekretoriui TSRS ATP
pinmninkui L. Brežnevui

Sveikinam VI tautinių šokių šventę:
šokėjus, rengėjus ir svečius

raitis, Sigitas Tamkevičius, Bo
leslovas Cegelskas, Vaclovas
Stakėnas, Jonas Būga, Konstan
tinas Ambrasas, Algis Pasilauskas, Vytautas Užkuraitis, Juo
zas Gumauskas, Liudvikas Se
maška, Jonas Rakauskas, Juo
zas Čepėnas, Kazimieras Mont
vila, Vladas Bobinas, Juozas
Adomaitis, 2Pranas Gaižauskas,
Virgilijus Jaugelis.

Chicaga, — Rytoj įvyksta di Baltųjų Rūmų atstovo, gūber- r
džioji lietuvių kultūrinė demon natoriaus ir senatoriaus sveiki Prez. Carteris susitiks
stracija tautinių šokių šventė. nimai.
LIETUVOS KUNIGŲ
Pačios iškilmės prasidės jau
Kinijos premjera
PAREIŠKIMAS.
Tautinių šokių šventės proga
šiandien Jaunimo centre 8 vaL
įvairus sambūriai ruošia savo
Plačiai pasklido žinia, kad š.
Tokijo. — Prez. Carteris i r
vak. Kalbės PLB pirm. inž. Vyt.
susitikimus,
ruošia
paskaitas.
m. lapkričio 1 d. Maskvoje suim
Kinijos
premjeras Hua Guofeng
Kamantas, aukurą uždegs va
Taip
pat
šeštadienį
Marąuette
susitiks Japonijos min. pirm.
tas pravoslavų kunigas Glėbas
dovė Nijolė Pupienė s u JAV,
Vienas iš toliausia atvykusių Šokėjų grupių — Brazilijos "Nemunas"
Jakurdnas. Tai ištikimas Pra
Kanados, Anglijos, Australijos, Parke Lituanica Plaza Court Ohira laidotuvėse, kurios įvyks
voslavų Bažnyčios sūnus, dau
•
Brazilijos i r Vokietijos šokėjų (buvusi 69 St.) bus uždaryta ateinantį trečiadienį. Be Kini
mašinoms ir ten nuo U vai. ryto jos premjero, dalyvaus Austra
gelį metų paskyręs ginti Bažny
Lietuvos TSR KP CK sekre
nis, kurie buvę homoseksualai, atstovais. Vainiką padės prie ligi 11 vai. nakties svečiai turės lijos min. pirm. Fraser ir dar
Didžiausia
suma
čios ir tikinčiųjų teises. Kun. toriui Griškevičiui,
taip pat nušovė 8 kalinius, ku žuvusiems paminklo Lietuvos progos apsipirkti ir pabendrau 21-nos valstybės aukšieji asme
Glebo Jakunino veikla nebuvo
Lietuvos TSR prokurorui
rie norėjo pabėgti. Teherano gen. kons. Juzė Daužvardienė ti. Iškilmių pradžioje laukia nys.
JAV gynybai
nukreipta prieš valstybinę sant Kybartų parapijos tikinčiųjų
laikraščiai skelbia, kad kovo ir šventės kom. pirm. J. Talan- ma ir Chicagos miesto merės
varką ir pilnai suderinama su
Žodį tars Lietuvos gen.
YVashingtonas. — Senatas pa jant su kurdų partizanais, sie dis.
Jane Byrne. Tautinių šokių Pakvietė prez, Carterį
PAREIŠKIMAS
TSRS Konstitucijoje garantuo
tvirtino didžiausią istorijoj su kiančiais autonomijos, sunkiose konsule. Po to Jaunimo centre
šventę
ruošia lietuvių Ben
jamomis teisėmis, šio garbingo
Š. m. rugsėjo 5 d. "Tiesoje" mą ginklavimuisi, tai yra 51-9 kovose žuvo 27 revoliucijos sar vyks šokėjų susipažinimo va druomenė.
į Nicaragvą
karas.
kunigo suėmimas negali neiš buvo atspausdinta žinia iš Lie bil. doL Suma bus panaudota
gai.
šaukti pasipiktinimo visuose tei tuvos TSR prokuratūros, kad MX raketom, naujo bombonešio
Mūsų tautinių šokių šventė
Sekmadienį, liepos 6 d,, iškil
Nicaragva. — Nikaragvos po
singumą mylinčiuose žmonėse, du kunigai — Viduklės klebonas konstrukcijai, 25 laivų statybai
mingas šv. Mišias atnašaus vys yra mūsų organizuotumo, mūsų licija suėmė 900 asmenų, norė
Milžiniškos sumos
nepaisant kokių jie bebūtų įsi kun. Svarinskas ir mūsų klebo ir kitiems ginklams, taip pat
kupai V. Brizgys ir A. Deks- meninio sugebėjimo, mūsų dva dami apvalyti Managua miestą
tikinimų, šis areštas gali pa nas Tamkevičius perspėti už 11.7 nuoš. gynyboj tarnaujan
nys, taip pat kun. A. Trakis. sinio iškilumo ir mūsų jaunys pirmųjų metinių nuo Sandanistų
užsienio paramai
siekti tik vieną tikslą: dar la skleidimą žinomai melagingų čių žmonių algų pakėlimui. Bu
Pati tautinių šokių šventė pra tės demonstracija.
revoliucijos proga Saugumo
biau susilpninti Tarybų Sąjun prasimanymų, žeminančių tary vęs astronautas sen. John Glenn
sidės 2 vai. p. p . Amfiteatre.
įstaigos
teigia, kad 412 asmenų
Sveikiname šokėjus, rengėjus
gos prestižą pasaulyje.
binę santvarką ir už tikinčiųjų (D., Ohio) pasiūlė, kad MX \\ashmetonas. — Kongresas i T-, ., . . .,
,.
. ir gausiai susirinkusius svečius, po apklausinėjimo bus paleista.
Mes taip pat išreiškiame pro- j k u r s t ymą nesilaikyti tarybinių raketos būtų leidžiamos nuo
.
^ , . _ , ! * . . i čiai,
Iškilmingai
jzengsvėliavos,
garbesšokė
sve- tegu ši mūsų šventė būna didin Jie kaltinami narkotikų vartoji
bus įneštos
testą prieš Tatjanos Velikano-1 įstatymų. Ryšium su tuo mes judamų platformų ir taip, kei pasiuntė senatui patvirtinti pn-' jų paradas, himnai, diriguojant ga, sklandi ir tegu pradžiugina mu, priešrevoliucine ir antiso
čiant jų vietas, būtų galima ra dėtinę užsienio paramai 16,7 bil. muz. F. Stroliai, garbės svečius mus ir patraukia svetimųjų cialine veikla. Prez. Carteris,
vos ir Antano Terlecko suėmi- i pareiškiameramaisumą.
skirta I572.6
dol., tiek
mą. Jų veikla irgi buvo grynai į p e r k e t u r į g m e t u g m e g k i e k . ketas slėpti nuo Sovietų.
Kubos diktatorius Castro i r
dol.
š viso bil.
užsienio
pa pristatys inž. A. Rudis. Po to dėmesį.
yra leistina aukščiausia suma ir
Meksikos prez. Portillo yra tarp
humanistinė, siekusi, kad Tary- j vieną sekmadienį girdime savo
ligi
jos
trūksta
tik
dviejų
mi
kitų pakviestųjų svečių, liepos
bų Sąjungoje būtų gerbiamos klebono pamokslus ir niekuo
Greit būsiąs
lijonų
Iš
paskirtos
sumos
80
19 d. minint, kaip buvo nuvers
visų piliečių teisės ir įsitikini met negirdėjome, kad jis ką
sprendžiamas įkaitų mil. dol. eina Nicaragvai.
tas diktatorius Somoza.
mai.
šmeižtų arba kalbėtų netiesą.
Jau iš anksto galima spėti, Kun. Tamkevičius taip pat ne
likimas
Lakėjo
kad šie trys asmenys — kun. kurstė mūsų nesilaikyti įstaty
Šv. Tėvo žiedas
— Amerikos kariniai sluoks
— Iš naujo bus apklausinė
Iranas. — Irano parlamentas,
G. Jakuninas, T. Veukanova ir
niai patenkinti, kad Prancūzija jama 5000 Tahiti gyventojų,
Amerikos draugas
mų. Jis mokė mus tikėti Dievą galbūt, vidury liepos pradės
skurdžiams
A. Terleckas bus apkaltinti tary
gamina neutroninę bombą, esą kuriuos buvo norima deportuoti
ir dorai gyventi.
svarstyti 53 amerikiečių įkaitų
binės valstybinės ir visuomeni
Ankara. — Turkijos min. gal dabar ir prez. Carteris pra iš Miami, nes jie atvykę netei
Rio de Janeiro, — Brazilijoj
Rekolekcijų metu ir Kybartų likimą. Ajatola Beheshti, kuris j
nės santvarkos šmeižimu. Vi
p i r m Suleyman Demirel, kai- dės
bombą, sustabdytą prieš sėtai. Imigracijos ir natūrali besilankąs Šv. Tėvas atidavė sa
bažnyčios
50-mečio
proga
mes
siems suprantama, kad toks kal
taip pat yra Irano aukščiausio į riųju pravardžiuojamas Wa- 3 metus, gaminti.
zacijos ptaiga teigia, kad Haiti vo masyvų žiedą neturtingųjų
tinimas labai negarbingas ir ne girdėjome ir kun. Svarinsko pa teismo galva, teigia, kad bus , s hį n g tono žmogumi, laimėjo parrežimas yra griežtas ir bėgliai
mokslus, tačiau šmeižikiškų sudaryta nauja vyriausybė. Jau j
įtikinantis.
— Sumažinus paskolų pro gaų' būti laikomi poUtiniais pa rajono Rio žmonėm šelpti ir pra
pasitikėjimą 227 ballamente
šė Bažnyčią kovoti su skurdu,
Dar mes norime priminti, kad prasimanymų ir juose negirdė anksčiau ajatola Khomeini pa- Į sa^s p^eš 214. Prie Demirel centus, žmonės pradėjo labiau bėgėliais.
Žiedą
šv. Tėvas nešiojo nuo jo
jome.
panašūs suėmimai nepasitar
reiškė, kad amerikiečių likimas i T e į g i ų part į-jos 187 narių prisi- pirkti automobilius. Anksčiau
—
Irakas
ir
Venecuela
taip
išrinkimo
popiežium, 1978 m.
Taigi šie kaltinimai yra netei bus svarstomas tuoj, kai tik bus ; j u n g ė M o s i e m o fundamentalis- paskola naujam automobiliui bu
naus tarptautinio įtempimo ma
pat
pakelia
gazolino
kainas.
Da
spalio
18
d.
Tai esą tik simbo
žinimui ir kovai už taiką pasau singi ir sukurti remiantis tikėji sudaryta nauja vyriausybė. Be- ; t a i d e ši n į e ji i r nepriklausomieji, vo 16.24%, o dabar jau 11,96%. bar kainos bus panašios j ara
linė
parama
žmonėms,
kurių 1-8
lyje, nes visuotinės taikos pa mą neapkenčiančių žmonių skun heshti teigia kad jei ir mirtų j t a i p į g a l ė d a m i buv. min. pirm. Manoma, kad procentų sumaži bų kraštų alyvos kainas, kur
grindas yra kiekvieno žmogaus dais. Prašome tokius žmones šachas, įkaitų, kurie laikomi j E c e v i t norėjusį draugiškesnių nimas jau mašinų pardavimą statinė kainuoja 32 doL Irano mil. gyvena be vandens ir elekt
ros. Gyventojai šaukė "Dievo
sudrausti ir ateityje jų skundais jau nuo praėjusių metų lapkri- s a n t y k i ų su Sov. Rusija.
teisių gerbimas.
padidins liepos mėnesį.
alyva
yra
brangiausia,
35.30
Jonas", kai popiežius prašė vy
netikėti. Mes taip pat reikalau čio 4 d., padėtis nepasikeistų,
1979 m. lapkričio mėn.
dol. statinei
riausybę imtis akcijos prieš
jame, kad "Tiesa" viešai at- nes esą Amerika kalta, kad ji j
—
Japonijos
vyriausybė
žada
skurdą. Savo susitikime su 200
Pasirašė
kunigai: Petras į šauktų melagingus dviejų kuni- per 25 metus šachą rėmė.
13% pakelti karines išlaidas. Tai Brazilijos vyskupų pasmerkė so
Dumbliauskas, Petras Našlėnas, j gų kaltinimus.
Irano užsienio reikalų min. į
reikštų 1.7 bil. dol. sumą. Ja cialinį neteisingumą.
Vincentas Jalinskas, Antanas, ge to mes girdėjome, kad Ghotbzadeh kritikavo Sovietų:
ponija, bijodama svetimųjų ag
Lukošaitis, Romualdas Macevi- į m ūsų klebonas kaltinamas tuo. aktyvumą Irane ir įsakė suma- \
resijos, išleidžia gynybai 9 biL
Vakarų ir Rytų
čius, Juozas Zdebskis, Vaclovas • kad jis gina tikinčiųjų teises. žinti Sovietų diplomatų skaičių j Washingtonas. — Alyva šiuo Į są, beveik visa būtų paraly- dol., ir manoma, kad gynybai
Gegutis, Gvidonas Dovydaitis,j Mūsų nuomone, tai nenusikalti- sostinėje. Irano radijas taip pat j metu sukelia pasaulyje nemažų ! žuota.
Vokietijų sutartis
lėšos sieks 1.7% viso krašto
Juozas Mieldažys. Andriejus j m a s , 0 geras darbas.
paskelbė žinią, kad Irano val problemų, ir jos turį arabų kraš
Vadinama prez. Carterio dok gamybos.
Gustaitis. Albinas Deltuva, Gin- j Gerbiamas sekretoriau, įsaky- džios įstaigų tarnautojos mote tai tampa viena iš pasaulio ga trina, kad Sov. Rusijos tiesio
Rytų ir Vakarų Vokietijos pasi
— Pietryčių Dlinojų perėjo
tautas Steponaitis. Jonas Maks- į kitę nutraukti mūsų kunigų rys turi būti apsirengę nuo gal lybių, nepaisant jų žemo ekono
ginis alyvos kraštų užėmimas viesulas, trys asmenys žuvo, 25 rašė naują penkerių metų su
vytis, Gintautas Skučas, Juozas! persekiojimą.
vos ligi padų islamiškais rūbais. minio lygio. Buvęs Fordo fon- yra tiesioginis Amerikos intere-. sužeisti, sugriauta pastatų, pa- tartį, kuri liečia susisiekimą
Kriščiūnas, Jurgis Sventickas. j Kybartai, 1979 m. rugsėjo o kitaip jos bus iš darbo pa dacijos prezidentas McGeorge sų pažeidimas, daugiau liečia ne
tarp Vakarų Berlyno ir V. Vo
daryta ligi 25 mil. dol. nuo kietijos. Pasirašymo ceremoni
Boleslovas Ražukas, Antanas ; g diena.
Bundy,
prie
prez.
John
Kennedy
leistos.
pačią Ameriką, bet jos sąjungi stolių.
Aleksandravičius. Ignas Plio-į Pasirašė 877 tikintieji.
jose abi pusės pabrėžė, jog da
Irane vėl sušaudė šešis asme- buvęs specialus asistentas kraš rinkus.
— Texas, Oklahoma ir Ar- bartiniuose tarptautiniuose san
to saugumo reikalams, prieš kekansas valstijose nuo karščių tykiuose nauja Rytų-Vakarų su
minarijoje Pieniezne. kurioje da-1 lėtą savaičių Harvardo universijau
mirė 92 asmenys. Padaryta
bar mokosi iš viso 102 auklėtiniai. Į tėte skaitė alyvos reikalu pasLenkijoje veikia net kelios po milijoniniai nuostoliai javų lau tartis tarnauja taikai ir detentei, santykių gerinimui.
_ _ . . . .
! kaita. Joje jis skaičiais įrodė, grindžio leidyklos. Jose spausdina
VJemioUra sąjunga
j k a d Amerika iš arabų kraštų romanus, kritikos studijas, filoso kams, gyvuliams ir paukščiams.
Vakarų Vokietija parūpins
Belgą aukos
lyną Chludowe, Lenkijoje. NoviParyžiuje įvyko dvylikos Eu- teperka tik 15 auoš. alyvos, finius bei istorinius raštus. Pla Dvi savaitės karštis yra per
282
mil. dol. susisiekimui pa
100
L
vienuolijų virsi- Importuoja daugiau, bet ne iš čiausiai skaitomas lenkų pogrinBelgijos katalikai praėjusiais cijų priėmimas įvyko vietos šv. ropos kraštų
gerinti.
Bus statomi nauji til
—
Reagan,
respublikonų
pre
metais surinko rekordinę sumą Stanislovo Kostkos vardo semina ninku atstovų suvažiavimas. Jo Į arabų kraštų. Vakarų Europai jj n į s periodinis leidinys yra "Ro zidentinis kandidatas, pareiškė, tai, platinamas Mittelland ka
— daugiau negu penkis milijo rijos koplyčioje, minint Tarptau tikslas buvo — sudaryti naują | iš arabų kraštų importuoja ligi | botnik", spausdinamas tarp de- kad grūdų Sov. Rusijai parda nalas, gerinamas geležinkelis.
nus dolerių — pagalbai katali- ! l n ę M i s i ] ų D i e n ą - V e r b i t u v i e n u 0 organą, apjungti Europos kraš-! 65 nuoš.. o Japonija net 75 nuoš.! Rimties ir dvidešimties tūkstan- vimo sustabdymas daugiau pa Per metus geležinkelį iš Vaka
kų Bažnvčios misijom įvairiuose į ' £ Lenk,JOje šiuo metu turi 85- tų vienuolijas, kad jos galėtų Jeigu Sovietų Rusija pagrobtų; $ų egzempliorių tiražu. Tarp kenkė Amerikos ūkininkams, o rų Berlyno į V. Vokietiją nau
veikti,
kuriant Persijos Golfo kraštų kontrolę, | Vakaruose žinomų Ryty Europasaulio kraštuose, š i suma, į"kls1nov,c,'us' besiruošiančius vie- sėkmingiau
ne Sov. Rusijai. Gal nemokan doja apie 20 milijonų žmonių.
panašiai kaip ir kituose 9 2 - j u o s e i ? ln,a ™ gyvenimui J* misijinei Evangelijos mokslu ir krikščio- Amerika mažiausia nukentėtų, I poS pogrindžio leidinių yra taip
čiam rusiškai Reaganui taip atro
pasaulio kraštuose tam tikslui Veik,aK D a , , s * studijuoja teolo- niškomis vertybėmis pagrįstą | bet jos sąjungininkai pergyven-1 pa t "Lietuvos Katalikų Bažnydo,
tačiau sovietinė spauda, ne
5 ir
surinkti pinigai, bus Popiežiško-M * filosofiją šv. Adalberto se- Evangeliją.
\ tų socialinį ir ekonominį chao- i čios Krc nika'
KALENDORIUS
išskiriant nė lietuviškos "Tie
1952
šios Misijų Tarybos panaudota
1947
1957
1972
1962
1967
1973
1974
1976
1975
sos",
pilna
dėl
grūdų
pardavi
1979
1980*
1978
1977
Liepos 5 d : Antanas, Zak.,
paremti neturtingom pasaulio
mo sustabdymo Ameriką smer- Zoė, Vintonas, Lakštutė.
vyskupijom, seminaristų auklė
j kiančių straipsnių, kas rodo,
Liepos 6 d.: Romulas, Marija
jimui, vyrų ir seserų vienuolių
kad grudų nepardavimas So
Gor.,
Kutrimas, Ritonė.
bei katekizmo mokytojų paren
vietams labai pakenkė.
gimui bei įvairiem socialiniam
liepos 7 d : Odonas, Edilbur— Olandijoje įvyko Ekumeni
projektam vadinamojo Trečiojo
ga,
Sungailis, Skinutė.
nės Bažnyčių tarybos suvažiavi
• 0%
13.1%
17J%
20.0%
pasaulio kraštuose.
ae.2%
29 0%
36.1% 36.7%
37.2%
41.9%
47.r%
43.5%
43 7%
mas tema: "Bažnyčia prieš ra
407%
Saulė teka 4:20, leidžiasi 8:29.
1
Totaitf.s.«* dtrittnd
sizmą
1980-tais
metais".
Suva
lmport»
N
i
p
i
r
otrrt
of
<J»m*nd
Lenkai verbistai
-Hbamttpvrday)
ORAS
žiavimo dalyviai svarstė Bažny
Trisdešimt trys jauni lenkai į- Lentelėje matyti, kiek kuriais metais JAV sunaudojo statinių gazolino per di^ną. Kaip matome. \'M7 m. tesunaudota per dieną tik daugiau 5 mil. čios uždavinius ir konkretų veik
liepos 4 d. Chicagoje lietus
stojo į Dieviškojo Žodžio, vadina statinių, o 1979 m. jau beveik 19 mil. Brūkšneliais pažymėta, kit-k iš to skai'u.us JAV gaz< Uno per dieną importuoja. 1980 m. gazolino suvarto
los planą kovoje prieš rasizmą nustos lyti rytą, bus šilčiau ir
mų verbitų, misijonieriu viermo- jimas paskelbtas dar tik apytikris.
1
pasaulyje.
tvankiau, temperatūra per 80 L

TRUMPAI IŠ VISUR

JAV ir alyvos importas

KATALIKAI PASAULYJE

Palubinskaitė (Vėtros), L a i m a
Sidrytė (Pašvaistės), Angelika
Vailukaitytė (Ugnies), V i k t u t ė
Venclovaitė (Giedrūnės), E d i s
Čepulis (Marso būrelis), Algis
Kazlauskas (Saturno), R i m a s
Puškorius (Tauro), J o n a s Sidrys (Neptūno), Giedrius Sodonis (Grigo r a t ų ) , E r i k a s Vasi
liauskas (Žaibo), A r a s 21ioba
(Perkūno būrelis).

