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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ
(Tpnnya)
1977 m. Lazdijų ra j . Vykdoma
sis komitetas pradėjo reikalauti,
kad Kapčiamiesčio parapijos ko
mitetas pasirašytu sovietinės val
džios sukurtą antibažnytinę „su
tartį. Parapijos komitetas del&.
T a d a rajono valdžios paragintas
Lazdijų dekanas k u n . Vaclovas
Strimaitis pradėjo raginti Kapčia
miesčio kleboną kun. Igną Plio
raitį imtis iniciatyvos ir paspar
tinti sutarčių sudarymą. Deka
n a s įrodinėjo, kad čia esąs ge
ras ir svarbus dalykas! Niekas
neklausė ir dekano prašymų, ka
dangi jų įkvėpėja buvo n e Baž
nyčia, o bedieviška valdžia. Ra
jono Vykd. Komiteto pirmininko
pavaduotojas Vanagas asmeniš
kai daug kartų agitavo ir klebo
ną, ir parapijos komitetą, grei
čiau pasirašyti sutartį, tačiau rei
kalas iš vietos nejudėjo. 1978 m.
kovo 31 d. vėl skambino Lazdijų
dekanas, ragindamas netik su
tvarkyti „sutartį", bet ir siūlyda
m a s palydėti kun. Plioraitį į ra
jono vykdomąjį komitetą, kad
atsiprašytų valdžią už nesklan
dumus. T a i bent „uolumas"!
1978 m . gegužės 24 d. į Kap
čiamiestį atvyko pats Religijų rei
kalų tarybos įgaliotinis T u m ė n a s
ir ragino parapijos kleboną pa
dėti sutvarkyti „sutarties" pasi
rašymą. Mandagioje formoje įga
liotinis gąsdino, kad nesudarius
sutarties, galima uždaryti bažny
čią, arba vietinė valdžia savo ini

ciatyva kvies žmones ir sudarys
sutartį.
1979 m. balandžio 16 d. Lazdi
jų dekanas Strimaitis vėl teira
vosi pas Kapčiamiesčio kleboną
apie parapijos komitetą ir ar jis
esąs valdžios patvirtintas?
Gegužės mėnesį rajono pava
duotojas Vanagas kvietė kai ku
riuos Kapčiamiesčio tikinčiuosius
ir įkalbinėjo pasirašyti „sutartį"

Liepos 18 (penktadienio ryte) ] m a n t a s Stirbys ir kt. — daugiau
18 lietuviu (12 vyrų ir 6 mer-1 sia Washingtono ir Philadelphiginos) prisirakino prie Sovietų •jos lietuvių jaunimo.
ambasados vartų VVashingtone,
gatvėje ištiesę plakatus su įra
Baigta respublikonų
šais: „1940 m. — Lietuva, 1980
— Afganistanas" ir „Laisvės Lie
partijos konvencija
tuvai!". Praėjo gerokai laiko, kol
Detroitas. — Respublikonų
jie buvo policijos nuo ambasados
konvencija
Detroite baigėsi kan
vartų atkabinti ir nuvežti. De
didato
į
prezidentus
Ronaldo
monstracija patraukė spaudos re
1979 m. rugsėjo 4 d. dekanas
porterių ir kitų komunikacijos Reagano kalba. Jis pažadėjo su
Strimaitis šitaip moralizavo kun
priemonių dėmesį. Demonstran mažinti mokesčius, sustiprinti gy
Plioraitį:
Tavo parapijoje vis]
tai čia pat teikė spaudai inter- nyba, sumažinti biurokratiją VVa
dar netvarka, dar nesudarei su
view, motyvuodami savo žygį ir shingtone.