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 5 d.
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ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE

Detroito moksleiviai, įžodžio davėjai, skaito Ateitininkų Credo šeimos šven
tės metu. IS kairės: Dainius Skiotys, Paulius Doveinis, Rūta Kuraitė, Vilija
Tradicine Detroito Ateitminky | gyklą pietums ir meninei daliai, j S m a l i n s k a i t ė ; D a n a petruseviciūte.
Nuotr. K. Veselkaite

Chicagos vaikaruose, Glen Ellyn mieste gyvenančių dx. Ed
mundo ir dr. Jūros Vasiliausku
17 metų sūnus Erikas šiais metais
baigė Glenbard South gimnaziją
geriausiais šioje gimnazijoje pa
žymiais (pirmuoju iš 362-jų šiais
metais baigusiu-įy)
ir buvo iš
rinktas kaip "valedictorian" pa
sakyti atsisveikinimo kalbą moks
lo baipimo iškiiLmėse šių metų
birželio 15 dieną.
Eriko pasiekimas yra itin nema
žas, nes šią gimmaziją jis baigė
vienais metais anksčiau nekaip
yprasta t. y. per trejus metus. Be
gimnazijos mokslo, paskutinių
mėty laikotarpyje, jis įau m turė
jo progos vakarais išklausyti du
kursus psichologijoje
Du Page
kolegijoje, kur jo mamytė dėsto
biologijos mokslus.
Birželio 3 d. Erikui buvo įteikta
First Security Banlk of Glen Bl-

DRAUGO Į*—-»~mta mokama B anksto
metams y2 metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

imos šventė (vyk
įvyko birželio 1 d. | Cia jau lauke darbščios seimmin-Į
Šeimos
Nepabijoję rūsčių debesų ir smar kės, vadovaujamos Alvyros Idze• Administracija dirba kas- i • Redakcija straipsnius taiso sapatiekalais. sididžiuodamas lietuvių mokslus gyvą fantaziją. Stovyklos metu
kaus pavasario vėjo, nemažas bū lienės su šiltais
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipssu
draugais ir einančio jaunimo pastangomis, norime jiems suteikti progos tą
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
| nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
rys Detroito jaunučiu, jauniu, Susigrupavę
ypač gražiai prisimindamas pas fantaziją atedtininkiškai pergy
j anksto susitarus Redakcija už
sendrauj
pažįstamais,
sėdomės
prie
tuščių
moksleiviu, studentų,
kutinį pasaulio lietuvių jaunimo venti. Skatinsime juos arčiau
• Redakcija dirba kasdien į s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skellėkščių,
kurios
buvo
greit
pripil
gių bei svečių susirinko į Dai
8:30 — 4:00, šeštadieniais į b i m ų k a j n o s prisiunčiamos gavus
kongresą Europoje.
Įspūdingai susipažinti s u visu pasauliu —
navos stovyklavietę pasidžiaugti dytos kun. Babono palaiminto
&30 — 12:00,
j prajymą.
kalbėjo ir svečias prel. L. Tulaba, ne tik su žeme ir jos gyvūnais
veiklos metų darbais ir jų užbai mis gėrybėmis kūno pasistiprini
mui. Nors žemoka lauko tempe matydamas taip gausiai susirin — b e t ir s u dausomis, žvaigždy
gimu.
kusią trijų kartų ateitininkišką nais, planetomis. Erdvių laikais
"Baltųjų
rūmų"
pastogėje ratūra jautėsi valgyklos viduje, šeimą.
natūralu nors mintyse po erdves
ĮTARTIM GAISRAI
šią vasarą bus vienas iš vadovų
kun. Alfonsas Babonas Detroito jaunimo ir vyresnius kleęesys
skrajoti.
Ateitininkai — tai
Ta proga savo parašytus refe
ir
entuziazmas
kėlė
šiltą
nuotaijaunučių ateitininkų stovykloje
moksleivių ir sendraugiu dvasios
Šešių mėnesių laikotarpy j a u
ratus skaitė studentai: V. Polikai- t a r s i Kristaus planetos ir sate
ką.
Dainavoje.
vadas, aukojo Šv. Mišias. Ju metu
ketvirtą
kartą kilo įtartinas
Lėkščių triukšmui nutilus, pa tytė, L. Polikaitis (įpindamas litai.
Eriko užsbrėžta studijų šafita — gaisras Rodi Boat Co., 2550 S.
šeši moksleiviai: Paulius Dovei
J A S stovykla prasidės Daina
charakteringų
prisiminimų iš
medicina, kuriai ruoštis jau pra Ashland, Chicagoje. Pažymėti
nis, Paulius Gražulis, Rūta Kurai sigirdo studento Sauliaus ragini
apsilankymo Lietuvoje) ir A. Mi- voje, liepos 20 dieną. Oficialiai
deda šios vasaros pradžioje iš- na, kad ir sargas kažkur dingo.
tė, Danutė Petrusevičiūtė, Dai mas atkreipti dėmesį į šios dienos
čiulytė. Įvyksiančiai vasarą atei stovykla bus atidaryta 4 vai.
klaaisydamas pagreitintą biologi
nius Skiotys ir Vilija Smalinskai- kūrybinę dalį. Eilę pasirodymų
Įtariama, kad galėjo būti pa
tininkų stovyklai, apie kurią pra p. p., tačiau pageidaujama, kad
jos kursą D u Page kolegijoje
tė iškilmingai davė įžodį. Jiems pradėjo moksleivės Nata Zaran
grobtas.
nešė J. Raulinaitis, buvo praves stovyklautojai būtų stovyklos
dr. Adolfas Darnusis, At-kų fede kaitė su eilėraščiu ir Vida Duobai
Nepavacrk, Erikai, miksle ir būk
rajone
bent
valandą
anksčiau,
ta
daiktinė
loterija,
kurią
tvarkė
racijos tarybos pirmininkas, ir tė su smuiko muzika, o po jų gir
visą laiką aktyvus lietarviškoje
Feliksas ir Saulė Palubinskai, taip kad spėtų išsipakuoti ir tvar
moksleivių globėjas Saulius Jan dėjome visus susirinkusius moks
veikloje.
Br. G.
pat sendraugiu skyr. iždininkas kingai apsirengti vėliavos pakė
Advokatų Draugija
kauskas įteikė moksleiviu juoste leivius dainuojant pačiu sukur
limui.
J
A
S
CV
P.
Grušas
rinko
aukas.
Stambiau
VALDEMARAS B Y L A n i S
les, kurios parodo įžodininkus tus kupletus apie praėjusiu metų
ATEITININKŲ NAMAI
sią sumą 100 dol. davė Tomas ir
veiklą.
Moksleivių
linksmai
nu
esant naujais moksleivių sąjun
DR
JAUNUČIŲ - JAUNIŲ
Teklė Sereikos. Meninėje dalyje
Jei organizacijos ar pavieniai as
gos nariais. Šv. Mišioms pasibai teikta publika nespėjo nutilt,
VINCAS
BRIZGYS
ATEITININKŲ VASAROS
buvo gražiai suvaidinta insceni
menys norėtų pasinaudoti Ateiti
gus, šios šeimos šventės pravedė- kai jaunučiai, paruošti globėjos
Teisių
daktarai
STOVYKLOS ŠTABAS
zuota pasakėčia. Šventė praėjo la
ninkų namais, tuo reikalu prašo
jas Saulius Jankauskas pakvietė Mildos Lisauskienės, pasirodė saM M W. 6»Ui Street, Cbkmflo, U I
bai sklandžiai ir buvo baigta pa
mi Sucambinti vaidybos pirmūniinKapelionas — kun. Antanas
Detroito sendraugių pirmininką j lės priešakyje su meniškai pa
Visi tol 778-8000
kilia nuotaika sugiedojus "Kas Saulaitis, stovyklos vadovė —
kea Irenai Kazlauskienei, tel.
Alfonsą Jušką tarti žodį. Jis trum siūtais kostiumėliais suvaidinti pa gi ten aukso spindulius beria"...
V t U n d o a p a c a i auait&rlan*...
(312)425-7881.
Janina Udrienė, komendantas —
pai pasveikino susirinkusius, kvies sakelę "Pirmoji pagalba". Ju at
Jei
šventė
taip
gražiai
praėjo,
Juozas
Polikaitis,
vyriausia
mer
damas visus džiaugtis šios šei mintinai išmokti žodžiai ir gera
pažymėtina, kad ją organizuojant gaičių vadovė — Regina Šilgamos subūrimu, ir atsižvelgęs į pra lietuvių kalba džiugino šeimos
daug pasidarbavo M Grušienė, lienė, vyr. berniukų vadovas —
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
ėjusius veiklos metus, nuošir šventės dalyvius, o ypač tėvelius
DR.
K.
G.
BALUKAS
D. Polikaitienė ir kitos ponios.
Valerijus
Gražulis,
gail.
seserys
ir
senelius.
Plojimams
nutilus,
džiai padėkojo jaunučiu, jaunių,
DR. P. KISIELIUSAkušerija ir moterų ligos
/g. M. — Vida Damušienė ir Raminta
ir moksleivių globėjams: p. Mil globėjos Živilės Idzelytės paruošti
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Merchartienė, ūkvedė — Elytė
dai Lisauskienei, 2ivilei Idzely- jauniai, nenorėdami pasiduoti sa
1443 So. 50th Ave.. Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Brazdžionytė - Weliczko, virėja
tei, ir Sauliui Jankauskui, už įdė vo jaunesniems draugams, parodė
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vąk. išskyrus
Medical Building). Tet. LU 5-6446
— P . Mainelienė.
treč. Šešt 12 iki 4 vai. popiet
tas pastangas globojant Detroito kodėl ežys turi spyglius. Šios pro
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Erikas Vasiliauskas
gramos
dalies
užbaigimui
Saulius
Stovyklos
mokytojai:
Marytė
Priima ligonius paga! susitarimą
ateitininkišką jaunimą. Giliai įver
Tel. REliance 5-1811
Gaižutienė — keramikos, Valen
tindami jų darbą, Detroito sen pakvietė studentus, kurie kaip
DR. WALTER J. KtflSTUK
tina Černiauskienė — rankdar lyn teikiama stipendija, laimėta T e l . ofiso H E 4 - 5 8 4 9 . rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
draugiai apdovanojo
globėjus moksleiviai, dainuodami humoLietuvis gydytojas "
už
pasižymėjimą
moksle.
bių, Darius Polikaitis ir Irena
simbolinėm dovanėlėm - lietuviš ristiškai apibudino savo veiklą.
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
Erikas
taip
pat
šiais
metais
Polikaitienė — dainavimo, Ra
komis knygomis. Tuo tarpu sen Prieš dalyviams išsiskirstant, gar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai:: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
siu
plojimu
buvo
padėkota
at-kų
2434 West 71st Street
munė Petrulienė — gamtos, Ju- baigė Kristijono Donelaičio Aukš
vai. popiet ir 6 8 vai. vak. Treč. ir šešt
draugių apdovanoti ir šįmet gim
rina Rugienienė — tautinių šo tesniąją lituanistinę mokyklą Chi Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
naziją
baigiantys moksleiviai: tėvų komitetui ir jo padėjėjoms
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
kių, Jurgis Idzelis — sporto, cagoje. Ją baigė su pagyrimo lapu
Arūnas Keblys, Alma Lėlytė, Vir už skaniai paruoštus pietus.
DR. IRENA KURAS
(visais
penketukais).
Prie sukeltos linksmos nuotai
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Aleksandras Radžius — a s t r o
ginija Kuraitė, Laima Pikūnaitė,
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Be savo mokslo pasiekimų jis
ir Rasa Veselkaitė. Davusių įžo kos ir oras netrukus prisitaikė.
nomijos, Vita Reinytė ir Daiva
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS.
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
dį vardu žodį tarė Rūta Kuraitė. Pragiedrėjusi popietė viliojo suBarškėtytė — (laikraštėlio va dirba ir lietuviškoje veikloje: yra
0PT0METRISTAS
I.
Smieliauskienės
vedamo
tauti
MEDICAL
BUILDING
susirinkusius
laukan
iki
greit
arte
kurie prisidėjo prie įžodžiui pa
dovės.
2709 West 51st Street
3200
W.
81st
Street
niu
šokių
ansamblio
"Grandies"
ruošimo, ypač įvertindama p. j antis vakaras pamažu lydėjo vi
Tel. — G R 6-2400
Vakarinių
programų
vadovai:
narys,
Chicagos
apylinkių
moks
Marijos Jankauskienės pastangas, sus namų linkui. Šiuo susibūrimu
Vai. pagal susitarimą: ptrmad. irketv. 1-4ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 y^fj.p
kun. A. Saulaitis, V. Reinytė, ir leivių
JAUNUCIC - J A U N I Ų
ateitininkų
Aleksandro 7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7 1 1 6 8 : rezid. 239-2919
ruošiant juos egzaminams. Šiuo pasirodėm esanti gyva ir veikli
D. Barškėtytė.
*
Stulginskio kuopos pirmininkas
STOVFKįLA
ir buvo baigta iškilmingoji prog ateitininkišką šeima ir išsiskirs
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
Būrelių
vadovai
ir
vardai:
ir naujai
steigiamos Chicagos
tėme
su
sustiprintu
pasiryžimu
ramos dalis.
Šie metai paskelbti šeimos Eglė Baltrušaitytė (Saulės būre
DR. J . MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
apylinikių studentų ateitininkų
ateityje tęst veiklos darbus.
metais. Priklausome savo šei lis), Vida Kašubaitė (Vakarės),
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lauke lietučiui
krajnojant,
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
Nijolės Sadūnaitės vardo draugo
Specialybė vidaus ligos , J J
Specialybė
—
Nervu
ir
mai
—
s
u
tėveliais,
broliukais,
Rita
Nevarauskaitė
šventės dalyviai persikėlė į valAlma Lėlytė (Aušrinės), Ginta vės vienas iš iniciatorių. Be to,
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
sesutėmis, giminėmis. Priklau
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
some taipgi atedtininkiškai šei ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiimiiuiiniimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiK
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad,antrad . ketvirtad. irpenktad.
mai, lietuvių bendruomenei, ka
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Vl-sios LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTES PROGA
|
talikų bažnyčiai. J o s nariai i
Telef. - 282-4422
taipgi y r a m ū s ų broliai ir se I
DR. A. B. GLEVECKAS
DRAUGO DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. ROMAS PETKUS
serys.
1980 metais taip p a t švenčia
me septyniasdešimts metų nuo
pirmojo "Ateities" laikraštėlio
pasirodymo. I š to mažo laikraš
tėlio s a u g o gražus ir įdomus
žurnalas. J o skaitytojai — atei
tininkai — t e b ė r a aktyvus Kris
taus sekėjai, lietuvybės ugdyto
jai. Jaunieji ateitininkai, gerb| darni praeitį, ruošiasi ateičiai.
Pr Dielininkaičio kuopos jaunučiai vaidina: iŠ kaires: R. Bitutė. L. Gaižutis, Ateitis yra jų. Tad ir atitinka
A Skripkus, A Norvilas, A. Kablauskaitė. E. Weliczko. L Gražulytė, M. ma stovyklinė t e m a : "Ateitis
Polikaitis, U. Skripkutė, K. Balčiauskas. V Gaižutytė ir L. Liutkus.
yra mūsų"!
Nuotr V. lUmfetto
Jaunieji t u r i lakią vaizduotę,
LOS ANGELES
ATEITININKŲ ŠEIMOS
ŠVENTĖ
Los Angeles ateitininkų šei-'
mos šventė buvo atžymėta bir
želio 1 d. Ateitininkai su savo
šeimų nariais dalyvavo pamal
dose Sv. Kazimiero par. bažny
čioje Studentai ir moksleiviai per
Mišias buvo su vėliavomis. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė sve
čias prel. L. Tulaba, Sv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Pumoje.
Po to ateitininkų dvasios vadas
kun. dr. A. Olšauskas priėmė iš
kilmingus pasižadėjimus — pildy
ti ateitininkiškus įsipareigojimus.
Pasižadėjimus davė
jaunesn.
ateitininkai: E. Petraitis ir A Pa-

lubinskas, vyr. moksleivio ateiti
ninko: P. Zmuidzinas, A. Ruzgy
tė ir K. Palubinskas; studento
ateitininko: A. Grakauskas, G.
Grušas, A. Mičiulytė, V. Polikaitytė ir L. Polikaitis. Vyr. mokslei
viai ateitininkai ir studentai ga
vo ir atitinkamas juosteles ir ženk
lelius. Kun. Olšauskui priimant
moksleivių ir studentų pasižadė
jimus, asistavo D. Polikaitienė,
M.Sandanavičiūtė-Newsom ir J.
Raulinaitis.
Iš bažnyčios visi susirinko į sa
lę, kurioje įvyko vaišės ir tolimes
nė programa. Vadovavo sendrau
gių pirm. J. Motiejūnas. Miru
sieji ateitininkai buvo pagerbti
tylos minute. Kalbėjo prel. dr. P.
Celiešius, pasidžiaugdamas ir pa-

|

PRATĘSTAS IKI LIEPOS 6-os DIENOS

s
S
S
S
E

Maloniai kviečiame šokių dalyvius, svečius ir visus
kitus atvykti į DRAUGĄ, kur galėsite įsigyti knygų už
pusę originalios kainos arba jos trečdalį. Taip p a t rasite
didelį pasirinkimą plokštelių, meniškų medžio a r keramikos
dirbinių.

S
Darbo valandos: liepos mėn. 3 4 ir 5 dienomis
5 vai. r y t o iki 6 vai. vakaro.
I
I

DRAUGO

Administracija

DRAUGAS, 4545 W, 63rd SU Chicago, IL 60629
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f
1980 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVĄ IS BOSTONO/NEW YORKO
MASKVA/VTLNIUS:
DAR YRA
rugpjūčio
rugpiūčio
rugpiūčio

=
=
S
.Ą
•

<© 3 jjjjj
5

(Įvaidavimas į DRAUGO mašinų pasisti tymo vietą y r a
iš 63rd St.-gatvės, prie geležinkelio).

I

|

|

VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
7
— $ 999.00
13 (su Ryga) — $1199.00
28
— $ 998.00

rugsėjo 17
rugsėjo 24
spalio 8
gruodžio 26

—
—
—
_

$
$
$
$

899 00
899.00
879.00
7T9.00

MEM8E»

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VTETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

ištaigai vadovauja Aldona ADOMONIENĖ ir Albona RUDZIUNTENfi.
& ax« aubject to changea, A fuel

DR. JANINA JAKŠEVlClUS

surcharrea.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS

J0KŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149

Ofs. PO 7 6000. Rez GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PR0STAT0 CHIRURGIJA Z
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

6132 S Kedzie Ave Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

DR. J. J. SIMONAITIS

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

Jstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court, Cicero. III.