tarčių, nesurinkai 20-tuko para'
Partija sieks naujos Ame
primindami Lietuvą. Lig šiol spė
šų. Matai, — sakė jis, — vis m a
rikos
šūkiu: šeima, darbas, kai
ta sužinoti, kad šioje efektingoje
nęs reikalauja rajono pavaduoto
mynystė,
taika ir laisvė. Reaga
demonstracijoje dalyvavo: Simas
jas Vanagas, net dabar neseniai
nas
pasakė,
kad prieš ketveris
Kudirka, Linas Kojelis, kun. Ka
jis man kalbėjo, kad Kapčiamies
zimieras Pugevičius, D a n u t ė Vai- metus Carteris kalbėjo "Pasiti
čio tikintieji dar nesudarė sutar
čiulaitytė, Vytenis Gureckas, M a r kėkite manim". Dabar daugelis
čių. Taigi, greičiau viską sutvar
tų, kurie pasitikėjo, yra bedar
kyk. Nueik pas Vanagą, pasikal Respublikonų partijos kandidatai į prezidentūrą: Ronaldas Reaganas ir George Bush. kuris yra 56 metų amžiaus, gėris Aistis, Leonas Bernotas, Gribiai. Daugelis žiūrėjo, kaip ju su
6 pėdų, dviejų colių ūgio. Bush šeimoje keturi sūnūs ir duktė, visi suaugę. Kandidatas į viceprezidento vietą Bush
bėk, atsiprašyk už nesklandumus buvo sėkmingas biznierius, labai gerai baigė universitetą ir savo laiku buvo jauniausias karo aviacijos naikintuvų gis Ardys, Ofelija Barškėtytė, Ri
taupąs griaužė infliacija.
ir pasižadėk greitai padaryti. Ne lakūnas. Bush vėliau yra buvęs JAV ambasadorium Jungtinėse Tautose, pasiuntinys Kinijoje ir CIA direktorius.
Gallupo opinijos tyrimai pa
reikia laukti iš valdžios kokio
Padėtis Irane
rodė, kad jei rinkimai būtų šian
nors palengvėjimo"!
Teheranas. — Irano vyriausy dien, Reagano - Busho kandida
1979 m. ugsėjo mėn. Lizdijų
bė paskelbė, kad sąmokslininkai tūra gautų 43 nuoš. visų balsų.
raj. pavaduotojas Vanagas su
gautų 34
nuversti revoliucinę vyriausybę Carteris—Mondale
kvietė raiono kunigus pas save
turėjo centrą vakariniame H a m a - j nuoš., nepartinis Andersonas —
ir pasakojo jiems apie rajono
dano mieste, kur yra nemaža ka- 16 nuoš. ir 7 nuoš. d a r neapsi— Prezidentas Carteris telefo ro aviacijos bazė. Iš t o miesto sprendę.
ekonomiką, o po to paminėjo,
nu pasveikino respublikonų no išgabenti ten laikyti amerikiečiai
kad kunigas Zdeb:.kis ir kun. P\\r
Užsienio spauda plačiai nagriminaciją laimėjusį Ronaldą Rea- įkaitai. Paryžiuje keli iraniečiai, nėja Reagano šansus tapti preSaugumo
šuo
suede
britų
sūrį
raitis dar nesurinko dvidešimtu
ir pakvietė jį. lį Ppolitinius
ko ir nepadarė sutarčių, kad ku
Maskva. — I
°ana Į
° " u n i U 5 prisidengdami žurnalistų pasais, | zidentu. Prancūzų „Le Monde"
I Maskvą suvažia-1
suvažia- j JAV vyriausybė dar kartą kreikrei ganą
. i debatus
debatus įvairiuose
įvairiuose miestuose.
miestuose.
nigai nes:'.aiką tarybinių įstaty vo užsienio sportininkai ir ko-į pėsi į Tarptautinį Olimpinį ko-';
v>andė įsiveržti į buvusio prem- rašo, kad jis davė respublikonų
mų, leidžią vaikams patarnaut respondentai. Daugelį labai nu- i mitetą. protestu " ^ m a prieš pla-|
—Baltasis buvusios Rodezijos, į įeT0 Bachtiaro butą i r jį nužu- į partijai jaunatviškos
energijos,
Mišiose ir dalyvauti procesijose.
stebino sovietų policijos „budru-į nus groti Olimpiados užbaigimo, dabartinės Zimbabvės, kariuome- j įfyti, tačiau prancūzų policija j nors jis pats jau apie 70 metų
mas". Chicagos „Sun Times" ko- j rugpiūčio 3 dieną, Amerikos him- j nės vadas gen. Peter VValls f»-J j u o s sulaikė.