DR. IRENA KYRAS

S9S West Bro»dway, p.o. box 116, So. Boston, Mass. 02127, TeL 617—268-8704

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

TRANS-ATLANT1G TRAVEL SERVICE, INC.
Prlcea « j e based on d o u b l e o c c u p a n c y

Tel. — BE 3-5893
Specialybė AkiŲ figos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St.. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr.. treč
ketv 10 M 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

T e l . - G R 6-0617
6958 S. Talman Ave.
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHTRURGAS
2454 West 71st Street
Vai., pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2U0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Va! : pirm . antr ketv ir penkt.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

•

MASKVOS OLIMPIADA
IR SACHAROVAS

'r Broliškas susitikimas

LIETUVIAI SVEIKINA LIETUVIUS
Visą šią savaitę Chicagoje
broliški susitikimai.
Svečiai iš užsienio ir iš to
limųjų Amerikos bei Kanados
vietovių sveikinasi susitikę
mieste, kur daugiausiai yra lie
tuviškų institucijų ir tautinis
judėjimas yra labai ryškus.
Cia ir lietuvių skaičius pra
šoka kitų miestų lietuvių sanbūrius. Čia yra daugiau pra
mogų ir rimtų susibūrimų.
Pradedant" Viva, Europa" jau
nimo, kuris priminė Jaunimo
kongresą, pasirodymus ir bai
giant Tautinių šokių šventės
banketu, ši savaitė pasižymės
pasisveikinimais, linkėjimais,
susipažinimais ir atsipažinimais. Tai lietuviškas gyve
nimas, sutelktas vienon vie
ton, kad paskiau ilgesnį laiką
jis gaivintų ir tautinę veiklą.
Amerikos Nepriklau
somybės šventė duoda didelę
progą žadinti savo viltis, pasi
tikėti laisvės ir teisingumo lai
mėjimais. Nebuvo atkovota nė
šio krašto nepriklausomybė be
pasiaukojimo. Iš koloninės val
džios ir išnaudojimo išsilais
vinti reikėjo didelių pastangų,
laisvės meilės ir gyvybių au
kos. Reikėjo kurti valstybinį
gyvenimą iš nieko.
.Nors buvo administracinė
"mtrtropoUjos valdžia, kurios
pavyzdžiu jau buvo galima
sekti; bet reikia žinoti, kad ši
valstybė dar nebuvo tauta, o
tik tautų mišinys. Ir tas miši
nys į laisvės idealus dar nesu
gebėjo vieningai žiūrėti. Bet
"""Valstybė susikūrė, laisvė buvo
pagrįsta konstitucija, papil
dymais ir priedais. Tauta vys
tėsi iš mišinio į amerikietišką
valstybinę tautą, kuri jau su
prato laisvės vertę ir savo
uždavinius.
Valstybinį subrendimą pa
siekti užtruko dešimtmečius.
To siekti reikia ir dabar, nes
nętjjajįikonstitucija ir laisvės
deklaracijos dažnai piktnaudžiojamos. Bet šiandien
Amerikos istorija duoda vilčių
ir lietuviam komunistinėje
vergijoje, kai jų atstovai gali
kartu susiburti šventėse, svars
tymuose ir pramogose. Laisvė
yra nedaloma, ir pavergtieji
mato, kad už ją kovoja ne tik
lietuvių tauta, bet ir Amerika,
kitos laisvos valstybės, ypač
tautinį indentitetą suprantan
čios ir jį sąmoningai išgyve
nančios tautos ir valstybės. To
mis mintimis gyvename ir
mes, susirinkę didelėn šven
tėn.
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Šokių šventė yra tautinio
meno demonstracija. Sveti
miesiems gal ji yra egzotika,
saviesiems — atsigaivinimas.
Bet ta šventė bus tik vieną die
ną, neskaitant tų ilgų pasi
ruošimų ir vargo, išlyginimo ir
suderinimo repeticijų. Šalia
meno šią savaitę vyksta ir vi
suomeninio, politinio, reli
ginio pobūdžio susibūrimai ir
svarstymai. Tai veikla, kuri
šiuo metu išsiskiria savo
sutelktinėmis pastangomis ir
paliečia visą tautinį gyvenimą
iš ideologinės, religinės, vi
suomeninės ar net politinės pu
sės. Tai lietuviškos veiklos
pagyvinimas, nes susi
būrimas nėra vienoe kurios
grupės, bet daugelio, dargi su
tfideliais sanbūrių telkiniais.
Kitų miestų lietuviai, grįžę na
mo, turės medžiagos svars
tymams ir veiklos pagyvini
mui. Ypač tokios gyvenvietės,
kur lietuvių skaičiai labai ri;J>oti ir jų susibūrimai tegalimi
tik švenčių progomis.
Ši šventė sudaro progą susi
burti didesniems būriams vie
non vieton — Šiuo atveju Chicagon, kur daugelis lietuvių
galės pasisveikinti su dau
geliu iš visur suvažiavusių tau

tiečių, nematytų ar užmirštų,
buvusių veikėjų ar dabar lie
tuviškoje veikloje iškilusių.
Jaunimui čia įžiebiamas tau
tinio meno pajautimas ir kartu
pabendravimas savųjų tarpe.
"Viva, Europa" tai jau įrodė.
Dar labiau tai įrodė susi
tikimai, susipažinimo va
karai, net ir Marąuette Parko
"jomarkas".
Ne tik jaunimas turėjo ir tu
rės progų susitikti. Ir vyres
nieji, kurie jau mažiau paslan
kūs didesniems susibūrimams,
galės džiaugtis su savaisiais,
atsinaujinti tautine, visuo
menine dvasia, pajusti, kad
laisvės trokštančių ir lietuvių
tautos kultūra laisvės troš
kimus grindžiančių dar yra di
deli skaičiai.
Iš šalies žiūrint kai kas tru
putį perkrauta, kai kur persis
tengta. Juk atkeliavusiam dau
gelį mylių susitikimams ir
būtinai meno šventei nėra
lengva aukoti visą laiką ar vi
sus vakarus uždaruose susirin
kimuose ar diskusijose. Bet ir
šiuo atveju nulemia tautinio
gyvenimo pirmumas — jį rei
kia vertinti, jį reikia parodyti ir
tiems, kurie jį mažiau savo ap
linkoje tegali pajusti. Toks yra
ir šių didžiųjų švenčių tikslas.

Ne šios šventės tikslas pa
skirų organizacijų ar ideologi
nių grupių susitikimai. Bet tai
proga toms grupėms susirink
ti, atviriau išsikalbėti, nuošir
džiau platesnėje visuomenėje
išreikšti savo siekimus ir nau
dojamas priemones. To nega
lima ne tik peikti, bet, priešin
gai, reiktų net pagirti, kad
įvairūs sanbūriai suranda
bandrą progą kartu pasilinks
minti, kartu pareikšti lietuviš
ką solidarumą, didžiosiose me
no šventėse dalyvaudami ir
paieškodami veiklai naujes
nių priemonių. Juk tautiniai
darbai neturi sustoti net silp
niausiose lietuvių gyven
vietėse ar mažiausiose ideolo
ginėse grupėse.
Kai žvelgi į tokias šokių ar
dainų šventes, kur suvažiuoja
iš visų pakraščių nuo jauniau
sių iki gerokai amžiaus naštos
prislėgtų — vieni pasilinkminti kiti pasidalinti rūpesčiais,
paplanuoti veiklos ateitį ir su
rasti naujų veiklos būdų, ku
rie veiktų visuomenę ir keltų
viešumoj pavergtųjų kančias
bei lietuvių tautai daromas
s k r i a u d a s , — t a i kyla
pasitikėjimas tautiniu gajumu
ir tautinės veiklos judrumu. Ne
visi po šių švenčių pasidarys
veikėjais ar net vadais. Bet
daugeliui iškils naujų idėjų sa
vo aplinkoje atnaujinti tau
tinę dvasią, paskatinti jauni
mą domėtis tuo, kas yra
lietuviška ir k a s lietuviškume
yra sava ir brangu.
Štai čia ir yra šventės ap
čiuopiami vaisiai jau dabar.
Juo labiau apčiuopiami yra,
kai žvelgi į praėjusias tautinių
šokių šventes, į dainų šventes
ar jaunimo kongresus. Nauji
lietuviškos visuomenės vado
vai yra išaugę tų švenčių įta
koje ir dvasioje. O jau didžiąją
visuomenės dalį dabar su
daro ta vidurinioji karta, kuri
taip dar neseniai šoko scenose.
Šis tautinis momentas yra
šiuo metu svarbiausias. Anot
italų etninės grupės vadovo dr.
J. Volpe, "reikia senąją tėviš
kę atgaivinti ir atgimdyti, kad
ji veiktų kaip nauja idėja, kaip
nauja meilė savo tėvų kraštui
ir tam kraštui, su kuriuo mūsų
likimas yra jau labai stipriai
sujungtas". Lietuvių tautos
gyvybė priklauso nuo abiejų
tautos dalių — laisvųjų ir
pavergtųjų. Didžiosios šventės
vieną dalį įkaitina, o paverg
tuosiuose kelia tikėjimą ir vil
tis.
Pr. Gr.

Ar negaila, sese, žydinčios
jaunystės,
Krintančių ant žemės obelų
žiedų?
Ar negaila brolių, audrų
išblaškytų,
Nusviestų likimo kažkur už kalnų?
A. N. (Iš Sibiro liet. poezijos)

Olimpiada bus kalta , kad ė m ė trukti maisto produktu
Florencijos, Italijoje, kata
likų jaunimo ir darbininkų
sambūriai pakvietė Nataliją
Gorbanevskaja su paskaita. Ši
rusė poetė, keletą kartų areš
tuota už prisidėjimą prie Nobe
lio premijos laureato Andrėj
Sacharovo vadovaujamos disi
dentų grupės, išvyta iš Sov.
Sąjungos, šiuo metu gyvenanti
Paryžiuje, kur bendradarbiau
ja viename rusų išeivių laik
raštyje, dabar važinėja po
Europą ir kalba apie rusų nepri
tarimą sovietiniam režimui.
Paskaitininke Florencijoje
kalbėjo tris valandas ir atsakė į
visą eilę klausimų aktualiomis
problemomis, kaip apie būsi
mąją olimpiadą, Afganistano
okupaciją ir Sacharovo svei
katos būklę.
Rusai n o r i boikoto
Apie Maskvos olimpiadą ji
pasakė: „Sovietinė liaudis
n e l a u k i a o l i m p i a d o s su
džiaugsmu. Dar gi Maskvoje
kursuoja tokia nuomonė:
pergyvenome Stalino valy
mus,
pergyvenome
antrąjį
pasaulinį karą, pergyvensime
ir olimpiados žaidimus. Iš tik
rųjų sovietinė liaudis laukia
olimpiados kaip katastrofos. J i
gerai žino, kad valdžia dėl to,
kad atvyks tūkstančiai sporti
ninkų ir žiūrovų, pateisins įvai
rių, o ypač maisto produktų trūkumą.
Olimpiados
boikotavimas būtų l a b a i
gyventojų pageidaujamas".
Į klausimą, kiek šiandien
Sov. Sąjungoje yra disidentų ir
kaip Vakarai galėtų jiems
padėti, Gorbanevskaja atsakė:
„I šį klausimą ne tai, kad
nenorėčiau atsakyti, bet turiu
pažymėti, kad nėra lengva kal
bėti apie skaičius. Galiu pasa
kyti tik tiek, kad šiuo metu dėl
baisios vykdomos priespaudos
disidentai pergyvena tam tikrą
krizę, bet paprastai po krizės
visuomet užteka aušra, didelis

atsigavimas po krizės periodo.
Padėti disidentams, reikia la
biausiai pagelbėti disidentų
šeimoms, kurioms reikia mate
rialinės ir moralinės paramos.
Disidentų šeimos gali gauti
visokių rūšių paramos iš Vaka
rų. Kartais užtenka paprastos
atvirutės pakelti disidento
moralę uždarytam kalėjime ar
dar blogiau — bepročių ligo
ninėje".
Poetes Garbanovskajos atsa
kyme apie Afganistano okupa
ciją netrūko karčių tos inva
zijos pasmerkimo žodžių. „Per
sovietinės spaudos organus, o
ypač per „Pravdą" sovietinė
valdžia kala piliečiams, kad
Afganistane buvo reikalas
apginti Afganistano tautos
religines teises, bet vis tik disi
dentai, gyventieji Sov. Sąjun
goje, gerai suprato, kur yra šuo
pakastas. Jie teisingai įvertino
Afganistano okupacijos tiks
lus. Tuo tarpu liaudis, maiti
nama sovietine spauda, nesu
pranta
rusų
invazijos,
nesuvokia, kas atsitiko. Afga
nistanas yra tolima šalis nuo
Rusijos, apie kurią žmonės
labai mažai žino, bet jau prade
da ateiti laiškai, kuriais prane
šama apie sovietinio kario
mirtį toje tolimoje šalyje.
Laidotuvės daugėja, kai parve
žami žuvusių kareivių lavonai
karstuose. Žuvusiųjų šeimos
pradeda suprasti, kas dedasi".
Kaip gyvena Sacharovas
Savo paskaitos gale Gor
banevskaja Florencijos kata
likų jaunimui ir darbininkams
trumpai papasakojo apie savo
brangų ir nepamirštamą drau
gą Andrėj Sacharovą. Ji nese
niai gavusi žinių iš jo ištrė
mimo vietos. J i tvirtino, kad tas
garsusis fizikas, rusų ato
minės bombos tėvas, jaučiasi
labai blogai ir niekas negali jo
pamatyti, aplankyti. Kai šių
metų balandžio mėn. Sacha-

Sovietų raketos karinių pratybų metu. Jomis bolševikai
grasina laisvajam pasauliui

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas
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Iš Amerikos seserys rašė, kad jos kreipėsi į
Valstybės departamentą, kad mane ištrauktų iš
Rusijos. Ta žinia mane džiugino, bet negalėjau palikti
savo parapiečių, kurie taip buvo reikalingi ganytojo.
Tas viskas priklausys nuo Apvaizdos ir nuo sąlygų,
kokias čia sudarys KGB. Saugumas man daug kartų
sakė, kad aš nebepamatysiu Amerikos. Aš norėjau
gauti tarptautinį pasą, kokius čia turi kai kurie
kiniečiai. Tuo reikalu pasiunčiau raštą į Krasnojarską. Man atsakė, kad aš esu Rusijos pilietis ir
tarptautinis pasas man nereikalingas. Aš neturiu
paso ir negaliu judėti. Man pasiūlė Rusijos pasą. AŠ jo
atsisakiau, nes, gaudamas Rusijos pasą, atsisakyčiau
Amerikos pilietybės. "O kas čia tokio?" atsakė
saugumietis, " J ū s visvien n e b e p a m a t y s i t e
Amerikos."
Po keletos dienų pas mane atėjo policijos agentas
ir paprašė parodyti pasą. Pasakiau, kad paso neturiu,
o tik I.D. pažymėjimą. Jis pasakė, kad aš galėčiau
turėti pasą, ir patarė užsukti į policijos būstinę. Po
poros dienų užėjau į policijos būstinę. Policijos

rovo sūnaus sužadėtinė, gyve
nanti Amerikoje, atvažiavusi
bandė pamatyti būsimąjį uoš
vį, KGB policija ją suėmė trau
kinyje ir paskui išvijo iš sovie
tinės teritorijos.
Tuo tarpu Sacharovas, nors
fiziškai palaužtas, dvasioje
lieka toks pat stiprus. Neseniai
„New York Times" pusla
piuose buvo atspausdintas jo iš
tremties laiškas, kuriame ragi
n a Vakarus būti vieningiems
prieš sovietinį totalitarizmą,
kad taip išvengtų branduoli
nės katastrofos.
Sacharovas minėtame rašte
teigia, kad Sov. Sąjungoje „po
Stalino niekas nepasikeitė",
kad Maskvos valdžia ir toliau
„kišasi į karštas pasaulio zo
nas, kad nesurūdytų rusiškieji
ginklai". Savo karštame atsi
šaukime. Sacharovas įspėjo
sportininkus, kurie rengiasi
vykti į Sov. Sąjungą ir dalyvau
ti olimpiniuose žiadimuose, nes
„tai būtų netiesioginis palai
kymas sovietų karinės poli
tikos". Todėl boikotuoti olim
piadą
yra
pareiga.
Boikotavimas sukrėstų sovie
tų liaudies ir pasaulio viešąją
nuomonę.
Sąjūdžio už žmogaus teises
Sov. Sąjungoje pradininkas,
pasiskundęs dėl savo ištrė
mimo ir izoliacijos, pagiria
visus disidentus, kurie kovoja,
sumokėdami didelę asmeninę
auką už religijos, minties, judė
jimo, emigracijos ir informaci
jos laisvę.Antra vertus, Sacha
rovas stipriai kritikuoja
Sovietų vadus, kaltindamas
juos už disidentų persekiojimą
ir už alkoholizmo platinimą.
Jis teigia, kad tai esanti
„vienintelė galima laisvė",
kurią rusų pilietis turi nuo tam
siųjų caro laikų.
Ilgame savo atsišaukime
Nobelio premijos už taiką
laureatas, dar kartą griežtai at
meta jam daromą kaltinimą,
kad jis atskleidęs valstybines
paslaptis, ir pareiškia esąs
pasiryžęs stoti į viešą teismą,
prieš visuomenės akis įrodyti
savo nekaltumą ir sąmoningai
neteisingus kalitinimus ja
daromus sovietinės valdžios.
Pagaliau Sacharovas pareiš
kia neturįs minties emigruoti,
nes jo vieta esanti Sov. Sąjun
goje. Tačiau, savo raštą Gorki
ištrėmime esą Andrėj Sacharov baigia — „išvykimas iš
Rusijos pagaliau nepriklauso
nuo manęs".
J-V.

IS Kanados Pabaltiečių vakaro Kanados parlamento rūmuose,
Ottavvoje. Kanados naujųjų demokratų partijos vadas Ed. Broadbent kalbasi su Laima Beržinyte, Kanados Lietuvių Jaunimo
sąjungos pirmininke.
Nuotr. Lado Giriūno

Rimties valandėlei

KUNIGAS IŠ ŽMONIŲ

Popiežius Jonas Paulius II,
Šv. Petro bazilikoje suteikė
kunigystės šventimus įvairių
Europos, Pietų ir Šiaurės
Amerikos, Afrikos ir Okeani
jos kraštų diakonams. Ta pro
ga popiežius kalbėjo apie kuni
gystęŠiandien jūs įsipareigojate
didžiajai
ištikimybei.
Įsipareigojate atspindėti sa
vyje paties Kristaus kunigys
tę- Nuo šiandien per jus veiks
Kristus, Gerasis Ganytojas.
Jūs esate "paimti iš pasaulio ir
atiduoti Kristui". Ne kas ki
tas, o pats Dievas šiandien jus
atiduoda Kristui. Atiduoda,
tarpininkaujant ir bendradar
biaujant žmonėm, jūsų tėvam,
jūsų draugam, jūsų auklėto
jam. Gal būt, visų pirma tarpi
ninkaujant ir bendradarbiau
jant kunigam — daugeliui
kunigų, o gal tik vienam kuni
gui, per kurį jum apsireiškė
Dievo valia. Galutinai jūs esa
te paties Dievo dovana Kris
tui, kaip dvylika apaštalų buvo
jam paties Dievo Tėvo do
vana.
Kunigystės pašaukimas yra
gili paslaptis. Kunigystės aki
vaizdoje žmogaus širdis jaučia
susižavėjimą ir drauge baimę.
Tai yra normalu. Tik išgy
vendamas baimę, žmogus
įstengia suprasti, kad jis, bū
damas kunigas, veiks ne savo
valia ir ne savo jėga, o paties
Dievo siunčiamas ir Dievo stip
rinamas. "Niekas pats nepa
siima tos garbės, o vien tik tas,
kuris Dievo šaukiamas", sako
Šv. Raštas (Žyd. 5,4).
Būkite dėkingi Dievui už
kunigystės pašaukimo do
vaną. Visada būkite užsidegę
kunigišku uolumu. Jūsų kuni
giškojo uolumo vidinė tiesa tespinduliuoja aplinkoje, ypač
jaunimo tarpe, kad daugelis
pasektų jūsų pėdomis. Jūs esa
te paimti iš žmonių ir atiduoti
Kristui tam, kad būtumėte pa
— Chicagoj yra 91,228 stu
dentai kolegijose ar universi saulyje, žmonijos masių šir
dyje, tarnaudami žmonių gero
tetuose.
vei.
Kunigystė
yra

pareigūnas pradėjo mane klausinėti ir užpildyti
blanką. Jis manęs paklausė: "Kodėl nori būti
amerikiečiu, ar komunizmas nepatinka?" "Tvarko
je", pasakiau, "pažiūrėkite į komunizmą pačiame
Norilske. Žmonės daugiausia gyvena primityviose
lūšnelėse ar barakuose. Jie stovi eilėse prie maisto
krautuvių. Koks čia gali būti gyvenimas?" Jis mane
pavadino agitatorim. Jam atsakiau, kad nesu
agitatorius, nes kiekvienas, kuris eina gatve, gali tai
matyti, ką aš pasakiau. To jam užteko. Jis pradėjo
pasakoti, kad policija viską žino apie mane ir žino,
kad aš buvau Vatikano šnipas. Jis pasakė, kad aš
galiu gauti trumpalaikį pasą.
1958 m. gavėnios laikas man buvo labai užimtas.
Likaus vienas kunigas. O ir 6 a pasiruošimas
Velykoms ir jų šventinimas pagal Rytų papročius
buvo didžiausia šventė metuose. Verbų sekmadienį
atlaikiau 3-jas šv. Mišias ir pasakiau 3 pamokslus.
Didįjį šeštadienį atėjo į koplyčią su pilnais krepšiais
valgių: dažytų kiaušinių, sviesto, lašinių, įvairių
kepsnių, kurių svarbiausias — pascha (specialus
pyragas), pirmiausiai valgomas Velykų dieną,
Darbo daug. Gavau iš gydytojo pažymėjimą, kad
savaitę turiu pailsėti. Draugiškai nusiteikusi mano
viršininkė Anastazija tą dokumentą priėmė. Tas man
palengvino Didžiosios savaitės darbą. Paskutines dvi
p a r a s buvau beveik nemigęs. Velykų rytą pamaldose
žmonių buvo tiek daug. kad didelė dalis jų buvo ir
lauke, nors buvo šaltas oras. Buvo ir policijos, bet
mūsų neareŠtavo.Po pamaldų grįžau į savo namelį ir
visai išvargęs atsisėdau prie stalo. Dėkojau Dievui,
kad galėjau aptarnauti savo žmones. Ir aš buvau
užsnūdęs. Mane pažadino Liudvikas, mano
pagelbininkas religinėje srityje. Jau buvo vėloka
popietė. Liudvikas kvietė pas save švęsti Velykas.

sakramentas, kuriame Bažny
čia pasireiškia, kaip Dievo tau
tos bendruomenė. Kunigai turi
sukviesti aplink save atskiras
Dievo tautos bendruomenes.
Turi jas sukviesti aplink save,
bet ne sau, o Kristui! "Mes ne
save pačius skelbiame, sako
apaštalas šv. Paulius, bet Kris
tų Jėzų, kaip Viešpatį, save te
laikydami jūsų tarnais dėl Jė
zaus meilės" (2 Kor.4,5). š t a i
dėl ko turite būti ištikimi. Ju
myse turi apsireikšti paties
Kristaus kunigystė. Jumyse tu
ri apsireikšti Kristus, Gerasis
Ganytojas. Per jus turi ap
sireikšti jo ir tiktai jo valia.
Cia mus moko apaštalas šv.
Paulius savo gyvu pavyz
džiu. J i s sako: „Atmesdami
bet kokį gudravimą ir neklas
todami Dievo žodžio, mes at
viru tiesos skelbimu prisistatome kiekvieno žmogaus
sąžinei Dievo akivaizdoje".
Kiekvienas žmogus turės teisę
jus vertinti pagal tai, kiek tie
sos bus jūsų žodžiuose ir jūsų
darbuose. Turės teisę jus ver
tinti vardan tos "tikėjimo nuo
jautos", kuri yra suteikta visai
Dievo tautai kaip dalyvavimo
pranašiškoje
Jėzaus Kris
taus misijoje vaisius.
Šv. Tėvas kunigams išreiškė
dvigubą linkėjimą savo ir vi
sos Bažnyčios vardu. Pirmiau
sia, pats Dievas yra taręs: „Ifi
tamsos tenušvinta šviesa!"
Tenušvinta jūsų širdyse, kad
pažintumėte Dievo šlovę. Ant
rasis linkėjimas — prisiimti
kunigišką tarnystę iš Dievo
gailestingumo ir niekuomet
nenustoti drąsos.
Kristus yra su jumis. Kris
taus Motina yra drauge ir jūsų
Motina. Šventieji yra su ju
mis. Bažnyčia yra su jumis. Jei
susvyruotumėte
akimirksnį,
atsiminkite, kad
Kristaus
Mistiniame Kūne, Bažnyčioje,
be paliovos veikia Šventosios
Dvasios jėga, kuri jus stiprina,
palaiko ir veda kunigiškojo pa
šaukimo keliu.
Kaz.

Nuvykom i Cia apdėtas stalas valgiais su pascha
viduryje. Mes čia šventėme Velykas 8 žmonės.
Kai po Velykų "pasveikau" ir atvykau į darbą,
mergaitės šypsojosi. Kai kurios jų buvo Velykų
pamaldose. Mes kalbėjomės apie Velykas. Bet
netrukus buvau pašauktas į viršininkės kabinetą. Čia
stovėjo du policijos pareigūnai. Jie paklausė mano
pavardės ir pasakė persirengti ir vykti kartu su jais.
Buvau nuvežtas į KGB įstaigą ir įleistas į prabangų
kabinetą. Prie gražaus stalo sėdėjo gerai apsirengęs
pareigūnas. Aš, nieko nesakęs, priėjau arčiau stalo.
Jis pažiūrėjo į mane ir sako: "Vladimir Martinovich,
jūsų misijos darbas Norilske nereikalingas. Per 10
dienų jūs turite apleisti Norilską ir niekuomet
nebesugrįšite. Jei norėsite sugrįžti, jūs būsite areš
tuotas ir įmestas į kalėjimą. Aš čia esu KGB
viršininkas ir atsakingas už vykstančius nenor
malumus. Galite vykti."
Kai išėjau iš KGB viršininko kabineto, mane vėl
pasitiko policijos pareigūnas, nusivežė į policijos
būstinę ir pasakė, kad per 10 dienų apleisčiau
Norilską. Jei būtų sunkumų gauti lėktuvo bilietą, jis
sakė paskambinti jam. Jis davė savo telefono numerį.
"O. kaip su mano nameliu? Man reikia laiko jį
parduoti," pasiteiravau aš. "Tai priklauso valstybei,"
a t s a k ė jis. "O jūs vyksite į Krasnojarską,
užsiregistruosite policijoje ir apsistosite Syever
viešbutyje. Jokių religinių
patarnavimų
nebevykdysite. Po 10-ties dienų aš jus palydėsiu į
aerodromą." Aš jam nieko neatsakiau. Jau buvo po
pietų. Aš nebevykau j darbą, o grįžau namo.
(Bus daugiau).

•

estai, ukraniečiai ir lietuviai. wall ilgai abejojo pastatyti į durti JAV, kur dar vis tokie 1—1 ir stovi tik 16-je vietoje. mos nariui, kurių yra net 9, nes
Lietuvių krepšinio rinktinę su rinktinę Hrubescb. po jo silpno aukšti reikalavimai kaip Euro Antroje lygoje Klaipėdos Atlan uždirba jer metus 375.000 doL
darys Kanados krepšininkai, pa pasirodymo prieš Graikiją (0:0). poje nestatomi.
tas, pralaimėjęs Liepojoje 0—1,
Kad Europos turtingi klubai
stiprinti Clevelando ir Chicagos Dėka stipresnio pirmojo puslai— Popiežius Jonas Povilas II laimi prieš Mogilevą 2—1 ir jį neišviliotų iš Argentinos, stei
žaidėjais. Tinklinio pagrindą kio, Vak. Vokietija pilnai užtar pareiškė 34 valstybių futbolo stovi 4-je vietoje.
giamas
Maradonos
fondas.
sudarys Chicaga ir Cicero. Fut navo Europos meisterio vardą. atstovams, kad "ne futbolo dėka
— Stalo teniso turnyras, ge Jau Barceloną j a m pasiūlė 8,5
bolo varžybose dalyvaus ir ar Bet pati vokiečių spauda rašo, bus atsiekta Europos vienybė". riausiems sąjungos 48 žaidėjams mil. dol., o Turino Juventus
mėnų rinktinė, tačiau nebus kad apie pasaulinę klasę dar Europos pirmenybių proga Ita vyko Taškente. Kaunietė J. Da pats prezidentas atvyko į Bue
Red. Vytaatas Grybauskas. 4144 So. Maplewoo<t. Chicago, 11. 60632 mūsų rinktinės, kuri su Lituaanksti kalbėti ir j ų dabartinė lijoje buvo pravestas UEFA nilevičiūtė laimi pusfinalį prieš nos Aires su 1 0 5 mil. dol. pa
Telefonas namuose 847*1729, darbe 269-7557
nicos pagrindu tikriausiai be rinktinė toli ne tokio aukšto ly kongresas, kurio dalyviams Po G. Bulatovą 3—2 ir nusineša siūlymu. Įdomu, kaip viskas
. ^*.
vargo būtų laimėjusi pirmą vie gio, kaip 1972 metų Europos piežius pasakė, kad sporto pa pirmą vietą, kai jos priešininkė baigsis.
RAMONĄ KAUNATM:
tą. Kaip žinome, Chicagos "Li- meisteris su tada puikiais Franz galba komandos gali geriau su A. Jestifejeva diskvalifikuojama
— Brazilijoje A. Coimbra, 1&
VEL LAIMĖJO
tuanica" šį šeštadienį ruošia Backenbauer ir Guenter Netzer. sipažinti, sportas tarnauja svei už nesportišką elgesį (ir tokių nomas, kaip Zico, tapo Brazilijos
turnyrą Marouette Parke.
Iš viso Europos futbolo dabarti katos ugdymui ir taip pat "fair dalykų ten pasitaiko!). Danile geriausiu įvarčių mušėju sjj;
Tinklinio "Vėtros" komandos
Nebus
tik
šaudymo
varžybų,
nis lygis yra gan vidutiniškas. play" tobulinimui. "Aš priklau vičiūtė taip pat laimi pirmas 27 įvarčiais ir užtat gavo naują
kapitonei Ramonai Kaunaitei
nes
Šios
įvyko
prieš
porą
savai
Čekoslovakijai ir Olandijai teks sau prie tų, kurie pasisako fut vietas moterų ir kituose dve trejų metų kontraktą.
pergalės ir laimėjimai ne nau
čių, mat estų komanda šiuo me jų rinktines gerokai atnaujinti. bolo naudai ir esu asmeniškai jetuose. Vyrų grupėje J. RusaVytautas A. Krikščiūnas
jiena. J o s "Vėtros'' komanda
kevičius
liko
10-tas.
tu
dalyvauja
estų
varžybose
Anglija
visiškai
nepatvirtino
į
su
ta
sporto
šaka
susipažinęs".
jau seniai gali laimėjimais pasi
Švedijoje.
ją sudėtas viltis. Graikija pa Bet kartu &v. Tėvas perspėjo dėl
džiaugti. Prie Ramonos Kavinai
ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sekmadienį
po
varžybų
bus
siėmė daugiau vilties ateičiai ir galimų papirkimų ir iškrypimų,
tės vadovaujamos
"Vėtros"
iškilmingas uždarymas su mejų treneris Panagoulias galvoja be abejo turėdamas galvoje dar
— Argentinoje 18 metų D.
tinklinio komandos laimėjimų
dalių
įteikimu
ir
loterijos
bilie
radęs
daug
žadančią
rinktinę.
visai
neseniai
Italijoje
įvykusius
Maradona,
kurs jau yra pasau
neseniai prisidėjo viena tikrai
tų
traukimu.
—
Pagal
Jugoslavijos
trenerį
skandalus ryšium su futbolinin linė futbolo žvaigždė, prieš me
didelė pergalė. Ji birželio 12 d.
Miljan
Miljanic
geriausias
viso
tus nusipirko amerikietišką au
kų kyšių ėmimais
baigė Chicagos Medicinos mo
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
ATITAISOME: NEW YORKO
turnyro
žaidėjas
buvo
vokiečių
kyklos Fizinės terapijos kursą,
—
Anglijos
sportininkai
per
Į
tomobilį už 22.000 dol. Tada jam
LAK LAIMĖJO
IR MĖGĖJAMS
Karl-Heinz Rummenigge (F. C. Maskvos olimpiadą bus be dva ta suma atrodė milžiniška, bet
gaudama bakalauro laipsnį.
Geriau vėliau, negu niekad. Bayern). Jis be abejo ypatin šios vadovo. Anglikonų Bažny jis norėjo sutalpinti visą savo
Ciceroj gyvenantieji jos tė
Po
ilgoko laiko pagaliau buvo gai stebėjo Italijos ir Graiki čios vyskupas John Kirkham, šeimą. Dabar jis galėtų tokią
vai — dr. Ferdinandas ir Vanda
pastebėta ir atitaisyta klaida, jos rinktines, su kuriomis teks kuris turėjo anglų sportininkus mašiną nupirkti kiekvienam šeiKaunai taip p a t buvo ir tebėra
Ramona Kaunaite
padaryta Detroito žaidynių ap susitikti kvalifikacinėse rungty dvasiniai globoti Maskvoje, atsi
aktyvus sportininkai. Pats dr.
Daug sutaupysite, pirkdami Cia
Kaunas veik k a s rytą bėga 3 piadą, tuo pačiu palaikant prez. rašyme: Jaunių B klasėje titulą nėse, kad patektų į pasaulio fut sakė į Sovietų Sąjungą vykti,
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
laimėjo ne Clevelando žaibas, o bolo pirmenybes 1582 metais tuo protestuodamas prieš Afga STASYS ŠAKLNIS
mylias, teniso aikštėje y r a nu Carterio boikotą.
togiu planu atidedant pasirink
nistano okupaciją.
LIETUVIS DAŽYTOJAS
skynęs ne vieną pergalę, taip
Programa didžiulė ir iškilmin New Yorko LAK komanda, lai Ispanijoje.
tus reikmenis ypatingai progai.
O. Gešventas
Su šiomis Europos pirmeny
pat ir slidinėjime jam ne kartą ga, liepos mėn. 3 d., ketvir mėjusi 40—38.
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų
Dažo namus iš lauko
Taip pat buvo išleista New bėmis savo trenerio pareigas
teko medaliai. Vanda Kaunienė tadienį, ukrainiečių namuose
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir iš vidaus.
gi tinklinio trenerė, žaidžia Oak banketas su visa eile garbės sve Yorko LAK pergalė prieš Det Ispanijos rinktinei baigė garsu IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Darbas garantuotas.
sis Ladislao Kubala, kuris per
Park YMCA komandoj, taipgi čių — keletą Kanados ministe- roito Kovą D klasėje 23—12.
— Futbolo pirmenybėse Lie
savo futbolo karjerą žaidė už
reiškiasi badmintone ir tenise. rių, konsulų ir tautybių atstovų.
tuvoje, ilgą laiką pirmavęs Šiau
FUTBOLAS
4612 S. Paulina St.
Vengrijos,
Čekoslovakijos ir
Ramonai nuoširdžiai linkime •Cia bus pagerbti ir dalyvaujan
3314 West 63rd Street
lių Tauras, tą vietą turėjo per
(TOTTO of l ^ k e )
Ispanijos rinktines. Pabaigoje
TRUMPAI
jos jaunajame gyvenime daug čių tautų geriausi sportininkai.
leisti Klaipėdos "Granitui", ku
Tel. — PRospect 6-8998 >•i?
jis sėkmingai žaidė už F . C
džiaugsmo, naujų laimėjimų ir Liepos 4 d., penktadienį, žaidy
ris paskutinėse rungtynėse nu Skambinti 927-9107
— Vak. Vokietijos 2:1 (1:0)
\
žinoma tolimesnės sėkmės tink nių atidarymas su ugnies užde laimėjimas Romoje prieš Belgi Barceloną ir po to tapo pats galėjo Kapsuko komandą net
treneriu.
linio aikštėje kitų "vėtrų" gre gimu ir visų penkių tautybių
5—1.
jos futbolo rinktinę jai atnešė
tose.
O. O.
sportininkų įžygiavimu. O po to antrą Europos meisterio titulą. — Čekoslovakijos futbolo są
Tuo tarpu sąjungos pirmos Siitiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii;
visų
dalyvaujančių
tautybių
junga
leis
30
metų
sulauku
Prie 48,000 žiūrovų (jų tarpe
lygos pirmenybėse
Vilniaus
LAISVES OLIMPIADA
TORONTE ŠĮ SAVAITGALI kultūriniai pasirodymai. Šešta apie 7,000 vokiečių i r 1,000 bel siems žaidėjams, kurie bent 40 Žalgiris sužaidžia su Dušambe
dienį ir sekmadienį, plati spor gų) vokiečių centro puolėjas kartų žaidė už rinktinę, žaisti už
S
Los Angeles LB Jaunimo
Ansamblio
Kaip jau pranešėme, šį savait tinė programa su lengv. atleti Horst Hrubesch įmušė abu įvar kitų kraštų futbolo klubus ir
%
I
''SPINDULYS*' choras — 80
dainininkų
galį Toronte įvyksta pavergtų kos, krepšinio, tirtklinio ir fut čius, kai tuo tarpu belgų įvartį tokiu būdu dar kiek pasipel
BY OWNER
tautų Laisvės olimpiada protes bolo varžybomis. Krepšinyje iš baudinio įkirto Vandereicken. nyti. Nenoromis peršasi min
Ei, Jaunyste! Tykus buvo vakarėlis. Kur tas i a l - * S
to ženklan prieš Maskvos olim- ir tinklinyje dalyvaus latviai, Įdomu, kad treneris Jupp Der- tis, kad kai kurie iš jų gali atsi ORIENTAL RŪGS
tinėlis. Kurteliai sulojo. Karvelėli mėlynasis. Pasakyk j |
T e l 312-^51-9487
mergele. Tėvynės maršas. Kad aš jojau, šiandien mūsų " 1
šventė. Valio. Ko liūdi sesele. Miškų gėlė. Pamylėjau S
salėje.
i JAV ir Kanados Teatro feetivavakar. Plaukia sau laivelis. Per tamsią naktelę ir kitos- - s
Lapkr. 15 d. — D. Britanijos lis Jaunimo centre.
populiarios liaudies dainos sukurtos mūsų garsiųjų kom
liepos 4
6 dienomia — , Dukterų dr-jos ruošiama paro- liet. klubo vakarienė Jaunimo Lapkr. 27 d. — Jaunimo šo
pozitorių.
centre.
kiai, ruošiami PLJS-gos Ryšių
Įvairūs Tautinių šokių šventė*\ da Jaunimo centre,
TYPEWRrrERS
AND
Diriguoja: Mokytoja Ona Razutienė i r komp. Bronius
parengimai Jaunimo centre.
Spalio 3-12 d. — Dail. A. Lapkr. 16 d. — Chicagos liet centro Jaunimo centre.
ADDING MACHINES
Liepos 6 d. — VI-ji Tautinių! Petrikonio ir dr. J. šalnos dailės styginio ansamblio koncertas Lapkr. 29 d, — Lituanicos
Budriūnas.
futbolo klubo 30 m. sukakties
šokių šventė Chicagos Amphi-, darbų paroda Čiurlionio galeri- Jaunimo centre.
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Akompanuoja: Pianistės Raimonda Apeikytė i r Ona
minėjimas
Hickory
Hills
Countjoje, Jaunimo centre.
Virš 50 metų patikimas jums
Barauskienė.
teatre.
Lapkr. 22 d. — LB Cicero ry klubo salėje.
patarnavimas.
Smuikininkas Raimundas Mickus. Fleitistė Kristina.
liepos 12-26 d. — Chicagos
Spalio 4 d. — Lietuvos Dukapylinkės balius Sv. Antano pa Gruodžio 6 d. — Dariaus-Gi
liet. skautų, -čių stovykla Rako terų dr-jos balius Jaunimo cent
Mickutė. Akordeonistas Rimas Polikaitis.
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago
rapijos salėje.
rėno lit. mokyklos vakaras Jau
stovyklavietėje, Custer, Mich.
«
Plokštelę išleido Los Angeles'LB Jaunimo ansamblis
Ptaone — 581-4111
re.
Lapkr.
26-30
A.
—
Penktasis
nimo centre.
Liepos 13 d. — Liet. pašti
Spalio 5 d, — Madų paroda,
"SPINDULYS". Kaina su. persiuntimu $8.95. Užsakymus
ninkų s-gos gegužinė Vyčių sa ruošiama Putnamo seselių rė
sitįsti: DRAUGAS, 45^5 W. 63rd St., Chicago, IL 60689. a
figag** -'•^sMBgET -gaaĮKs*- - — į ^ ,
ri^Mfii
; ^ -- •
lėje ir sodelyje.
mėjų Jaunimo centre.
Liepos 19 i Pavergtųjų
Spalio 11 d. — Lietuvių fon;iiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniininiinuiiiiiuiiimniiwiiHHKg
Dale
tautų
demonstracija
y ' do rudeninis banketas "Cariute"
aikštėje, miesto centre, prie ro pokylių salėje, Lombarde, UI.
tušės.
Spalio 11 d. — Vilniaus kraš
Liepos 22 d- — "Draugo" ge- to liet s-gos suvažiavimas ir
2759 W. 71st St., Chicago. UI. 60629
guiinė-piknikas Umbrasų sody vakaronė Jaunimo centre.
boje, prie Lemonto.
Spalio 12 d. — Vilniaus die
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALLiepos 27 d. — Dariaus-Gi nos minėjimas Jaunimo centre,
DUMYNAJ • KOSMETIKOS REIKMENYS
rėno žygio minėjimas ir para ruošiamas Vilniaus krašto liet.
Atdara Šiokiadieniai* nuo S »aL ryto tad 18 vai. vakaro.
das prie jų paminklo Marouette Į s-gos Chicagos skyriaus.
(UCENSED BT VNESHPOSYLTORG)
|
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vakaro
Parke.
Spalio 18 d. — Zarasiškių
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. 10019 |
Rugp. S d. — Biržėnų klubo: klubo 46 m. sukaktuvinis minėTEL. — 581-6590; 581-7729
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
gegužinė Vyčių salėje ir sode jimas Saulių namuose.
Spalio
18
d.
—
"Ateities"
lyje.
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu
Rugp. 10-17 d. — Liet. Fron žurnalo vakaras su premijų įtei
aiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitniiiitt
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
to bičiulių stovykla Dainavoje. kimu Jaunimo centre.
Spalio 25 d. — Marouette
Rugp. 17 d. — Zarasiškių
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
Parko
liet. Namų savininkų ru
klubo gegužinė Vyčių sodelyje.
riaušių
audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
LAIKRODŽIAI IR BBANOEMTIttS §
Rugp. 17-24 d. — Mokytojų deninis banketas parapijos salė
Pardavimas ir Taisymas
s
•tudijų savaitė Dainavoje. Ruo- je.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais Ir sekmadie
2646 W 89th Street — TeL KE 7-1841 3
— Komp. Jeronimo Kačinsko
Ha JAV LB Švietimo taryba.
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
riiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniimr
kūrinių
koncertas,
ruošiamas
Rugpračio 21-24 d. — Akad.
skautų studijų dienos ir aki Lietuvių fondo, Marijos aukšt.
MOŠŲ S K Y R I A I :
vaizdinis suvažiavimas, Three mokyklos salėje.
Spalio 25-26 d. — Liet. filate
Pavers. Mich.
Alhetoarav Pa. — U I TBghnu Street
„
*
_
488-1884
listų
dr-jos "Lietuvos" pašto
B t t t m n 81, Md. — 1828 Fleet Street
S47-4240
Rugp. 24 d. — Cicero Me
BrooUyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Artam
888-8888
džiotojų ir žuvautojų klubo ge ženklų paroda Jaunimo centro
Buffakt 12, N. Y. — 781 FUhnora Aveom
885-8788
gužinė, ruošiama klubo laukuo- apatinėje salėje.
Cnegter,
Pa.
18013
—
2818
W.
3
St
*
TeL:
215—487-2382
Lapkričio 2 d. Marijonų ben
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Chic*so 22, HL - 1241 N©. Ashland Arame
488-2818
dradarbių
žaidimų
popietė
Ma
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
Rūgs. 7 d. — LB Cicero apy
Chfcafo, IH 8*828 — 2888 Wnt «9 Street
825-2787
linkės ruošiamas Tautos šven rijonų vienuolyne prie "DrauCtateafo, m. 88888 — 1855 West 47 Street
_
878-8755
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
Ckveland, OMo 44134 — 5888 State Road
_
(218) 845-8078
tės minėjimas Sv. Antano par. go •
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
OetroH 12, Mich. — 11881 Joa Campau Aveune
865-8780
Lapkr. 7-16 d. — lietuvių
salėje.
Wheel alignment and balancing.
Hamtramek, Mich. — 11330 Joa Campau Avem*
„
885-8740
išeivijoje DC
Rugsėjo 14 d. — "Draugo" fotografų darbų
Brakes.
Shock absorbers Mufflera
Loa Angek* 4, CaBf. — 158 So. Venaont Avanse
~
—
~
8854550
koncertas — vakarienė Jaunimo metinė paroda Čiurlionio galeri
New York % N. Y. — 78 Seeoni Arėme
_
874-1548
and pipes. Tune-ups. Lubrication.,
joje. , Jaunimo centre.
centre.
N«w York t, N. Y. — 824 E. 8 St
„
„
478-7480
Change of oil and filters.
Mtaal Beaeh, Fla. 88188 — 1201 17 S t
,
„.... 888-873-8220
Rūgs. 21 d. — Klaudijaus Lapkr. 8 d. — Chicagos aukš
FMadelpMa, Pa. i t i a - 1*» N. Mantui! SL
_
21S-WA-5-8§78
Adomaičio orkestro mušamųjų tesniosios lit. mokyklos vakaras
Fhoenl*,
Aite
85027
—
22047
Black
Canyoe
Hw»
„
882-842-8770
muzikos instrumentų koncertas Jaunimo centre.
Ratmay, N. J. — 47 Caat MBtos Avenne
„..
„
881-8800
Lapkričio 8-9 d.
"CičinsJaunimo centre.
Sthmr Sprtaga, Md. — 1002 Kennebec Are.
801-588-4484
2423 Wtst S9fh Strttt - Tel, GA 6-7777
Rugsėjo 26 d. — LSF vaka- ko premjera, statoma "DainaSouth Rrrar, N. J. — 41 WbJtehead Arenu*
„
287-8320
N. Y. 13284 — 515 MarceDoa Street
„
478-8748
vos'* ansamblio Marijos aukšt,
ranė Jaunimo centre.
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Rug*. 27 d. — Cicero juros mokyklos salėje
NAUJI SKYRIAI:
Šventadieniais
uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Lapkr. 15 d. — LB Brighton
šaulių "Klaipėdos" kuopa* ba
HCT*I8ini. M. Y. — McKZNNAN RD
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet.
Parko apylinkės ruošiamas tra
lius Kaulių namuose
Spalio 8-7 d. _
Lietuvos dicinis rudens banketas Saulių
DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 5 d.