„ L e Figaro" rašo, kad Reaganas
(Bus daugiau)
respondentas Randy Harvey rašo, j ną ir iškelti baigimo ceremonijo-į skelbė, jog jis liepos 29 d. išeiIrane tarp suimtų sąmokslo} pažadėjo sugrąžinti Amerikai lais
kad kas šeštas Maskvos gyvento- j se JAV vėliavą. Prezidento patą-j na ilgesnių atostogų, po kurių p r ; e ^ Khomeinį dalyvių yra du Į vają iniciatyvą ir užbaigti paže
jas yra milicininkas ar saugu- j rėjas Lloyd Cutler pabrėžė, jog I pasitrauks iš pareigų. Jis kariuo- Bachtiaro pusbroliai ir buvęs ša-'; m i n i m ų erą. Sovietų „Izvestija"
mietis. Svečių lagaminai tikrina- j Amerika stipriai protestuoja prieš \ menės vadu buvo paskirtas nau- cho vyriausybės sveikatos minis klausia, kaip Reaganas sumažins
mi aerodrome ir vėliau viešbu-! jos vėliavos panaudojimą, nes, įjos valstybės pirmojo premjero teris.
mokesčius ir tuo pačiu laiku pa
Katalikai ir žydai
Gruzijos svečias
tyje. Praėjusią savaitę Maskvos' protestuodama prieš Afganista-i Mugabes, balandžio 15 d. Nežididins lėšas gynybai. Agentūra
Austrai už Petkų
Regensburge, V a k a r ų Vokie
televizija
rodė
filmą
„Melagys-1
no
invaziją,
Amerika
žaidimus
j
nia,
kodėl
jis
palieka
šias
parei„ T a s s " sako, kad Reaganas tar
Birželio 6 d. popiežius Jonas
tijoje, įvyko katalikų i r žydų
Austrijos katalikų spauda pa naus didžiojo biznio interesams
gas,
tačiau
dėl
to
labai
nusimi
tės
ir
neapykanta".
Čia
parodyta,
I
protestuoja.
Šiuo
reikalu
su
komiryšiam palaikyti tarptautinio Paulius II-sis audiencijoje priė
skelbė lietuvį sąžinės belaisvį Vik ir ves agresyvią, nuotykių ieš
kaip Amerikos žvalgybos agentu- teto direktore Berlioux pasimatė nė Zimbabvės baltieji.
komiteto a š t u n t a s i s d a r b o po mė Jo Šventenybę visos Gruzira CIA bando panaudoti turistus JAV ambasados Maskvoje kultū— Jungtinių Tautų moterų torą Petkų mėnesio persekiojamu kančią užsienio politiką. Jo ban
sėdis. Posėdžio dalyviai svarstė į • ? S £ S a * ? ^tholikos^patnar.
asmeniu. Ta proga austrų katali
chą Ilją II-jį, atvykusį iš Sovie ir korespondentus šnipinėjimui, i rinių reikalų patarėjas Wallace konferencijoje apie 40 delegacijų kų laikraščiai pristatė Viktorą dymai įgyti karinę persvarą pa
du pagrindinius klausimus: re-j
išėjo iš salės, kai kalbėti prade.
smerkti žlugti, sako „Tass".
tų Sąjungos su oficialiu vizitu. sovietų sistemos griovimui. „So- į Littell.
liginės laisvės apsaugojimo pro-1
jo
Izraelio
atstovė.
Iš
komunistiĮ
Petkų
kaip
ryžtingą
kovotoją
uz
Ketvirtadienio „ S u n Times"
Popiežius priminė tą apaštalų vietskaja Rossija" rašė, įspėdama \ Naujasis Tarptautinio Olimpipagrindines
žmogaus
teises
ir
reliblemą i r visuomenės auklėjimą!
trijų žvaigždučių 'laidos 146,000
laikus siekiančią Bažnyčią, kuri, savo skaitytojus, kad Amerikos į n į 0 komiteto pirmininkas Juan niu delegacijų salėje liko tik Ru
'ginę laisvę, kurias sovietų vyriau egz. išėjo su didžiule pirmojo
dialogui laisvoje bendruomenėje.
universitetai
Harvardas
ir
Phila-1
Antonio
Samaranch
pasakė
sekį
munijos.
būdama ištikima krikščionių ti
sybė iškilmingai įsipareigojo gerbti puslapio antrašte
Katalikų i r žydų r y š i a m palai
(strymeriu)
— Prekybos departamentas pa
kėjimui, amžių būvyje buvo skau delphija specialiai ruošė agen-1 s į ą s s a v o pareigose buvusio pirm.
pasirašydama Helsinkio konfe „It's Reagan and Ford". Šis žur
k y t i t a r p t a u t i n į komitetą suda
džiai persekiojama ir davė daug tus, kurie sugeba ginčytis politi- Lordo Killamno liniią. Jis esąs Ja skelbė, kad amerikiečiai pradėjo rencijos baigiamąjį aktą. Nežiū
r o katalikų Bažnyčios atstovai
šventųjų ir kankinių. Praeityje niais klausimais. Jie siunčiami į, ],ai nelaimingas dėl kai kurių vėl daugiau pirkti vartotojų pre rint šio įsipareigojimo, rašė aus nalistinis paskubėjimas lyginama
i r Tarptautinio 2ydų Komiteto
su „Chieago T r i b ū n e " 1948 m.
kių. Birželio mėn. pradėta staty
Gruzijos stačiatikių Bažnyčia daž Olimpiadą agituoti socialistinės valstybių paskelbto boikoto,
trų katalikų laikraščiai, visos pa
nariai.
tėvynės
piliečių.
CIA
užsakiusi
i
ti daugiau naujų pastatų, kas grindinės žmogaus asmens teisės, paskelbta antrašte ,,Dewey denai palaikydavo draugiškus ry
~ ~
duoda vilčių, kad recesija staty jų tarpe ir religinė laisvė, sovietų feats T r u m a n " . Kaip žinoma,
šius su Roma. Kaip Romoje ypa fabrikuose lagaminų su dvigu-1
Dialogo komisija
tuos rinkimus laimėjo Trumabais dugnais, į kuriuos kišama
bos pramonėje baigiasi.
valdomoje Lietuvoje yra grubiai
Šiomis dienomis s u d a r y t a miš tingai yra gerbiamas apaštalas
Generolai
nuvertė
nas.
Kolektoriai už tokias klai
priešsovietinė
literatūra.
Siuva
— Streiką pradėjo San Fran- mindžiojamos po kojomis. T a i liu
ri katalikų i r stačiatikių komi Petras, taip Gruzijoje Petro brolis
das
turinčias laikraščio laidas
mi
apatiniai
baltiniai
su
slapto
cisco viešbučių, restoranų ir kar- dija ir Viktoro Petkaus atvejis. Pet
sija teologiniam dialogui vesti. Andriejus.
Bolivijos
valdžia
moka
po 125—150 dol. už nu
„Būdami įpėdiniai Andriejaus mis kišenėmis, į Maskvą vežama
eiamų darbininkai. Paliesti 12 kus buvo nuteistas kalėti koncent
K a t a l i k a m komisijoje atstovau
merį- „Chieago T r i b ū n e " , ne
kava ir šokoladiniai saldainiai,
La Paz. — Bolivijoje vėl įvy miesto didžiausių viešbučių.
racijos stovykloje dėl savo ištiki
j a Krikščionių Vienybės sekre ir Petro, — kalbėjo popiežius, —
slėpdamas pasitenkinimo dėl sa
kurių
dėžėse
irgi
pilna
priešsoko karinis perversmas. N u o 1825
toriato pirmininkas kardinolas mes susitinkame šiandien kaip
— Diplomatiniai sluoksniai mybės tikėjimui ir dėl kovos už vo konkurento klaidos, net pa
vietinės
literatūros.
Išvietės
po
metų, kada Bolivija išsikovojo iš
žmogaus teisių apsaugojimą. Už
Willebrands i r kiti k e t u r i k a r  broliai Kristuje".
pierius irgi prirašytas agitacinių Ispanijos nepriklausomybę, tai Maskvoje paskelbė, kad lėktuvo tarti Viktorą Petkų, pažymėjo skelbė tuo klausimu vedamąjį, pa
dinolai, keli arkivyskupai ir vys
nelaimėje prie Alma Atos mies
šeimos klausimai
straipsnių.
įsu 189-tas karinis valdžios pa
Austrijos Teisingumo ir Taikos ko guodžiantį „Sun Times".
kupai, kunigai i r pasauliečiai
to žuvo 163 sovietų piliečiai.
pirmininkas
vyskupas
„Pravda" irgi įspėjo skaityto keitimas. Sukilimo vadai: armi . — Philadelphijos miesto val misijos
Grottaferratoje, netoli nuo Ro
teologai. Stačiatikiam komisi
Miami plečiasi
jos
viršininkas
gen.