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY
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VALIO JAUNYSTEI!
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P A R E N G I M A I CH1CAGOJ

WAGNER and SONS Į I
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-

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR [VAIRIUS j
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos į

JAY DRUGS V A I S T I N Ė

PACKAGE EXPRESS & TRAYEl AGENCY, INC. S

A

T V E RAS

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
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CORVOUNAS IR JO ŠUNIUKAS
(Iš rusiškos savilaidos linksmosios dalies)

1DRAUGAS, Šeštadienis,

1980 m. liepos mėn, 5 d.

ARABO KLAUSIMAS

RALYS PAVABAL.YS

Artimųjų Rytų šachas, keliau
ši istorija atsitiko KGB įstaigo- pasivaikščioti. Didvyris retai pa damas po Europą, apsilankė ba
Kame lygybe, ten ir
sirodydavo. Jis buvo labai užim leto spektaklyje. Po spektaklio
se.
blogybe
Maskvoje, šalutinėje Taikos tas, rašydamas atsiminimus iš ka jis paklausė teatro direktorių:
prospekto gatvėje, buvo pastatyti ro dienų. Taip butu pasikeitimas
— Sakykite, prašau, kas yra
namai Sov. Sąjungos Rašytoju są ir liko neapiformintas.
Nėra diskriminacijos.
to baleto vyras?
jungos nariams. Butai pirmos kla
— Bet kaip tai galėjo įvykti
Yra tik lygios nacijos.
KAS ĮDOMIAU
sės, keturių kambariu, su bran be KGB žinios? —paklaus skai
Bet aš būt lygus negaliu,
giais baldais ir visais patogumais, tytojas.
Nes jie dažnai ant kojų,
— Gandras tau atnešė mažu
buvo padalinti Rašytoju sąjungos
Kai aš ramiai guliu,
tėlį broliuką. Ar nori pamatyti
Įvyko taip, bet štai kas įvyko.
ordinais ir diplomais apdovano
Ir suka muzikos mašiną
tą savo broliuką?
Corvolanui paskirtame bute,
tiems nariams, kurių raštai val
Ir košmaru mane vaišina.
— Ne, ašen noriu pamatyti
kaip pikti liežuviai sako, dar na
diškos kritikos yra išgirti ir iš
mus bestatant, buvo įrengti ne gandrą, — atsako vaikutis.
garbinti, nors eilinių piliečių be
O kai į darbą ašei stoju,
IT
tik elektros, karšto vandens, te
veik neskaitomi.
Tada nuvirsta jie nuo kojų.
— Zuikis apgraužė obelį ir
lefono įrengimai, bet ir modemiš
Vieną butą pirmajame aukšte
Vis tiek, ar stoviu, ar guliu,
ki klausymo aparatai (mikrofo- pasakė: "Gyvenimas, tai vienas
gavo nors ir nelabai garsus poe
Aš jiems prilygti negaliu.
kito graužimas".
Redaguoja dz. S.
tas ir rašytojas, turįs gausią šeimą, tačiau Sovietų Są jungos did
Netrukus „tenai" kilo aliar
vyris, pasižymėjęs kare. Nutylėsi mas. Ir tai, bekantroliuojant ket
me jo vardą ir pavardę, o vadin virtojo aukšto gyventoją. Drau
VEIKLA IR VALGIAI
Z PASITARIMŲ REIKŠME
sime tiesiog Didvyriu.
gai rašytojai, kieme bešnekučiuo
„•Liūdna būtų, jei toji veikla
M
kaip
Keli tų Rašytojų sąjungos bu dami, juokavo: „Kažin
jeigu nebūtų pasitarimų, kon- taikų ir, ko gero, nustoję vieni ki išvirstų tik į pasiutpolkių šoki tai buvo rezervuoti žymiems ir „tie", KGB pamanys, kai pasi
feitencijų, įvairiu
suvažiavimų, tus kaltinti, prarastu net k "plū mą svaitgaliais ir apsirijimą lie garbingiems asmenims, nors jie klausys aparato iš užregistruotus
žmogus liktum baisiai vienišas, dimosi meno pajautimą. O tai tuviškais valgiais. Matant išeivi nėra nei poetai, nei rašytojai. pokalbius bute, kuris buvo pa
o ir visa veikla sustotu, nes kas jau būtų tikras moralinis nuosto jos daugumos intelektualinį svo Tarp tokių butą gavo ir Luis skirtas Corvolanui?" O „tenai"
rį ir bendruosius nusiteikimus,
išjos liktų, jeigu nebūty suvažia- lis.
reikiant:
Gorvolan, Čilės komunistų parti buvo pasiruošta kaip
vįs&kaio judėjimo. Suprantama, Todėl reikia būtinai žadėti, tar regis, tokio pavojaus nėra. Tad ir jos pirmasis sekretorius, iškeistas netgi 'pasamdytas vertėjas čilietis.
itaaį ne visi važiuoja į vieną su tis ir niekada nesitarti. Nes jeigu Floridos trauka turės nebūtinai į Bukovskį. Jo butas ketvirtame Ir štai, ketvirtajame aukšte, Corvažiavimą, ir ne visi į kitą. To- imtu ir ibe žadėjimo ir garso su tik negatyvią reikšmę.
aukšte, keturių kambarių su vo volano bute kalpa rusiškai. Dar
AL Gitaantas nia, telefonu ir kitais patogumais. baisiau, — keikiasi tobulai ru
d& ir būna tų suvažiavimų ga sitartų, tai būtų toks netikėtas
na apstu. Ir tai ilabai gerai, bet smūgis, kad daugelis manytų,
Carvolanas neturi šeimos ir iš Či siškai. Kaip galėjo Luis Corvolan
TAUTINIAI SIJONAI
jei.jau nėra kokių konferencijų, kad išviso lietuviu būdas pasikei
lės atsigabeno tik juodą
geros per trumpą laiką taip puikiai
tal'ftūtinai reikia pasitarimu, kad tė, o tai jau gali turėti labai ne
„O apie merginų trumpus sijo veislės šuniuką, nukirptą ir nu išmokti tipingų rusiškų keiksmų?
ir'"ne tokių dūdelių (grupių, bet maloniu pasekmių, juk žmogaus nus užtenka pasakyti, kad jokie skustą pagal paskutinę tmadą.
Patikrino ir nusigando. Neprajafet didelės reikšmės turinčių. būdas yra, taip sakant, pasto aiškinimai nepakeis nuomonės
matytas
butais pasikeitimas. Apy
Persikraustymo
metu
GorvolaTašau, jei jau nėra tų pastari- vus reikalas. Taigi visi laukia nau tų, kurie yra nusistatę prieš trum
gardos
sovietas
jokiu būdu nesu
nas
susipažino
su
pirmojo
aukš
m ^ tai, kad veikla neužgestų, rei- ju pažadų, nauju pranešimu ir pus sijonus. Galima tik pasiūly
tiko
aprobuoti
butais
pasikeitiimo.
to
Didvyriu
ir
jam
pasiūlė:
k&lifotmai kalbėti, kad tarsimės. rašty. Tegu nenustoja aidėti tas ti Ąžuolynui atsargiau juos var
Ir nuostabu, kad šį dalyką gerai nuolatinis šauksmas ,yMes tarsi toti, nes kai merginos linksmai — Pasikeiskime butais. Tu ne Neatsižvelgiant į visus Corvolasupranta Altas, LB ir Vlikas, nuo- mės". Na, to ir užtenka didele pasisuka, kartais matyti daugiau, turi šunų, o aš turiu brangų šu no nuopelnus, jis su savo šuniu
niuką. Man su šuniuku būtų ku turėjo grįžti į butą ketvirta
SPYGLIUOTINES MINTYS
laT akcentuodami: „Mes taria vienybės meilei įrodyti. Taigi, tik negu trumpi sijonai ir kojos..."
jame
aukšte.
daug
patogiau
gyventi
pirmaja
mės".
Linas Rimkus me aukšte. Mūsų butai vienodi,
daugiau raštu ir pažadu, „Mes
— Žmogus geria, norėdamas ko pasinaudoti savo sėkme.
Draugas
Luis
Corvolanai!
Tu
tarsimės" ir tai bus triuškinan
užmiršti
gėrimo problemas.
— Šešėlio didybė priklauso ir
taigi pasikeiskime.
Jr vyksta dideli aiškinimai ti pergalė. Tik, gink Dieve, žavisą gyvenimą paaukojai komu
— Žemėje viskas galima pa nuo saulės aukštybės.
Didvyris sutiko. Pasikeitė bu
— Kai mes gyvenom Rrookspaudoj ir per radiją, kad mes ta dėkit ir nesitarkit, nes tai jau bū
nizmo reikalui, bet liko viena dė tobulinti, išskyrus žmones.
tais,
o
formalumus
atidėjo
vėles
— Veidrodžio maža, kad save
riamės. Jeigu jau nesitaria, tai ar tu kažkoks nesusipratimas, o kam ryne, mes buvom vargšai, netu
mė: norėjai ar nenorėjai, bet li
— Senografė ištekėjo už boso pamatytum.
gi tai svarbu, svarbiausia, kad ža ju daugiau reikia, jų ir šiaip aps rėjom pinigų, bet turėjom daug niam laikui. Abu susitvarkė savo kai iškeistas į nusikaltėlį Bukovstr dabar jam diktuoja.
kitokio turto — neapmokėtu są- kampariuose pagal savo skonį, o kį!
dama tartis, kad tuo reikalu ra tu šioj varganoj žemėj.
— Daugelis moko, maža tėra
— Specialistas yra
žmogus, mokytojų.
užbaigus kraustymąsi
atšventė
skaitų.
šomi vaštai ir tiesiog gąsdinami
Štai kaip atsitinka. Ir viskas dėl kuris vis žino daugiau ir dau — Girtuokliai išradingi: viską
visi brangūs broliai lietuviai, ku
Barbara Streisand „įkurtuves".
P. Jto
Corvolanas kasdien du 'kartu juodo brangios veislės šuniuko. giau apie amžiau.
rie "geriau mėgsta karus, o ne
pragėrę, ir toliau geria.
Sergej Čeramuchin
— Norėjau būti rašytojas, — — Tik protaujantis
išsivesdavo savo šuniuką į parką
nuobodžią taiką. O dabar štai
žmogus
sako dailininkas, — bet atsisa galėjo užteršti orą ir vandenį.
APIE PONUS AMERIKONUS
grupės 'išvystė milžinišką- žadėji
kiau, atsiminęs, kad rašytojai ne
me tGBĖL Tik jei nesitaria, tai
— Sužibėjus norisi švytėti, švy
IR
KITUS
MONUS
naudoja modelių.
jau kita istorija. Svarbu tik skeliptint — kaboti danguje, o kalbant
— Aukso svaras yra kiekvie
ti, kad tarsimės. Net gražu klau
—
nenukristi.
noje filosofijos uncijoje, bet ban
sytis jfo begalinio garsinimosi tar — Vienas amerikonas man pa tų vandenį į vyną. Jis verstų į
—
Tupėjęs po motinos sijonu,
kai jo neinkasuoja.
tis. J tik jeigu nežadėtu tartis, o žėrė tokį klausimą: „Ką mes bū alyvą.
sėkmingai
tupės ir po žmonos.
— Kalėjimo paveikslas turė
— Amerikos lietuvių senimas
imtv ir susitiktu ir tartųsi, būtų tume gavę, jeigu Vietname karą
tų būti nupieštas ant kiekvieno — Kirsti šaką, ant kurios sėd!
mūsuose jau kažkoks nesusipra būtume laimėję?" Nelaukdamas turėtų duoti mūsų jaunimui pata
pats, kartais malonu dėl to, kad
seifo.
timas. Tiesiog vištiškas dalykas, maino atsakymo, jis pats atsakė: rimus, bet jie daro priešingai. Jie
— Anot istorikų, moterys nau sėdi ant jos ne vienas.
duoda įsakymus. Tokia jau yra
juk negali būti mūsų veiksniai „Nieko".
dojo kosmetiką jau viduramžiais, — Nėra to saldaus, kas neap— Miami Beach yra didžiau mūsų senelių natūra ir ji nepa
tokio vištiško galvojimo, juk viš
o šiandien moterys naudoja kos karstų.
sikeis, nors ir nuluptum
jiems
ta l i k tada kudakina, kai kiau sia pasauly senelių prieglauda.
— Kuo mažiau lieka vietų, kur
metiką taip pat viduramžiais.
šą^ padeda. Mūsų veiksniai daug
— Iš politinės prizmės žiūrint, skūrą.
nebuvo
įžengusi žmogaus koja,
—• Bosas yra žmogus, kuris
supratingesni, kudakina dar prieš. amerikiečiai yra blogesnėj padė
M. Čapkauskas
tuo
dažniau
nebelieka vietos, kur
ateina vėlai, kai tu ateinį anksti
Vienas rašė, kitas atrašė, trečias ty negu avių kaimenė. Avys turi
kojai
pastatyti.
h" ateina anksti, kai tu ateini vė
pažadėjo parašyti tartis. Eina anil- už save gudresnį piemenį, o
— Be žioplumo negalėtų būti
lai.
žiruškj pažadai, rašinėjimai, by amerikonai ir to neturi.
ir apsukrumo.
NUOMININKAS
los, didėja nuo raštu ir pažadu,
— Gydytojas yra vienintelis
— Europoje pirmas žodis, ku
Nebijok, aš ne Jūratė, o vedusių namai šiais laikais griūna ir be Perkūno
— Tai, kas savaime supranta
o jei to pasitarimo nėra, tai juk rį vaikas ištaria yra „Mama".
Butas buvo neužimtas, o na daužymo.
asmuo, kurį džiugina žmogaus
ma, ne visada savaime padaroma.
nesvarbu. Svarbiausia rašyti, kad Amerikoniukui pirmas žodis yra mų šeimininkas baisiai nerima
bloga sveikata.
— Buvome tokie neturtin
tariesi. Juk tie, kurie dalyvaus pa- „Gadem".
vo, kas jį nuomos. Vieną dieną
— Divorsuota moteris tampa gi, jog neišgalėjome laikyti sar
Spaudos apžiūrinėjimas
srt«rimuose, būtu nelaimingi, jeiturtingesnė pagal įstatymus.
— Niekas taip dažnai nemini pasirodė jaunas vyrukas.
ginio šuns. Kai nakčia išgirsda
gir-TŠ anksto nesiskelbtų kokiu Dievo vardo be reikalo kai ame
— Ar turite vaikų, radijų, fo
— Moterys leidžia pinigus ta vome kokį triukšmą, patys loda
taikos dvasiu jie pilni. Tiesiog rikietis. Patenkintas ar nusivylęs, tografų, kačių, šunų ar kitų gy
rytum jie eitų iš mados.
KIŠKIS GROBSTYTOJAS
vome.
milžiniškos veiklos žodinis išvys išlošęs ar pralošęs, alkanas ar vulių. — paklausė šeimininkas.
— Lengva paskolinti vėsintu — Nėra kitos tokios vietos,
tymas, toks pat, kaip ir pasikosi sotus, gavęs ar negavęs, apgavęs — Ne, — atsakė vyrukas. —
Ta, kaip tas kiškelis, nė mirkt, vą šaltą dieną.
Komunistinis „Valstiečių laikkaip namai, kada kitos vietos bū
mas ne pasitarimui, bet mūšiui.
Bet,
manau,
reikia
pasakyti,
kad
paskelbė
šį
K.
Daukše— Savo nuomonę galime tu va uždarytos.
rastis"
išporina:
ar apgautas, iš džiaugsmo ar iš
rėti ir nieko nežinant.
— Gaudau grobstytoją!
pykčio, išteisintas ar atssėdęs turiu amžinąją plunksną, kuri lio reportažą:
— Padavėja yra asmuo, tikin
Suprantama, kitiems tie pasi
„Kaip ten buvo, Kretingos li
— Kartais susikaupia tiek ge ti, kad pinigai auga ant padėklo.
Iš tikrųjų įdomus kovos būdas!"
elektros kėdėn, — jis visada sa truputėlį dreskia, kai rašau.
žadėjimai kartais gal ir patinka,
goninės buhalterė D. Slušnienė
rų žodžių, kad norom nenorom
ko: „Jesus Cbrist-"
— Turiu tokia baisią nemigą.
KUBOS CIGARAI
tiesiog linksmina, nes tai jau mus
neprisimena.
AiSku
tik
viena:
mo
būni
priverstas kalbėti apie save. Negaliu miegoti net tada, kai lai
—
Kada
amerikonas
perka
priartina prie amerikoniškojo ly— Šitie cigarai buvo ekspor teriškė atsidūrė Vidmantų darži SKOTAS KELIAUNINKAS
— Kai reikalingas maišas, kar kas keltis.
gib," kur visi asmenys, dar nepa „self service" krautuvėse, jis už tuoti iš Kubos.
ninkystės
tarybinio
ūkio
kopūstų
tais
tenka pirkti ir katę maiše.
— Moterys ir telefonai pakar
teik į valdžią ar iš jos nenorė moka ne tik už prekę, bet ir už
Kada škotas teiravosi, kaip pi
lauke.
2iūri
į
kopūstus
ir
mato:
—
Na,
žinai,
iš
tikrųjų
jie
bu
—
Nuolat džiaugiantis kitų toja, ką girdi, bet telefonas pa
savo
pa
si
tarnavimą.
dami iškristi, taip pat žada. Žatupi kiškis ir triauškia kopūstlapį. giausia laivu perplaukti Atlanto nesėkmėmis, kartais nebelieka lai kartoja teisingai.
vo ne eksportuoti, bet ištremti.
— Trys dalykai priveda ame
dėpmas jau yra pašė veiklos, gal
— Daro nuostolį! —toptelė vandenyną, kelionių agentas su
LIGA
nert^ir visa veikslą. Taigi būtinai rikiečius prie širdies smūgio. Val
jo galvon moteriškei, ir ji suplojo manė truputą iš jo pasijuokti.
turiu visi rašinėti raštus, skarden- gant per greitai, dirbant per grei
— Man rupi mano sūnaus delnais. Kiškis — nė mirkt. Tik
— Tamsta gali pirmąja kla
tisa^er laikraščius ir būtinai nesi- tai ir miegant per greitai.
sveikata.
karpo ausimis.
se keliauti už 200 dol., antrąja
tartL Nes tai sukeltų kai kuriu
— jeigu koks magikas dabar
— O kokią jis turi ligą?
— Aš tave, vagišiau! —ir — už 150 dol., trečiąja — už 75
liūdftumu, nebebūtu kovos nuo Amerikoje atsirastų, jis nevers
— Motociklą.
Bet galite ir šalia laivo
pasinešė zuikelį pagauti. Tas — dol.
plaukti
už 3 dol. 98 centus plius
ne toks kvailas. Strik-strik, ir ki
mokesčiai.
Tai kaip pasirinksite?
tą kopūstą graužia.
—paklausė
agentas.
Taip abu gerą laiko galą bė
— Kokį maistą išmeta iš laivo?
giojo po daržą. Kiškis ir buhalte
—
teiravosi škotas.
rė D. Slušnienė.
•

Modemus subuvimas

— Gražiuoju nieko neišeisi — CIVILIZUOTAS ŽMOGĖDRA
nusprendė moteriškė ir sumanė
Žmogėdroms pagavus misio
zuicurį pagauti.
nierių ir įmetus jį puodan virti,
Prikirto maišą kopūstų ir pa pasirodė jų vadas ir ėmė su mi
statė darže. Neiškentęs zuikelis sionierium kalbėti puikiai ang
ateis jų paragauti, ir ji, D. Sluš liškai. Vadas paaiškino kalbos iš
nienė, maišą užriš. Tai bus grobs- mokęs, kadangi lankęs Harvar
tytojua! Mažų mažiausia draugiš do universitetą.
— Esate Harvardo žmogus, —
kajame teisme atsidurs.
dar
Tačiau zuikelio būta nekvai tarė misionierius, — ir vis
lo. Į maišą jis nelindo. O, va, žmogėdra?
— Taip, — atsakė vadas, — Sovietų naujosios klasės didžiūnai ginasi savo turtais, o vienas jų visus nu
draugovininkai P. Slušnienę pa
bet aš dabar naudoju peilį ir ša stebino, kad turi net tualetinio popierio Paveikslas tilpo "Šluotoje".
klausė:
Pie& JuozapavieiAug
kutę.
— Ką darai su tuomaišu?

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 5 d.

Vasario 16 gimnazijos abiturientai, išlaikę egzaminus šių metų birželio 4 d.
B kaires: Benius Federavičius, Audronė Langytė, Rūta Sakaityte ir Renata
Liepaitė.
Nuotr. M. Šmitienės

KRISTAUS KANČIOS VAIDINIMAI
OBERAMMERGAU
MŪSŲ

KAZYS
BARONAS
bendradarbis Vokietijoje

Nuo Augsburgo m. tik 96 km
nuotolyje, prie Bavarijos Alpiu
kalnų, gan plačiai išsisJklaidęs
guli Oberammergau miestelis,
išgarsėjęs pasaulyje Kristaus kan
čios vaidinimais, kuriuose visas
roles atlieka vietos gyventojai.
Vaidinimai pradėti 1633 m., ka
da vietos bažnyčioje pasižadėta
kas 10 m. vaidinti Kristaus kan
čią, jeigu iš apylinkės pranyks
maras. Pasižadėjimas buvo ištesė
tas ir jau 1634 m. įvyko pirmas
pasirodymas scenoje. Laikui bė
gant tekstas daugelį kartu buvo
keičiamas arba papildomas, kurių
pažymėtinos yra šios datos: 1810
m., 1850 m., ir 1980 m. Muziką
1810 m. pritaikė vietos mokyto
jas, kurią vėliau vėl papildė ir iš
taisė 1950 m. prof. E. Papst

čiai turistų. Šiuo traukiniu va
žiavo daug seselių — vienuoliu.
Viena jų vaidinimą yra mačiusi
prieš 20 metų, tad grįžtant at
gal, šiandienini tekstą teko paly
ginti su ankstyvesniuoju. Pasirodo,
kad bet koks antisemitizmas yra
išbrauktas, nemetant žydams jo
kių kaltinimų už Kristaus nu
kryžiavimą. Tik vienoje scenoje,
atvedus Kristų pas Pilotą, vyksta
šis žodžiu pasikeitžmas:
Pilotas: "Esi Žydu karalius?
Jėzus: "Pats to klausi ar kiti
apie mane tai pasakė?
Pilotas: "Ar aš esu žydas? Tavo
tauta ir aukštoji dvasiŠkija Tave
m a n perdavė. Jie T a v e kaltina,
norintį tapti žydų karaliumi.

Kas yra būdingo Kristaus kan
čių vaidinimams? Be abejo, gra
ži aplinkuma, atvira scena, akto
riai, kuriuos parenka tik iš vietos
gyventojų speciali komisija. Tad,
pav. Jėzų šiemet vaidina pakai
tomis variakalys ir studentas,
Mariją — siuvėja ir sekretorė ir t
t. Negalima naudoti grimo, peru
ku ar kaukių. Rūbai yra labai
.brangūs, biblionio stiliaus.
Kaip minėjau, scena yra po at
viru dangumi, matant toli už
jos kalnus, miškus. Sėdimu vietų
yra 4744, o spektaklių šiemet
bus 92. Tokiu būdu šį vaidinimą
matys 409 tūkst. žiūrovų, kadan
gi visi bilietai išparduoti, (bilie
tus užsisakiau dar sausio mėn.).
Po ilgesnio laiko turėjau ma
lonumą ankstų rytą iš Miunche
no glžk. stoties vykti "Sonderzugu", kadangi Bavarijos tu
rizmo įstaigos kitaip bilietų ne
parduoda dėl stokos mašinų sta
tymui aikštelių pačiame Ober
ammergau miestelyje, kadangi į
jį suplaukia įvairiomis susisieki
mo priemonėmis ir taip tūkstan-

siai religiniais, šis amatas, o gal
geriau pasakius menas, yra per
duodamas iš kartos į kartą. Val
gyklos ir kavinės perpildytos, ir
kainos jose labai aukštos. Ka
dangi Oberammergau susilaukia
daug angliškai kalbančių turis
t ų — kavinių languose labai
dažnai randami ir angliški užra
šai. Tačiau vienoje kavinėje ra
dau ir tokį "anglicizmą": ice
cream to take away!
Pietų pertrauką geriausia iš
naudoti aplankymui Ettal baž
nytkaimio ir garsaus jame bene
diktinų vienuolyno s u rokoko
šv. Marijos bažnyčia. Autobusas
nuo pašto į Garmisch — Partenkirchen išeina 12 vai. 10 min.
ir sustoja prie vienuolyno. Kaina
ten ir atgal tik 3 DM. Nuo vie
nuolyno grįžtama 13 vai. 40 min.
Laiko kiek mažoka susipažinimui
su puikia bažnyčia bei milžiniš
kais vienuolyno pastatais, tačiau
šią trumpą pietų pertrauką ver
ta išnaudoti tam tikslui, kur taip
pat galima ir laisviau užvalgy
ti. Ir kas dar krito į akis — tai
platus benediktinų vienuolyno
vardo panaudojimas įvairiems
kilniems gėrimams — reklamai,
lygiai kaip v viešbučių, valgyk
lų pavadinimams.
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Near 63rd & Pulaski — Related
70-os ir Talman apyL — 2-jų butų lllllllllllllllllItlflIlIlIlIlIltlIUlIlUUUIlIltt
lrving. 3 rms. up: kitchen, bedroom, mūrinis. 2 mas. garažas. Skambint
bath; 4 rms. down (2 bedrms.) & bath po 5 vai. vak.
Full bsmt. Central air. 2 car garage.
TeL 768-9279
Licensed, Booded, Insured
CaU 562-5975 or 471-1800.
Nauji darbai ir pataisymai. Vir

P LU M BING

Mūrinis "ranča" stiliaus namas. 6
imiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii kamb. (3 mieg.), kombinuotas salionas
— valgomasis, modern. virtuvė su
spintelėmis. Keramikos plytelių vonia.
INVESTUOTOJAMS
Kilimai Gazu apšild. Pilnas rūsys. 2
Už žemą nuošimtį — puikiame prie mas. garažas. Arti mokyklų, CTA ir
miesty — 8 metų senumo liuksusinis "elevated". Tuojau galima užimti.
mūr. 3-jų vienetų namas. 2 butai po Potvynio kontrolė. Skambint 863-0898.
3 mieg. ir vienas su 2 miegamais.
Naujas 2% mas. garažas. Prašo
MARQU£TTE P A R K E
$119,900. Galima VA paskola
parduodamas 1V2 aukšto mūr.
CENTURY 21 — BEACON
3215 W. 63rd SC — 436-7100

namas arti 71-os.
Skambint 436-1096

illlllliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Palikimas. Mūrinis 5 kamb. 26 metu.
Kabinetinė virtuvė, {rengtas sausas
rūsys. Centr. vėsinimas. Mūro ga
ražas.
Mūrinis 0 kamb. Geras. Nebran
gus. Prie 70-os ir Washtenaw.
Prie 70-oe ir Talman. Mūr. 3-jų bu
tų. Namas 25 metų. Geras. Pelningas.
Savininkas duos paskolą.

BROKERIS P. 2UMBAEJS
T7&G916

LIETUVIŠKAS REVOLIUCIONIERIUS

?--

/IFXP WANTED — MOTEB.VS

low. 2 miegami. Pušų sausas beismentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas.
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj gabte užimti. Marąuette Parke —
$52,500.

M OVI

ALSO FOR RENT — 100,000 aeres
tillable farm in Paw Paw, Mich.
$2,000 per year.
CALL (312) 655-2257 or 972-8229

KILIMUS IR

Ishuom. mieg. kamb. Brighton Par
ke. Vyrui ar moteriai.
Skambint 254-7036

BALDUS

Plauname ir vaškuojame
visų rūsiu grindis.

BUBNYS — TeL B E 7-5168

2644 W. 69th Street
Tel. 737-7200 ar 737-8534

-#A

Martjuette Parko ir Apylinkių
NAMŲ PLRKIMO-PARDA\TWO
GREITAS I B SĄŽININGAS
Aptarnavimas
K r e i p t i s i
DANGUOLĘ VALENTTNAITĘ
Century 21 — Beacoo Realty
3215 W. 63ED STREET
TeL 436-7100 arba 434-0935

iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinui

M. A.

ilUlllllllillIiUilIllUUIHUllUUUlUlIlUilIlt

TELEF. — 476-3950

iiuiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiuinuHiinunnii

HlllllllllllilIUlIlUlIIIIIIIIIIIIUIIlIllIlIinitl

*; įvairių prekių pasirinkimas
brangiai IŽ mnsrj sandSUo.

Miiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimiiinmiiiii

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax
Notary Public

2501 W. 69 S t , Chicago, I1L 60629

Telef. — 925-2787
Vytautas Valantinas

(immiiimiuiimmimiiimiiiimimiiiiiit

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I 6 L I N AS TV

U.S.A.We'll r»elp you moks the right movė.

GALVOJATE

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road
M — 767-0600
In^ependently owned and operated

Pavardė ir vardas
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiinfiiiniMi

BUTŲ NUOMAVIMAS

Miestas

Namo pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas
£*iiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiintiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiu

f Visi 1 4 ir 18 karatui aukso ir kt, papuošalai |
S
E

(žiedai, grandinėles, apyrankės, sagės, kryželiai, auskarai ir kt.) iki lie- g
pos 31 d. Terroje išparduodami ui puse ja kainos.
g

=
E

Gintaro papuošalams (žiedams aukse ir sidabre, apyrankėms, me- £
dalionams. karoliams, sagėms ir kt) Šiuo metu taikoma 20% nuolaida, jg

^miiiMiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiiiuiiiHiiiuiiiiiiiiiiHiiiniu'

|
|

JONAS KLELNATTIS
T E L . — 429-0772
iiiiiiiuiiiiiuiiiiliiiliillliliiniiiliiiiiliuiiii

E L E K T B O

S

TTEBIKAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir u2mie«ty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai.

mmmiiitmimmuiiiiiuMiiiiiiiHiiiiuiii ' —

A.

VILIMAS
M OV ING

TeL 376-1882 arba 376-5996

Gatvė

K LAUKO IR IŠ V I D A U S
Darbą atlieku grafini ir sąžiningai,
Nemokami apskaičiavimai.

2346 W. 69 S t , teL 776-1486 4514 S. Talman Ave. 927-3559
įiummmmiuMmiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiii'
KLAUDIJUS PMPUTIS

Apdraustas perkraustymas
{•airių atstumų

Siunčiu $
ir prašau man atsiųsti D. L- K. Algirdo
monografijų, kai ji bus išleista.

DA2AU NAMUS

IHIIUllHIMlimillHIIlUlimiUllllIllUlUil

2951 W. 63rd Street
Tel. 436-7878 ar 839-5568

Kęstutis K. Miklas
Kuopos pirmininkas

(312) 434-4660

ne

COSMOS PABGELS EXPBESS

Kreipkitės i

TERRA - 3235-37 W. 63rd St., Chicago, IL 60629

NAMŲ APSITVARKYNHE

Ar ruošiatės ką pastatyti, pakeisti,
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 atnaujinu. Garažą. Viduje ar iŠ lauko
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
Taip pat daromi VERTIMAI,
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
dės. Skambinkite po 6-os vai. vakaro.
kitofeie blankai.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
LietuviSkas restoranas su namu ir
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — medinis. 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms.
Marinis buogak>w Brighton Parke.
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuoti. Geras pirkinys.

MISCELLANEOUS

iiitiiiiiiiiiniimiiiiiMiiiiuiimimiiimun

ŠIMKUS

tNOOME TAX SERVICE
NOTARY PCBLIC

PIRKTI AB PARDUOTI

TEL -

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

NG

V A L O M E

Valdis Real blate

JEI

I

SEAM STRESS

10% — 20% — SOCį pigiau mokėsit

Yra laisvas gražus 4 kambarių butas ui apdraodU* nuo ugnies ir automo Mfg. co. needs seamstress with in(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar bilio pas mus.
dustrial sewing machine exper. Mušt
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma
F R A N K Z A P 0 L 1 S be aceurate with measurements.
Pulaski and lrving Park.
200 dol. mėn.
Telef. — GA 4-8654
CaU
588-8380
8:30 a.m. to 5 p.m.
32081/2 West 95th Street
Puikiausio muro. 22-jų metų bunga-

1980 m. gegužis
Mieli tautiečiai!
Dr. Algirdo Budreckio paruoSta monografija DIDYSIS LIETU
VOS KUNIGAIKŠTIS ALGIRDAS jau atiduota į spaustuvę.
Sis platus istorinis veikalas, gausiai iliustruotas, virš 400 psl.,
kietais viršeliais, bus atspausdintas šių metų rudenį. Si knyga bus
didelis įnašas Lietuvos istorijai papildyti. Ji turėtu puošti kiekvieno
lietuvio knygų lentyną.
Sių dienų sąlygose knygų išleidimas yra labai brangus ir be vi
suomenės paramos neįmanomas. Tad ir šiam veikalui išleisti yra
reikalinga finansinė parama, kad jis iSvystų dienos šviesą ir nu
matytu laiku.
Kviečiame būti tos knygos rėmėjais — mecenatais su nemažiau
kaip $100 auka arba jos garbės prenumeratoriais su nemažiau kaip
$30. Mecenatų ir garbės prenumeratorių pavardės bus atspausdintos
Šioje knygoje, kurią jie gaus su autoriaus parašu.
Kviečiame taipgi užsiprenumeruoti šią knygą iš anksto tik už $12,
nes atspausdinus jos kaina bus $15.
Prenumeratorių patogumui žemiau talpinama atkarpa turi būti
užpildyta ir prisiųsta iki š. m. rugpiūčio3l dienos. Čekius arba
Money Orders rašyti "National Guard of Lithuania in Exile — New
York" vardu ir siųsti kartu su atkarpa šiuo adresu: Kazys Bačauskas,
84-55 86th Ave., VVoodhaven, NY 11421.

|

3

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave.
Chicago, HL 60632, teL 927-5980

N A U J A VIETA

L. Š. S. T.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
NEVVYORKE

Kazys Bačauskas
Kuopos sekretorius

2 MALĖ BAKBER STYLISTŠ
With foUowing, but not necessary.
Also openings available for
NAIL SCULPTURES AND
MANICURIST
Good working conditions and good
hours. CalL MIKE
229-9649 or 229-1119
CHICAGO LOOK1NG GOOD #
6615 W. Archer Avenue
Chicago, Illinois

SIUNTINIAI l LIETUVA
ir kitus kraštus

Su šauliška pagarba,

Siuo metu verda karštos kovos chau. Atvykęs su pabėgėliais i
tolimose Naujųjų Hebridų sa Ameriką, tarnavo aviacijoje kaip
lose Ramiojo vandenyno sferoje, elektronikos technikas, bet pratur
850 mylių į rytus nuo Australi tėjo spekuliuodamas auksu ir že
jos.
Gal nevertėtų domėtis, ir me Nevadoje. Kovai su komuniz
nebūtų mums tos kovos taip įdo mu ir socializmu jis įsteigė Phoemios, jei jų priekyje nestovėtų lie nix Enterprise kompaniją, kurios
tuvis arba, greičiausia, Lietuvos Į tikslas yra kovoti su Sovietų už
žydas, kaip galima spręsti iš mačiomis mažose naujai sukurto
straipsnių Los Angeles Times se valstybėlėse Ramiojo vande
laikraštyje. Pagal tas žinias, tai nyno salose, kad Sovietai nega
Michael Aliver, iš Lietuvos, bu lėtų ten įsteigti kariškų laivyno
vęs nacių kalinys, o dabar pratur bazių.
tėjęs iš žemės pardavimo speku
Kadangi sala iki šiol buvo vai
liacijų ir gyvenąs Nevadoje. Iš doma jungtinėmis britų ir pran
savo gyvenvietės Carson City jis cūzų pastangomis ir dabar ten
suorganizavo ir finansavo val eina kova dėl valdžios posto, Mi
džios perversmą tose gražiose Ka chaelio revoliucija ne visiems pa
ribų pakraščio salose, nes, anot tinka. I Espiritu Santo salą jau. iš
jo, — o tas mums įdomiausia, — siųsti kariniai daliniai kovoti su
salos pradėjo slysti į komunistų revoliucionierių ir liberalų par
pusę dėka patekusio į premjero tija numatančią saloje įvesti lais
postą anglikonų kunigo Lini, ku vą kapitalistinio principo val
ris jau kelis kartus lankėsi Sovie džią ir priešintis socializmui. Ar
tuose.
pavyks komunizmo priešui Michaeliui iš Lietuvos atsispirti bri
Kas gi tas Michaelis? Kaip pra tų ir prancūzų kariniams dali
neša laikraštis, jis esąs 51 metų niams, kurie piauna šaką, ant ku
amžiaus, gimęs ir augęs Lietuvo rios patys sėdi?
RKV
je h* su visa šeima išvežtas į Da-

W A N T E D

HOUSE FOR RENT — Downers
ŠERSNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei Grove. 5 bdm, 3 bth. CAC. 2% c.
gar. Walk to schools. Conv. to tran$35,000 — 2-Jų krautuvių mūr. pasta Platus sklypas. Geroje vietoje in dimai ir pilna apdrauda.
sport
tas, 55 pėdų pločio: viena patalpa 38 vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.
TeL — WA 5-8063

Šios tabletės turinčios tą ypaty
N O B I
P I R K T I
bę, k a d jų atitinkamą kiekį pa
ėmus, tuojau pat žmogus už
iiiiiimiiiiimtiiiiifiimmiiiiiiiiiiinniiiiii
miega ir miego metu priverčia AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS?
mas vemti. Šitokiu būdu esą
MONETOS? SENENOS?
gera pašalinti iŠ bandančio nu
Sužinokite kodėl CLAY moka
daugiau.
sižudyti paimtus nuodus. Kai
TEL. — 585-6210
kurie Anglijos gydytojai sako,
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUUIUUUIIIII
(Kaip rašo Augsburger Allge- kad t a i reali priemonė kovai su
jmu
meine š. m. gegužės mėn. 23 d. savižudžiais.
P A T I N K I T E -DRAIKIA"
Vokietijos vyskupų konferencija
nutarė susiartinti s u žydais pa
gal hebraiską žodį "schalom",
kuris reiškia taiką, draugystę,
laisvę, humaniškumą).

;)

LNSPECTOR.
Beavy
egntpmem
manufacturer reąuirea an taapecfcor
ezperienced in checking heavy duty
meohanical
components
and
aaaemblte*.
Appty m person to Mr. Jerry ZJUmins or aend resume indicatlng BB.lary reųuirementa and axperien.ee.
BCKROW CRASE INC
1300 S. KJDLBOURN
521-S2O0

tuvės ir vonios kabinetai Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavarde ir telefoną.
S E R A P I N A S — 636-2960
iiinnuimiiuiiiiiiiimiHiiiiiimiiiminiMt

p. pločio, antra 17 p. Atskiri šildymai.
Ofise veikia automatinis telefonas.
2 maš. garažas. 71-os ir Rockwell
Maloniai prašau kalbėti lietu
Anglijoje gaminamos table- apylinkėje.
viškai
ar angliškai ir paduoti savo
Skambint — 476-2427
letės, kurios pavadintos "Savi
telefoną bei pavardę, kada jums
patogu namus apžiūrėti.
žudybę sutrukdanti medicina".