Luis
Garda
Wagner,
užtarti
Petkų
reiškia
už
jus,
kad
šalia
gerų
žmonių,
sporjoje a t s t o v a u j a įvairių stačiati mos, įvyko vyrų vienuolijų gene
dyba paskelbė, kad ateityje į po
juodųjų riaušes
kių p a t r i a r c h a t ų delegatai, bū ralinių viršininkų visuotinis suva to mėgėjų, į Maskvą privažiavo I Meza ir aviacijos viršininkas gen. licijos eiles bus samdoma daugiau tarti Lietuvos Bažnyčią ir visą lie
tent, Konstantinopolio. Alek žiavimas, kurio darbai telkėsi ap ideologinių priešų, kurių tikslas j VValdn Bernai Pereira. Sakoma, moterų, 'kdl jos sudarys 30 nuoš. tuvių tautą. Austrijos katalikų
Miami. — Miesto juodųjų ra
sandrijos. Antijokijos, Jeruza link temą: „Krikščioniškoji šei užteršti sporto festivalio atmosfe-'kad generolai laiko buvusius mi visų jėgų. Visa eilė jau dirban spauda, išrinkusi lietuvį Viktorą joną raminti pašaukta kariuome
lės, Maskvos, Serbijos. Rumu ma ir jos santykiai su vienuoli rą. Nors sovietų pareigūnai pa-' msterius namų arešte. Vienas čių moterų bus pakeltos į aukš- P^kų iškiliausiu mėnesio persekio nė, sustiprinti policijos būriai,
nijos, Bulgarijos, Kipro, Graiki niu gyvenimu". Krikščioniško brėžtinai mandagūs, kas antra darbininkų unijos vadas n ušaujamu asmeniu, paragino krašto įvesta komendanto valanda, gat
tesnius laipsnius.
jos, Gruzijos i r Suomijos. Sta sios šeimos problemos, kaip žino me žodyje kartoja "pažalstva" tas.
katalikus Petkaus išlaisvinimo rei vėse draudžiama pasirodyti nuo
Kariuomenės paskelbtame pa
čiatikių delegacijoje taip p a t ma, bus taip pat svarstomos šių ar %,spasiba", valdžios propagan
kalu laiškais kreiptis į Sovietų Są 10 vai. vakaro iki 6 vai. ryto.
Argentina atšaukė jungos ir Austrijos vyriausybes ir Juodųjų
yra pasauliečių teologų.
metų rudenį Romoje įvyksiančia da gąsdina gyventojus, kad vai reiškime sakoma, :kad birželio 29
neramumuose daug žu
me pasaulio vyskupų Sinode. Vie kai neįmtų iš svetimšalių saldai d. prezidento rinkimai nustūmė
pačiam
Petkui
išreikšti
savo
soli
vusių ir sužeistų, jų tarpe 8 po
pajamų mokesčius
Kunigų auklėjimas
nuolių kongregacijos prefektas nių ar kramtomos gumos, nes ji Boliviją į sąmyšį ir chaosą. Dau
darumą, pasiunČiant jam atviru licininkai. Toje pačioje miesto
Buenos Aires. — Argentinos kus į Cistopolio kalėjimą.
Katalikiškojo Auklėjimo kon kardinolas Pironk), kalbėdamas gali būti užnuodyta, pilna įvai giausia balsų gavęs kandidatas
dalyje gegužės mėn. riaušėse žu
•vyriausybė
panaikino visų dir
rias
ligas
sukeliančių
bakterijų.
gregacija Vatikane šiandien pa suvažiavime, pažymėjo, jog vie
esąs tarptautinio
komunizmo
vo
18 žmonių.
— Libane prasidėjo kovos tarp
skelbė viso pasaulio vyskupam nuolių uždavinys Bažnyčioje yra Vienas britų žurnalistas davė agentas ir kariuomenė neleis jam bančiųjų pajamų mokesčius. Juos
ateityje turės mokėti biznio bend dešiniųjų krikščionių jėgų ir pa
ordinaram skirtą laišką apie tarnauti tiesai, ugdyti bendravi Raudonoje a'kštėje mažam vai užimti prezidento vietos.