Kokios scenos paliko atminty
je visam gyvenimui? Pirmiausiai
tai Kristaus sutikimas Jeruzalė
je (scenoje su* palmių šakelėmis
pasirodo kelių šimtų
žmonių
minia), paskutinė vakarienė, Ju
do išdavimas, Kristus puola po
kryžiumi ir kada Magdalena
šluosto Kristui veidą. Nukryžia
vimas ir Prisikėlimas,
giedant
chorui su orkestru šiuos giesmės
žodžius: "Šlovė, garbė, pagarba,
galia ir didybė tebūnie su tavimi
per amžių amžius! Alleluja, Alleluja!
Vaidinimas prasideda 9 vai.
ryte ir tęsiasi iki 11 vai. 30 min.
Po pietų pertraukos jis pradeda
mas 2 vai. 30 min. ir baigiamas
5 vai. 30 min. Miestelis užpildy
tas turistais (juk vien tik žiūro
vų 4 tūkstančiai) kadangi Ober
ammergau garsus yra medžio
skulptūra — drožiniais, daugiau

HELP WANTED — VYRAI

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

iiuiiimuimuiimimttiiiiiiiiiiiimiiiiim

V. SASNAUSKAS
atlieka Įvairiu

CEMENTO DARBUS
šaligatvius, laiptus Ir kt.
Skambint GR 6-8402

Perskaitę "Draugą", duokite

Gyvenimo nuotrupos
Nauįa
Sofi|M AmbroitvitrtnM
knyga
Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos
| Lietuvos, Vokietijos stovyklų i r
Amerikos gyvenimo.
Kaina su persiuntimu

$4.85

Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.

mmmmmmmmmmmammmmmmm
iTtuiiiuiHiiiiuumininmiimiiiiiiiminn
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RADIO PROGRAMA

PACKAflK EXPRESS AGEXCT
MARMA NOREIKIENS

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Seniausia Lietuvių Radio programa

IJRTMU pnireidaaJMaoa gerem rttbea Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN,
prekės. Matetaa Ii Europos sandčlii). 1360 banga, veikia sekmadieniais nuo

2«o» w. e* st.. chio»«o. ix t M n 1:00 iki I-JO vai. po pietų — perduo
TKIi. — WA V-2787

BELL REALTY
S.
B A C E V I Č I U S
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233
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T A I S O
SKALBIMO m DŽIOVINIMO
MASINAS ir iALDYTUVUS
RrrtptU | Hennan*

Dedq

Tai. 5SS4S24 po 5 •. vak.
Kaibati lietuviškai

dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką tr komentarai, muzika, dainos
Ir Magdutis pasaka. Slą programą
veda Steponas Ir Valentina Minkai.
Biznio reikalais kreiptis I Baltic Florurta — g«lių bei dovanų krautuve,
502 E. Broadway. So. Boston. Mass.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
gaunamas dienraštis "Draugas" hr ra
site didel] pasirinkimą lietuviškų kny.

jį kitiems pasiskaityti.
SKELBKITKS "DRAUGE"
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kienės solo garsams nuskambę- i DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 5 d.
jus, visi Mišių dalyviai gausiais
plojimais atsidėkojo chorui.
Šia proga tebūnie man leista
A. -f A.
Beverly Shores, Ind.
savo ir kitų lietuvių vardu tarti
DipL Teis. JONUI N A S U O N U I
choristams, jų vadovams muz.
Buvo maloni žinia, kai Švč. M.
išėjus
į amžinybę, jo seserį BARBORĄ STANKAITIENĘ,
A. Linui ir K Skaisgiriui, o taip
Marijos Gimimo parapijos choro
seserėčias ONĄ BAU2TENE, VLADĘ PARGAUSKDENE
pat choro k-tui su jo pirmininku
sekretorė Regina Sabaliūnienė
s u šeimomis, DANĄ STANKAITY T E ir seserėną LIUDĄ
Z. Moliejum priešaky nuoširdų
pranešė, kad choras nutarė bir
STANKAITĮ nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liūdime.
ačiū.
želio 22 dieną suruošti savo iš
Lieturrių Tautinio
Akademinio
Po pamaldų visi choristai, jų
kylą ir giedoti Šv. Onos bažnyčio
Sambūrio
Valdyba
vadovai ir svečiai rinkosi į vilą
je, Beverly Shores.
Eldorado. Čia
užkandžiaujant
Apsidžiaugiau aš, apsidžiaugė skambėjo dainos, juokas ir išsi
klebonas Doyle, visi vietiniai ir vystė puiki programa, kurią pra
apylinkės lietuviai j o taip pat ir vedė choro k-to pirmininkas Zig
Mylimai žmonai
kitų tautybių parapijiečiai.
mas Moliejus. Man bent geriausia
A^fA.
Diena pasitaikė labai graži, ir patiko moterų trio, kurios apdai
choras bažnyčioje pasirodė pil navo choro darbo ir veiklos aktu
Prof. Aldonai Augustinavičienei
name sąstate su soliste Margari alijas.
mirus, jos vyrą, buv. Vyrijos vadą, JUOZĄ AUGUSTINew Yorko Liet. tautinių šokių ansamblis Tryptinis' kuriam vadovauja Jadvyga Matulaitienė. Ansamblis daly- ta Momkiene, K. Skaisgiriu prie
Rašančiam šias eilutes, pasitai-1
NAVICIŲ, dukras B I R U T Ę ir E G L Ę su šeimomis bei
vargonų, diriguojant muz. A. Li
vauja Liet. Tautinių šokių šventėje Chicagoje.
kė proga ir gyvai žodžiu padėko- j
brolius
NASVYČIUS širdingai užjaučiame.
nui.
ti chorui už apsilankymą ir pa
Klebonas Doyle, pradėdamas
"Plieno" Vyrijos Chicagos Skyr. Nariai
„Kuriant Bažnyčią, kunigai pri
kviesti į tokią pat šventę kitais
šv. Mišias, o taip pat ir vėliau pa
valo Viešpaties pa/vyzdžiu su vi
metais, nors pats jau pasiruo-t
moksle dėkojo chorui už atsilan
sais bendrauti visu kilniausiu
šęs apleisti šį malonų Ameri
kymą, pabrėždamas, kad kiekvie
Iš LKB Kronikos Nr. 41
žmogiškumu, ne žmonėms patai
kos kampą ir šią puikią lietuvių
nas privalo didžiuotis savo kilme,
kaudami,
bet
kaip
reikalauja
koloniją.
DIDŽIAI
GERBIAMIEMS
šafitai ir abejingai žiūrėti kaip
branginti ir tęsti savo tautos tra
doktrina
ir
krikščioniškas
gyveGyvuok, dainuok ir giedok pui
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS
IR mūsų Tė\ynė, skęsdama alkoho
.,1
•
i j
• dienas, ypač tos tautos, kurios
" j . T ' _^Į
„ o1 . 2 L s - i~: kusis chore!
lio jūroje, palengva merdi ir me nimas, juos veikdami, mokydami j_kenčia
VILKAVIŠKIO
VYSKUPIJOS
svetimų galingesnių
kai
kaip
brangiausius
vaikus"
(n
6
)
.
K. 2.
tai po metų žengia į pražūtį?
KUNIGAMS
mynų priespaudą.
„Visuomet privalo mokyti ne sa
Bažnyčia buvo pilna pilnutė
Antrojo Vatikano Susirinkimo vo išminties, bet Dievo ir karšAdventas — atgailos laikas.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
WE BUY AND SELL
Skelbti atgailą yra didelė kuni Dogminė konstitucija apie Bažny- tai skatinti prie atsivertimo ir lė lietuvių, o taip pat ir kitų
freezers, refrlgerators, stovės,
go pareiga. „Taisykite Viešpa-įčią —„Lumen gentium" reika- šventumo" (n.4). „Pati jų (t.y. tautybių katalikų. Chorui gie Used
washers, driers, coolers, and ice maD O V Y D A S P . G A I D A S i r G E R A L D A S F. D A I M I D
čiui kelią" (Mt.3,3)- >Jei neatsi- lauja, kad kunigai rūpintųsi ti- kunigų) tarnystė ypatingu būdu dant lietuviškai ir lotyniškai, baž kers. We also repalr appllances
QUICK REFKIOEKA,;»»V>N
versite, visi pražūsite" (LL13,3).
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
reikalauja, kad jie netaptų pana nyčioje vyravo mirtina tyla. Sve
Call 224-1512 or 224-7878
timtaučiams iš susidomėjimo, o for ąualtty produets & e i p e r t service.
Net ir tada, kai tradiciniai pas
šūs į šį pasaulį" ( n 3 ) .
4330-34 So. California Avenue
ninkai nyksta ar nustoja savo
Mūsų gyvenamasis momentas man ir daugeliui kitų lietuvių
reikšmės, pati atgailos pareiga
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
ir Advento susikaupime bei rim kažkas lyg kauliniais pirštais ver
žė
gerklę
ir
susidarę
lietaus
lašai
nemažėja, tik vietoje senų jos for
SANDING AND FINISH1NG
tyje aidintis šv. Jono Krikštyto
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
OF OLD AND NEW FLOORS
mų iškyla naujos. Taip ir mūsų
jo šauksimas „Taisykite Viešpa ritosi per skruostus. Ne iš gailes
Atnaujiname
ir
apdailiname
senaa
ir
čio
bet
iš
pasididžiavimo,
kad
T e l e f o n a s - Y A r d s 7-1741-2
. dienomis, kai vis grėsmingiau ple
čiui kelią! Ištiesinkite Jam takus"
naujas grindis. Pilnai apsidraudė.
esu
lietuvis
ir
kad
tie,
kur
gieda,
Vartojame
dulkių
nesukeliančius
j
čiasi besaikis girtavimas, kai jis,
(Mk-1,3) ne tik ragina, bet, tie
rankius.
tarsi gyvą organizmą ėdantis vė
siog, įpareipoja mus, kunigus, yra tavo broliai ir seserys.
MICK GABORDC — 588-1217
Paskutiniams choro ir M. Mom
žys, žlugdo Dievo tautos mora
tautos blaivinimo akcijai. Bet ji
l e gyvenamasis momentas pribus sėkminga tik tada, kai mes,
"mygtinai reikalauja naujos pas
sąžiningai atlikdami mus siuntuninko rūšies — blaivybės, absti
sio Kristaus misiją, pirma patys
tapsime 'Matininkais ir net abs
nencijos, susilaikymo nuo alko
tinentais. Tautos blaivinimą pra
holiniu pėrimų.
Julijai Ivanauskienei-Geležiūnienei
dėkime nuo savęs! Negerkime al
Į abstinenciją ir blaivybe šian
Laidotuvių Direktoriai
mirus,
koholinių gėrimų patys ir nevai
dien reikia žiūrėti kaip į labai
šinkime jais kitų. Advento ir Ga
užuojautą reiškiame vyrui ANTANUI IVANAUSKUI, sū
rimtą atgailos dorybę. Jos laiky
vėnios rekolekcijose,
sakykloje,
n u m s ČESIUI ir JURGIUI GELEŽIŪNAMS ir jų šeimoms
tis, ją skelbti, tai reiškia su di
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
klausykloje, laidotuvėse ir kiek
Chicagoje, taip pat ALGIRDUI ir BERNARDUI G Ė L E
delėmis v alios pastangomis irtis Į R. Kazlauskaitė skambina kanklėmis
viena kita proga išmintingai ir
Tei. 737-8600-01
ŽTŪNAMS Lietuvoje.
" srovę, laužyti įsisenėjusius į Lietuvos okupacijos 40 metų sukakties
pagarbiai
kvieskime
ir
raginkime
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
7-papriicius. Bet tai ir yra pati'at- j minėjimo metu Clevelande. Minėjimą tikinčiuosius būti blaivininkais ir
Bronė ir Zenonas Valavičiai su šeima
rengė vietos ALTos skyrius.
Tel.
422-2000
gailos esmė: gyvenimo reforma, į
net abstinentais.
Aldona ir Kazimieras Baltuliai su šeima
gyvenimo tvarkos atstatymas, j
Nuotr. V. Bacevičiaus
Vilniaus Arkivyskupijos kurija
pakilimas iš rutinos. Tokie daly- Į

Mūsų kolonijose

ORDINARAI REMIA BLAIVYBĖS SĄJŪDĮ

EUDEIKIS

A.

kai niekam nėra lengvi, bet rei- j kmčiaisiais, kad būtų jiems pakalingi ir būtini. Prašome todėl vyzdžiu, kad savo kasdien niu elGerbiamus Kunigus ateinančio ! gesiu ir rūpestingumu atskleistu
Advento metu rekolekcijose, sa- kunigiškos bei ganytojiškos t a r
kykloje, klausykloje ir kiekviena nystės didybę ir grožį (plg.n.28).
kita proga kviesti tikinčiuosius į To paties susirinkimo dekrete
šitokią šventą blaivybės atgailą, „Presbyterorum ordinis" sakoma:
-klebonijose apseiti be alkoholi
nių gėrimų ir patiems visur rody
ti abstinencijos pavyzdį taip, kad
drąsiai galėtumėte visiems pasa
kyti kartu su apaštalu šv. Povi
lų: „Sekite mano pa-vyzdžiu, kaip
ir aš seku Kristumi" (Kor 11,1).
1979. XI. 9
(Parašas)

KYIJJNGSTAD OO.
HEATING & COOJJNG
Since 1930
Expert service
Oafl 233-5187 •

A. f A. VLADUI BAJALIUI
mirus,
jo žmonai FRANCES, sūnui HENRIKUI, marčiai ADE
L E I anūkams RAYMONDUI ir ALFREDUI ir kitiems
artimiesiems nuoširdi užuojauta.
Antanas

Brazauskai
Oksai

DIDŽIAI GERBIAMIEMS
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS
KUNIGAMS
Savo laiku apaštalas šv. Pau
lius įspėjo Korinto tikinčiuosius,
..-o per juos ir būsimas žmonijos
KlevelandieCiai liūdi.netekę neseniai mirusios visuomenės veikėjos a . a. Al
kartas: „Neklyskite- Nei ištvirkė donos Augustinavičienės. Prie velionės karsto jos vyras inž. Juozas ir duk
liai, nei stabmeldžiai, nei sveti terys — Birutė su Egle.
Nuotr. V. Bacevičiais
mautojai, ned iškrypėliai, nei va
gys, nei gobšai, nei girtuokliai,
U11111lt1HlMIIllllllIllllIH1ll1ll1lllUlllllllllIIHllllMllllfllllllllfllllllllIltlllllllU*llll11lllf*Į
nei keikūnai, nei plėšikai nepa
veldės Dievo karalystės" (I Kor.
.=.6,9).
Galbūt nesuklysime pasakę,
ANTANAS and ANASTASIA TAMOAAIT18
šiandien girtuokliavimas ;~
PriMtehed by Iitinaniaa Folk Art instituto,
mūsuose yra beveik visų minėtų j S
Toronto, Ouadft, 1979
blogybių motina. Ji — durys į j ~
fizinį ir dvasinį žmonių išsigimi
Veikalas didelio, liuksusinio formato, 258 psl., gausiai ilius
mą. Ji — ate nančių į šį pasau
truotas nuotraukomis, istoriniais ir Šiaip piešiniais, gera dalia
iliustracinės medžiagos spalvota. Knyga rimta mokslinS studija.
lį naujų žmonijos įkartų karstas.
Taip pat graži, vertinga dovana bent kokis proga
fos bacilomis apsikrėtęs kenčia ir
mūsų kraštas.
Knygos kaina sa perstutbna — $T7-50

I

„Prisiartinęs prie Jeruzalės ir
Užsakymus siųsti:
išvydęs miestą, Jėzus verkė jo"
• (Lk. 19,14), nes Jis matė, kaip ne |
DRAUGAS, 4545 W. 8 M St., Chtetgo, 1160629
klusni tauta ženg'a į baisią pra
Illmois gyventojai dar prideda $1.56 •atotijos mokesčio.
žūtį- Arg; mes, kunigai, būdami •
apaštalų sekėjai, Kristaus vietoje fmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii^
eidami Jo pasiuntinių pareigas
(2 Kor. 5,20), pašaukti būti "že
mės druska" (Mt.5,13) ir „pa
saulio šviesa" (Mt.5,14) galime

Perskaitę Draugą, duokite jį kiliems pasiskaityti.

PETKUS
M A R Q U E T T E FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VV'est 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

L o s Angeles, Calif.

I

UTHUANIM NATIONAL COSTUMES

ir Sofija

Leonas ir Izabelė

(Vysk. L. Povilonis)
Kauno arkivyskupijos ir
Vilkaviškio vyskupijos
apaštalinis administratorius

i

Mažeikai Evans

+ A.

A. f A.
Prof. Aldonai Augustinavičienei
mirus,
jos vyrui JUOZUI AUGUSTTNAVIČIUI ii šeimai reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą ir liūdime drauge.
Regina ir Vytautas Petrauskai

Mokytojas, skautas, Sibiro tremtinys
A. f A. ADOLFAS PETRAUSKAS
mirė Lietuvoje gegužes 24 dieną.
Nuliūdę: Sūnus Vytautas,

marti

Regina,

anūkai vr kiti

giminės.

A . f A. BRONIUI ŽIEMELIUI
mirus,
seseriai R0ZEJ ir jos vyrui KAZIUI RAŽAUSKAMS
reiškiame užuojautą ir drauge liūdime.
Jadvyga ir Feliksas Putliai

8

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 5 d.

IŠ AR JI IR TOLI

x lietuvių Tautinių šokių
OKU P. LIETUVOJE
J. A. VALSTYBĖSE
šventės proga Švč. M. Marijos
Gimimo par. bažnyčioje šv. Mi
_ Keturi kunigai buvo pake*
"Lietuvių katalikų jauni
šios bus 10:30 vai. r. Prieš pa
ti
popiežiaus prelatais, kai iš
mo įnašas į lietuvių išeivijos
maldas bažnyčios aikštelėj bus
veiklą" bus svarstomas —mūsų Romos grįžo vysk. L. Povilonis
iškeltos Amerikos ir Lietuvos
jau studijas baigusiųjų simpo su palydovais. Prelatų titulai
vėliavos. Tuo rūpinasi LB Marziume Lietuvių Fronto bičiulių suteikti kun. Andriui Gustaičiui,
ąuette Parko apylinkės valdyba,
studijų stovykloje Dainavoje. 70 m., Igliaukos klebonui, ir
kuriai šiuo metu vadovauja bi
Svarstybose dalyvaus dr. Sau kun. Juozui Žemaičiui, 52 n u ša
X '"Draugas" šiendien išeina rutė Vindašienė. Visuomenė
lius Girnius, Linas Kojelis, Dai kių klebonui — abu Vilkaviškio
su kultūriniu priedu — 12 pus kviečiama iškilmėse ir pamaldo
vyskupijos. Iš Kauno arkivysku
na Kojelytė ir kiti.
lapių. Redakcija šiandien dirba se dalyvauti.
iki 12 vai. dienos, administraci
Kun. Antanas Rubšys pijos prelatais paaukštinti kun;
X Birutės Liepomytės ir Kęs
ja atidarą iki 6 vai. vak. Spaus
moksliniais tikslais keliauja po Liudas Mažonavičius, 61 m., arkiv. kurijos generalvikaras, ir
tuvė po 12 vai. bus uždaryta. tučio Dailidės moterystė bus pa
Artimuosius Rytus.
kun.
Vaclovas Grauslys, 67 m.,
laiminta
Švč.
M.
Marijos
Gimi
Šeštadieni svečiai gali pasinau
— Lietuvių Fronto BiSuHų
Šiluvos
klebonas.
mo
par.
bažnyčioje
šį
šeštadie
doti administracijos patarnavi
24-ji studijų ir poilsio savaitė
__
Janinos
Degutytės, poetės,
nį,
liepos
5
d.,
1
vai.
p.
p.
šv.
mu, užsimokėdami prenumera
rengiama rugpiūčio 10-17 dieno
tos mokesčius, įsigydami papi Mišių metu. Vestuvinės vaišės
mis Dainavoje, Manchester, naujas poezijos rinkinys "Tarpbus
vakare
Old
Oak
Country
gintų knygų, nusipirkdami suve
Mich. Norį joje dalyvauti pra saulės ir netekties" išleistas
Club
salėje,
Orland
Parke,
I1L
nyru ir plokštelių. Ateinančią sa
šomi skubiai registruotis pas "Vagos" leidyklos Vilniuje. 95
Jaunoji
yra
Janinos
ir
Justo
Lie
vaite "Draugo" redakcija, ad
Hamiltono 'Gyvataro" jaunųjų šokėjų grupė, kuri pasirodys Lietuvių Tautinių šokių šventėje. Viduryje — ji} LFB centro valdybos vicepirm. pusi. Jais autorė, jos pačios žo
ponių
duktė,
jaunasis
—
Mari
Nuotr. J. Miltenio
ministracija ir spaustuvė dirbs
mokytoja Jolanta Jokūbynaitė.
Juozą Mikonį (24526 Chardin džiais, bando atsakyti į klausi
jos
ir
Zigmo
Dailidžių
sūnus.
kaip kiekvieną šiokiadienį.
Rd., Richmond Hts., Ohio mą, "kas tai yra gyvenimas".
Knygą apipavidalino dauininkas
x Rima Janulevičiūtė, kuri
X Ses. Margarita Bareikaitė,
44143, tel. 216 — 531-2190).
dirba
CBS
televizijos
antrojo
ka
buvusi vyriausioji Švč. Marijos
. .— Dail. R. Zotovienės kūri Vytautas Valius.
seserų vienuolijos vadovė, su pa nalo žinių rinkimo skyriuje, pra
nių parodą rengia LMK federa
sisekimu Los Angeles surengu ves Lietuvių tautinių šokių šven J A N E BYRNE DALYVAUS re Jane Byrne su miesto alder- bulesniam išnaudojimui kultūri cijos New Yorko klubas. Paro
si dail. A. Galdiko parodą, grįž tės banketo programą. Jos pa
da bus spalio 4 ir 5 Kultūros ži
LIETUVIŲ DIENOJ
MERES PATARfcJAS
manais. Bus skaitoma miesto nei veiklai.
dama sustojo Chicagoje aplan vardė nuolat matyti tarp kitų
*
Pievelių
tvarkymą
šįmet
at
dinyje.
Pati
dailininkė
gyvena
MARQUETTE PARKE
proklamacija, kurią aldermanai
Mere J. Byrne savo vyrą Jay
kyti savo motiną ir seserį Mari antrojo kanalo žinių paruošėjų.
liko šie talkininkai: Česlovas Juno Beach, Fla.
užvakar
pravedė
susirinkime.
McMullen
yra pakvietusi būti
Liepos 5 ir 6 dienos bus žino
ją Remienę. Ta proga ji aplankė Banketą trumpu žodžiu atidarys
Grincevičius, Vyt. Jasinevičius
Proklamacijai
pritarė
Frank
Sa
savo
politiniu
patarėju ir infor
daugelį Putnamo seselių rėmė banketo komisijos pirmininkė mos kaip Lietuvių dienos Chi viekas, Illinois valst. senatorius, ir Robertas Vitas.
VOKIETIJOJE
macijų tarnautoju. Iš miesto jis
cagoje. nes susirenka lietuviai
jų, nes jai, kaip naujai Putna Sofija Džiugienė.
* Jaunimo centro raštinės — 27-ji Europos lietuviškųjų gauna metinės algos tik 1 dol.,
ir
Frank
Brady,
15-tojo
wardo
mo vienuolyno vyresniajai, rei
x Ona Razutienė, Los Ange iš visos Amerikos į Chicagą da aldermanas. Proklamaciją pri- kambariai pareikalavo pusėti- studijų savaitė vyks 1980 m. bet iš specialaus fondo, kurį me
kia rūpintis naujo namo staty les "Spindulio" tautinių šokių ir lyvauti Tautinių šokių šventėje. staė Dalia Stankaitienė, Jonas I no remonto. Talkon atskubėjo
rugpiūčio 9-16 d. Innsbrucke, rė turi iš pereitų metų pietų va
Chicagos miesto aldermanai
ba. Taip pat liepos .2 d. ji buvo dainų ansamblio vadovė, kartu
Talandis ir adv. Povilas Žumba-1 skautininkai Rimas Dirvonis, Austrijoje. Toje pačioje vietoje jaus, jis gaus metams 52,000
užsukusi į "Draugą", pasikalbę su savo grupe atvykusi į Chica- oficialiai paskelbė tas dienas kis.
Zigmas Jaunius, Jonas Paroms yra ruošiamas Europos Lietuvių
dol. Tame fonde yra 1.5 mil. dol.
jo su redaktoriais, painformavo gą dalyvauti VI Taut. šokių "Dietuvių dienomis Chicagoje". Diskusijose aldermanų rūmuo ir Antanas Paužuolis.
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Ateinančiais metais nuosavy
čius ir įsigijo daug lietuviškų įdainuotą, gražiai bei skoningai 5 d., Marąuette Parko plazoje džiaugėsi lietuvių piliečių pavyz į ypatinga nuolaida parūpina Ri14-15
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Vokietijos
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krašto
bių savininkai mokės didesnius
knygų, kurios buvo pasiųstos atliktą plokštelę. Užsukusi į (69 St.), kuri yra nuo Western dingumu, nuoširdumu ir kultū ta Kėkštaitė.
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ir
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mokesčius švietimo reikalams
tiesiai į Putnamą. Ses. Marga "Draugą", domėjosi spaudos
* Užuolaidas Jaunimo centrui pos Lietuvių Jaunimo sąjungos
ringumu. Jie ypatingai buvo pa
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ir
automobi
Chicagoje.
rita į Putnamą išvyksta liepos darbais, tarėsi su dienraščio va"Dainavos" ansamblio vardu pa valdybas suvažiavime dalyvauti.
tenkinti,
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lietuviai
renkasi
liai bus sulaikyti nuo 9 vai. ry
7 d.
SICLO 25,000 DOL.
davais. Paliko ir auką.
Chicagoje šiam dideliam tauti dovanojo Nelė Paulauskaitė.
Iš JAV atvyksta PLB valdybos
to
iki
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vai.
vakaro.
Šokių
da
X "Southwest NevFS-Herald"
Paskirta 25,000 dol. atlygini
* Aldona Mažeikienė Jauni pirm. Vytautas Kamantas. Di
x Solistai Rimas Strimaitis
nių šokių įvykiui.
liepos 3 d. išspausdino ilgą ap iš Toronto IT Audronė Simonai- lyviai iš visos Amerikos galės
mo,
kas nurodys ir padės nu
Aldermanas Brady pažadėjo mo centrui padovanojo baldus. džiajai Britanijai
atstovaus
rašymą apie šokių šventę. Tame tytė - Gaižiūnienė is Rockf ordo, | laisvai svečiuotis, šokti ir už- vis reikalingą miestą pagalbą
* Visi keturi Chicagos skau DBLS pirm. Zigmas Juras ir teisti kaltininkus, kurie birželio
kandžiauti Norima kad šventės
pat laikrašty įdėtas visas pus IU. bei režisierius Petras Maze- į
tų
tuntai (Aušros Vartų, Litua valdybos nariai Jaras Alkis bei 15 d. nužudė dr. H. Schwartz,
pravesti iškilmes plazoje ir am
i
lapis įvairių įstaigų sveikinimų lis iš Clevelando atvyko į šokių d a l y v i a i s u s i p a ž i n t u i r i n k s m a i fiteatre per šokių šventę.
nicos, Kernavės ir Nerijos) Jau Rimantas šova. Iš Prancūzijos 77 m., ir jo žmoną Ruth, 72 nx,
praleistų dienas.
šokių šventės proga.
nimo centro raštinės pagrindinę atvyksta kun. Jonas Petrošius, gyvenusius Highland Parke. Iš
šventę Chicagoje. Ta proga tu
JAUNIMO CENTRE
Pradžioj atvyks Chicagos meX Stasys Sajauskas, Palos rėjo režisūrines ir vokalines re
sieną išpuošė tautodailės ekspo o iš Belgijos Stasė Baltus. Vo nužudytųjų namų išneštos bran
PASIŽVALGIUS
Park, UI., buvo į "Draugą" už peticijas kartu su Chicagoje
natais.
kietijai atstovaus VLB pirm. i genybės.
sukęs, domėjosi spaudos dar esančiais solistais naujo "Daina
Nors
vasaros
metu
paprastai
*
Ateičiai
pramatyta
apatinėX Salomėja Endrijonienė,
Andrius Šmitas ir reikalų vedė-1 "CHICAGOS VYRAI" ČlLfcJE
bais, kalbėjosi su dienraščio va vos" ansamblio veikalo '"Čičins kuri važinėjo po Europą su Jaunimo centro veikla aprimsta, i je salėje įrengti sceną.
jas Justinas Lukošius. Šveicari-, Čilėje vadovaujančiuose pos
dovais. Įvertindamas "Draugo" ko" pastatymui. Dirigentas yra "Laiškų Lietuviams" ekskursi tačiau šiais metais to nesimato.
*1980 m. spalio 9 d. Jaunimo ja irgi siunčia savo atstovą. Pir tuose yra daug vyrų, baigusių
atliekamą didžiulį darbą, paliko A. Jurgutis, režisierius P. Ma ja, vadovaujama kun. J. Vaiš- Čia kuo uoliausiai repetuoja ke centre įvyks "Sveikatingumo
mininkas Mečys Landas ir val studijas Chicagos universitete
10 dolerių jam stiprinti. Malo želis, jo asistentė dail. V. Alek nio, iš kelionės atsiuntė "Drau lėtas tautinių šokių grupių, čia mugė".
dybos narė Marytė Šmitienė su ir vadinamų "Chicagos vyrais".
niai dėkojame.
* 1980 m. rugsėjo 6 d. ruošia važiavime atstovaus Vokietijos Tarp jų yra iždo ir planavimo
nienė. Ansamblis nuo birželio go" redakcijai ir savo pažįsta posėdžiauja tarybos, valdybos ir
miems sveikinimus. Šią savaitę komitetai, čia su didžiausiu en- mas viešas Jaunimo centro ap Lietuvių Jaunimo sąjungai. Tai ministeriai, biudžeto direkto
x VI-si©s lietuvių Tautinių 24 d. yra vasaros atostogose.
ekskursija
jau grįžo, nors nuvar j tuziazmu perpildytą salę links- žiūrėjimas.
bus antras Europos LB pirmi rius, centrinio banko preziden
šokių šventės Banketo komisi
X Poilsis ir ramybė — "Marjos vadovybė praneša, kad į | di Gras" laive, PLB rengiamoje gusi, patenkinta įspūdžiais, y- mina Los Angeles jaunimas su Visur matyti daugelio pridėta ninkų bei valdybų suvažiavimas. tas ir viceprezidentas ir daug
banketą visi bilietai yra išpar Į ekskursijoje gruodžio 7 d. — pač audiencija pas šv. Tėvą Jo "Viva Europa!" Tai miela ir ranka, pasiūlyta mintis, parū Pirmas įvyko praeitais metais kitų aukštų pareigūnų. Jie stu
gausi, tuojau pat akį pagaunan pinti reikmenys. Tačiau dar Belgijoje taip pat ELSS metu. dijavo pas Nobelio premija ap
duoti; į salę bus įleidžiami tik .galėsite pailsėti patogiose kėdė- ną Paulių.
x
"Sun-Times" dienraštis ti Jaunimo centro veikla, kuria dar daug kur reikia talkos ir
tie asmenys, kurie turės bilie Ise laivo deniuose, ekskursijose
(M. Š) dovanotą ekonomistą Milton
Friedman, Chicagos univ. pro
tus. Salė bus suskirstyta sekci po salas; bus įvairus maistas, liepos 3 d. išspausdino kun. J. džiaugiasi ir didžiuojasi mūsų lėšų, daug geros valios ir darbo
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būtiniesiems
visuomenė.
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Lietu
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fesorių.
jomis, stalai sunumeruoti. Pla I romantiška muzika, žavios mė
darbams
įgyvendinti.
Jaunimo
Jaunimo
centro
tvarkymui
vos
pavergimą
prieš
40
m.,
nai bus iškabinti prie įėjimų nesienos ir saulėlydžiai. Kiek— Antanas Bakaitis, žino
ant sienų. Dar kartą primena įviena diena kitokia ir įdomi! apie reikalą JAV-bėms būti stip pereinant į lietuvių visuomenės centro taryba ir valdyba skiria mas Australijos lietuvių veikė- .inminimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiim
me, kad kontrolė bus griežta, Registruokitės dabar! Informa- rioms prieš Maskvos kolonializ rinktosios Jaunimo centro tary- visą nuoširdų dėmesį ir nesu jas, rimčiau susirgo ir yra gyAdvokatas
i:
5
tikslu išvengti tam tikrų nesusi įcija: American TraveV Service mą. Prie pareiškimo įdėta ir jo bos rankas, tektų pažvelgti ir į skaičiuojamas darbo
domas
ligoninėje.
Jam
padary
tai, kas vyksta "už durų", ten, I šio visą lietuviškąjį gyvenimą
nuotrauka.
GINTARAS P. KREMAS
pratimų, (pr.)
Bureau, 9727 South Western
x Juozas Puidokas dėl svei- kur lankytojo akis ne visada už , skatinančio centro išlaikymui. ta kojos operacija. Ligonis Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
X Karolio Avižienio pa-! Avenue, Chicago, 111. 60643, M . I k a t o s y m ą f y gyventi pas gi- kliūna. Kiek čia bendradarbių, I Tačiau tolimesniam tobulinimui sveiksta.
Šestad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
veikslų kolekcijos ir Marytės (312) 238-9187. (sk.)
Įminės į Lyons priemiestį. Jo kiek talkininkų, kiek geros va ir pilnutiniam panaudojimui rei
ir pagal susitarimą,
Gattutienės keramikos darbų1 x Kaa d a r
įsigyti
i
naujas
adresas:
4027y>
Anna
lios!
kalinga
visų
lietuvių
talka
ir
fi
istoriniai
žemėlapiai,
nepriklau
noTėta
Tel. 776-5162 arba 776-5163
* "Viva Europa!" stebėtojus nansinis indėlis. Tad lankantis somos Lietuvos plakatai, grožinė
paroda vyksta - - * ; , * . Wells i n a u j ą H e t u v i š k ą U u t i n į m o t e r i š - 1 Ave., Lyons. 111. 60534, tel. 4472649 W. 63 Street
St., miesto centre. Parodą gali ką kostiumą, 12-14 dydžio, pi 8806.
pasitiko maloni staigmena — vė Jaunimo centre liepos 4 savait bei informacinė literatūra, plokš
Chicago, III. 60629
ma apžiūrėti ir įsigyti ekspona giai, skambinkit 436-6641. (sk.)
galy, aplankykime ir Jaunimo telės ir t. t Parodos eksponatai tiiiiiiiiimiiuiiiiimiiiiiiiuiimimimitiiii
X Lietuvių agronomų sąjun sinimas didžiojoje salėje.
tų nuo 11 v. r. iki 6 v. v. Šeš
* Chicagos skautai vyčiai at centro informacinį stalą. Pasiin sutelkti iš daugybės šaltinių: lie
gos nariai ir jų svečiai birželio
tadienį
specialus priėmimas X Gintaro vasarvietėje, Michi- 22 d. turėjo išvyką Faustinos ir liko lauko apšvarinimo darbus. formuokime, apsispręskime ir tuvišku archyvų, muziejų, priva
Tautinių Šokių šventės daly gano ežero kopose, Union Pier, Mečio Mackevičių sodyboje. Pri
* Policijos apsaugos pastipri visi stokime į Jaunimo centro čių kolekcijų, o taip pat ir iš di Advokatas J0RAS GIBAITIS
viams bei svečiams nuo 1 vai. jūsų jau laukia nerūpestingos siminę Balfo gegužinę, tuo pa nimu ir patobulinimu rūpinasi narių eiles!
R. B- delio skaičiaus pavienių mūsų
6247 So. Kedzie Avenue
iki 8 vai. vak. Meno kritikas ir malonios atostogos. Čia gali čiu metu vykusią Jonynų ūky Dalia Januškienė.
tautinio
meno
kūrėjų.
TeL — 776-8700
REPREZENTACINĖ
Don Anderson parodą pavadino, S ^ ^ m a lonų poilsį ąžuolų pa- je, čia pat suaukojo
* Kavinės dekoravimą supro
šimtinę
Tautinių
šokių
šventės
rengi
LIETUVOS PARODA
Chicago, Illinois 60629
kaip vieną įdomiausių Chicago jvėsyje ar saulės spinduliuose, Balfo šalpos reikalams ir per jektuoti apsiėmė Vida Bartkie
mo komiteto pavedimu šią paro Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
je. (pr.)
Chicagos amfiteatre liepos 6 d. dą ruošia Baltic Associates bend
Įtiek šeimos, tiek pavieniai as- agr. F. Mackevičienę įteikė Chi nė, o apstatymą planuoja Gied
šestad. 9 vai. iki 1 vai. d.
rė
Mereckienė.
cagos
apskr.
valdybai.
Tautinių
šokiu šventės metu vyks rovė, neseniai išleidusi spalvotąjį
Galima
išsinuomoti
x
"Gintaro" vasarvietėje menys.
* Kultūrinės veiklos komisi- didžiulė reprezentacinė Lietuvos lietuviškų reikmenų katalogą. Tų = ^ ^
atostogų sezonas jau prasidėjo, i kambarius pagrindiniame name
X Cecilija ir .Antanas Maka
Dėl informacijos kreiptis tele-1 su pilnu išlaikymu arba moder- rai iš Hot Springs, Ark., atvy ja, susidedanti iŠ dr. Arūno Liu-1 istorijos ir kultūros paroda. Joje reikmenų ieškojimo bei telkimo iiiiiiiiiiitiniiiiiitiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiu
fonu 616 — 469-3298 arba ra-lnius vasarnamius prie pat pa ko į Chicagą dalyvauti tautinių levičiaus, M. Marcinkienės ir G. Į bus išstayta rinktiniai tautodailės reikalais keliaudami po visą Šiau
Marija Aukštaiti
šyti 15860 Lake Shore Dr., į plūdimio su virtuvės įrengimais šokių šventėje. Aplankė "Drau Valiulienės, stropiai ruošia pla-1 darbai^ lietuvių pritaikomojo me rės Ameriką, Baltic Associates
nus
Jaunimo
centro
patalpų
toj
no
išdirbiniai,
įvairios
senienos,
štabo nariai ir yra surinkę minė
Umon Pier, Mich. 49129. ( s k . ) i r patiems gamintis maistą ar- gą", knygų platinimo proga įsitus gausius eksponatus iš Baltix Akiniai siuntimui j lietu- j ba valgyti vasarvietės valgyklo- Į gįj 0 naujų leidinių ir plokštelių.
morėje. Bostone Chicagoje, Cle- Pasakojimai. 266 pusi. Išleido
je lietuviškam skoniui pritai
va. Kreipkitės į V. Karosaitę
x
Vladas
Ir
Dalia
Būtėnai,
velande,
Detroite, New Yorke, A. Navikevičius 1980 m. Spaus
Optical Studio, 2437% W. Ii- kintą šviežią ir sveiką maistą.
atvykę
atostogų
iš
YVashingtoVVashingtone ir kitur besirandan dino Litho-Art Ltd. Toronto.
thuanian Plaza Ct. (69th St.). Čia yra lauko teniso aikštelė,\
no
į
Chicagą,
užsuko
į
"Drau
čių viešų ir asmeninių lietuvių Kaina su persiuntimu $6.85.
Tel. 778-6766. (sk.)
stalo tenisas, biliardas, krepši
gą". Vladas, artimas "Draugo"
"kultūros
bei meno objektų fondų.
X Meniškai paruošti Tautinių nis ir kiti žaidimai. Dėl infor- ] bendradarbis, tarėsi bendradarParodos tikslas — regimame pa Užsakymus siųsti:
Šokių šventės suvenyrai: marš maeijų ir rezervacijų prašome I biavimo klausimais. Įvertindami
vidale atskleisti plačią lietuvybės DRAUGAS, k5k5 W. 6Srd St.,
kiniai, kristalai ir t. t., gauna skambinti 616 — 469-3298 ar I sunkų spaudos darbą, paliko di
palikimo panoramą, prieinamą
Chicago, IL 60629
mi Vaznelių prekyboje, Gintaro ba rašyti: Gintaras Resort, Į desnę auką. Ačiū.
tiek lietuvių, tiek ir amerikiečių
vasarvietėje Union Pier, Mich.. 15860 Lakeshore Roari. Union
publikai. Pabrėžtina, jog paroda lumiiiiiiiiiiiiiimmiitiiitimuitiimHmii
X Dr. Antanas ir Ona ČeršPier,
Mfcbigan
49129.
(sk.)
yra kilnojamojo pobūdŠo, todėl
arba Lapšių Kristalo studijoje.
kal, čikagiškiai, dažnai paremia
lengvai gali būti pristatoma bet DENGIAME IR TAISOME
Informacijai skambinti (312)
x Jei SKILANDŽIŲ tau tik ; savo dienraštį. Ir dabar gavome
kurion vietovėn, kur tik reikėtų
441-5440. (sk.)
reik, tuoj pas Petrą rr užeik! j jų atsiųstą Garbės prenumeraVISt; RtŠIŲ STOGUS
Lietuvą vaizdžiai ir įspūdingai
—
INTFJINATIONAL
MEAT
Už savo darbą garantuojame
x RAŠOMOSIOS maš. LittuviSk«
i tos mokytį. Nuoširdžiai dėkoreprezentuoti. Po Chicagos paro
raidynu, visam kalbom. GAIDOM, vi MAR.KF7T Medžioklinės dešre Į jame.
ir esame apdrausti.
da apkeliaus kitus miestus.
suose modeliuose gaunamos CHICA lės, kumpiai, aviena, veršiena,
X Išnuom. rąstų kabina arti
GOJĘ: Draugas - 4545 W. 63rd St., dešros ir 1.1. Užsakymus siun
Skambinkite
Dėl informacijų galima kreip
ir vakarais pas A. Daugirdą, te*.— čiame paštu bet kur Amerikoj. I WisconsSn Defls. Savaitei ar se
ARVYDUI
MELAI
Los Angeles I.B Šokėjų "Sp;ndulio" vadovai su savo grupe, atvykę J Chica tis: Baltic Associates, P. O. Box
476-7399 art>a tiesiai iš SPARTA savi
TeL
—
434-9655
gą dal>\auti tautinių Šokių Šventėje. IS kaires: Vita Polikaitytė, Vvtas Bar. 824«, Boston, MA 02114. Tel.
ninko. J. J. Giedraitis, 10 Barry Dr, 2813 W«rt 6Srd S t , Chicago, IL sezonui
617 - 2694455.
džiulis,
Danguolė Razutytė-Varnienė ir vyr. vadovė Ona Razutiertė.
E. Sanhpert, N. Y. 11731. (sk.) M i Tel. (312) 436-4337. (ak ) , Skambint (321) 434-7001. (sk.)
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