KALENDORIUS
rovės, dvar'ninkai ir investuoto lestiniečių. Po pradinių falangisdvasiniai - asketinio auklėjimo mą tarp visų Bažnyčios narių i r kui pakelį kr; -ntomos gumos, ta
Bolivijos unijos paskelbė gene
Liepos 19 d.: Vincentas Paul,
svarbą
kunigų
seminarijose. būti gyvais krikščioniškosios vil čiau vaiko 1 'as piktai griebė ralinį streiką ir ragino darbinin jai į pramonės bendrovių akcijas. tų lamėjimų, PLO vadas Arafa
tas
parkelbė
visų
palestiniečių
Dirbantieji
už
algas
mokesčių
Aurėja,
Darsūnas, Tanga.
žurnalistą
u
rankos,
atėmė
iš
L a i š k a s susideda iš t r i j ų dalių: ties liudytojais. Suvažiavime skai
kus statyti barikadas, užkirsti ke
r
mobilizaciją.
nebemokės. Finansų ministerija
numetė ant že
Liepos 20 d.: Česlovas, Severą,
įžangos, kurioje y r a plačiau pa tytose paskaitose buvo taip pat vaiko gumą
lius, kad kariuomenės daliniai
— Izraelio vyriausybė paskel Alvydas, Aukštuolė.
padidino muitus iš užsienio im
liečiama dvasinių
pašaukimų plačiau paliestos santuokos ir šei mės, šaukdamas „niet".
negalėtų judėti.
portuojamoms prekėms. Argenti bė įstatymą, draudžiantį ir tai
Liepos 21 d.: Laurynas Br.,
problema, centrinės dalies su mos problemos šiuolaikiniame pa
Harvey pasakoja, kaip du bri
Valstybės
departamentas
iš
kiomis
priemonėmis:
giesmėmis
nos
"infliacija
šiemet
sumažėjo
Prakseda,
Rimvydas, Lasota.
konkrečiais nurodymais apie saulyje, ypač atsižvelgiant į šei tai, sporto komandos vadovai, at
reiškė
nusivylimą
dėl
karinio
ar
plakatų,
vėliavų
nešiojimu
de
iki 107 nuoš., lyginant su per
Saulė teka 5:31, leidžiasi 8:22.
seminaristų dvasinį auklėjimą, mos gyvenimą skirtingose kultū sivežė į Maskvą britiško sūrio.
Palestinos
ir pabaigos, kurioje y r a siūloma, rose ir reikalą ugdyti šeimose Muitininkai įtarė, kad čia kažkas perversmo ir sustabdė visą ekono nai buvusiais 144 nuošimčiais. monstruoti paramą
ORAS
Laisvinimo organizacijai, šitokios
ne taip kvepia, pakvietė valdi minę paramą Bolivijai. Pareiš Vyriausybė tikisi daugiau lėšų iš
kad kunigystei besiruošiantys,
Saulėta,
tvanku,
karšta, gali
at- ninką su šunimi. Šuo, apuostęs kimo sakoma, ><ad visi Bolivijos mokesčių kai ikurioms prekėms, demonstracijos bus baudžiamos
prieš įstodami į seminariją t a m krikščioniškąsias vertybes,
m r s t o produktus ir 3 metais kalėjimo ir piniginėmis j palyti su perkūnija, temperatūra
kraštų sūrio pakelius, juos abu prarijo. draugai liūdi dėl laisvės ir žmo išskyrus
tikrą laikotarpį pašvęstų dvasi spindinčias atitinkamų
baudomis iki 5,000 dol.
dieną 95 1., naktį 80 l
vaistus.
gaus teisiu principų laužymo.
Britai liko be sūrio.
kultūras.
niam pasiruošimui.
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na paskatinimu ugdyti savo cha
rakterį, formuoti savo asmenybę
šeimoje, jaunimo organizacijoje,
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso samokykloje jeigu jis ugdo jautru
dlen nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsmą artimo vargui, stiprina savo
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik is
valią, stengiasi gyventi Kristaus
n j •_ •» J-_^ , ^ ! anksto susitarus Redakcija už
Tai galima išreikšti laužyta li evangelijos dvasia, jis prigimtą
• Redakcija duba kasdien s k e l b i m ų taxH
neatsako. Skelnija.
f ? ~ , , ^ ' S e S t a d , e n i a i s bimų kainos prisiunčiamos gavus
sias jaunatvės dovanas paverčia
8:30 - 12:00.
prašymą.
Visa laimė, kad šalia fizinio savomis laimėtomis dovanomis.
gyvenimo žmogus turi ir dvasinį Tada jis per visą savo gyvenimą
kyla aukštyn vis vertingesnės
gyvenimą.
dvasinės jaunatvės kryptimi ir gi Muz. Faustas Stroiia stovykloje su būreliu molcsleivių at eitioinkų Dainavoje. Be F. Stroiios, yra Laima Vadeišaitė, žymėjo akademiko Sacharovo
Paieškojimas
Jeigu žmogus yra sąmoningai lioje senatvėje jis dar visą laiką Julius Padurtas, Alma Lėlytė, Rasa Veseikaitė, Petras Lie ponis, Tomas Stroiia, Ramūnas Balčiūnas, Daina Sid- marti — Tatijana Jankelevič, I
rvtė, Gytis Barzdukas, Mirga Bankaitytė, Vincas Staniš kis, Vytas šulaitis, Danutė Balčiūnaitė ir Faustas Stroiia. kalbėdama Vakarų Berlyne su
išmintingas ir palankiai ryžtin būna jaunas savo dvasia.
Paieškoma Lydlja Francaite-StrazNuotr. V. Rlmėetto
gas, jis gali nuo pat savo jaunys
Gimnaziją lankiusi Skuode.
rengtame susirinkime išreikšti
Dvasinė jaunatvė
tės iki gilios senatvės vis kilti tie
solidarumui pavergtiesiems. Tat Paskutiniu laiku gyveno Vokietijoje,
sia linija dvasinės jaunatvės kryp
Įsisiūbavus Anglijoje refor jana Jankelevič, kuri drauge su Eutin. Ieško Stasys ir Justina SmaiGyvenimas Kristaus evangeli
ST. ŠALKAUSKIO MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ
žiai, 6S1 — 77th Ave., S t Petersburg
timi. Bet jis turi stengtis jaunat jos dvasia;
macijai, karalius Henrikas VIII, vyru 1977 metais iš Sovietų Są Beach, Florida 33708.
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vės dovanas savo pastangomis pa
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Parama religiniu,
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sisavinti, jas puoselėti ir pavertus kultūrinių teisių gynėjams;
Susirinko šimtas stovyklauto kienė. Įvadinėse pastabose Emi Henriko II politiką, 1538 m. įsa pat papasakojo apie Sacharovo
dvasine jaunatve jas išlaikyti iki
ju į Dainavos stovyklavietę lie lija atkreipė dėmesį į tai, kad mes kė T. Becket paskelbti valstybės sunkias gyvenimo sąlygas trem
Meilė ir pagalba artimui;
Advokatų Draugija
gilios sentvės.
pos 7 d. Atkeliavo iš įvairių mies mažiau žinome apie įvykius Lietu išdaviku - atkasti jo kapą ir 'kau tyje, kur jis yra nuolat policijos
Geri draugai;
VALDEMARAS BYLAITIS
Geros knygos, kilnios mintys; tų — iš Chicagos, Detroito, Cle voje šiandien, negu apie tai, kas lus sudeginti. Tikintieji surinko sekamas ir visiškai izoliuotas.
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pasisavinamos dvasinio gyvenimo
Teisia daktarai
noti
ir
padėti
kovojantiems
Lietu
lautojai
baigė
susitvarkyti
savo
ją
nuomonę
nesiliauti
reikala
tą, išgravisuodami marmure
6
linija lūžta net ir fizinėje jaunys sisavinimai;
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Sovietų
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Jaunatvės dvasios dovanos
šiuolaikinius įvykius turime pa Šveicariją. Čia jis buvo patalpin goję persekiojamiems žmonėms.
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stovyklautojus
ir
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Jaunystė žėri idealizmu, yrajud
tys imti tokius šaltinius kaip tas Liucernos 'katedroje, kurios
pristatė
jiems
vadovybę:
vyriau
ri energinga, gyva, ieško kas nau vumas, ieškojimas kas nauja, ne siąją mergaičių vadovę — Vitą pogrindžio spaudą ir iš jos mo varpu gaudimą jautriai aprašė
ja, nepaprasta, užjaučia žmonių paprasta, vargstančiųjų užjauti Musonytę, mergaičių vadovę — kytis.
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Maironis. Šv. T. Becket kaulai
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BALUKAS
vargus, yra pasiryžusi pasiaukoti. mas, pasiryžimas aukotis.
Dainą Sidrytę, vakariniu progra
Toliau Emilija trumpai api vėliau buvo grąžinti į Angliją ir
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
Dvasinę mirtį artina
Tai yra vertingos prigimtos jau
mų vedėją — Angelę Mičiulytę būdino "LKB Kroniką", "Aušrą" jo karstas pateko į meno da
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
natvės dovanos.
1443 So. 50th Ave., Cicero
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vyriausią
berniukų
neapykanta, žiaurumas, nesidojaunumo žmogaus sielos.
ter", "Perspektyvomis", "Rūpin SUIMINĖJAMI DISIDENTAI Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 DR. VVALTER J. KIRSTUK
mėjimas charakterio ugdymu, blo vadovą — Rimą Gražulį, berniu tojėliu" ir kitais, cituodamas jų
Lietuvis gydytojas
Jeigu jaunas žmogus savęs ne gi draugai.
kų vadovus — Edį Putrimą, DoDR. PETER T. BRAZIS
Nuo akademiko Sacharovo iš
3925 West 59th Street
prašymus
ir
pastabas
išeivijai.
pajėgia valdyti, geiduliai, instink
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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Rūta
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Sešt.
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Pagal prof. St Šalkauskio — kun. Dabušį, šeimininkę — P. į atgauti Marijos Taikos Karaliegaus jaunatvės dovanoms vysty
čius kratų žmogaus teisių gynė
DR. IRENA KURAS
tis, žmogus jas praranda ir nurie "Ateitininkų ideologiją", MAS Norkienę, virtuvės pagelbininkes i nes bažnyčią Klaipėdoje. "LKB jų ir jų bičiulių butuose. Tai pa Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA iR CHIRURGE""
seminaro dalyviams paruošė
da į dvasinę mirtį.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS >>— Mirgą Baikaitytę, Almą Le- j Kronikos" Nr.41 skelbiama neįtiDR. EDMUND E. CIARA
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SPECIALISTĖ
Bet jeigu jaunas žmogus gau
lytę ir Rasą Veselkaitę, ūkvedį — į ketina žinia: tos bažnyčios reika0PTOMETRISTAS
MEDICAL BUILDING
Arūną Keblį, muzikantus — Da lu buvo per šešis mėnesius su
2709 West 51st Street
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3200 W. 81st Street
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FOR S A U
Tikime kad nuvykę Floridon, gus— Paulių Sidrį ir Vidą Neve nas iš tų Lietuvos gyventojų ne
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
1 Centas Y-10 1936
$4.00 Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
•Inž. Mečiui ir Irenai Silkai nenuleis rankų, kiek pailsėję vėl rauską. Sekė garbingų svečių pa bijojo pasirašyti.
sveikinimai:
Ateitininkų
federaci
$4.50
DR. J. MEŠKAUSKAS
čiams, persikeliant gyventi į Flori aktyviai ir toliau jungsis į lietu
DR. E. DECKYS
Po pranešimų visi rašė laiš 2 Centai Y-10 1936
jos vado J.B. Laučkos, Ateitininkų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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los bendradarbiai birželio 28 d.
Roma Olšauskaitė palinkėjo stovyklautojams bei va čiui, P. Anllioniul IT Jonui SauEmocinės ligos
2454 West 71st Street
$17.50
Ateitininkų namuose, Lemonte,
noriui (bažnyčios atgavimo ko 5 Litai Y-8 1925 Sil.
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sėkmės
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Po
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visų
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susirinko nemažas skaičius arti
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VASAROS STOVYKLA
karas
su
žaidimais
ir
šokiais.
10
Litų
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mu giminių, kaimynu bei drau
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TeL 384-4432. 373-5333. SM-SSTS
Antradienį pradėjo veikti nu
Stovykla įvyksta rugpiūčio 24
DR. A. B. GLEVECKAS
gų. Pobūvis pradėtas kun. dr.
laužavietės
netoli
ežero
kranto.
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JOHN B R E S K 1
Viktoro Rimšelio, MIC, invokaci — 31 d. d., Camp Tippicanoe statyta dienotvarkė. Šalia sporto Stovyklautojai iŠvaidino vaidini
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA '
Tel. - BE 3-5893
ja, po to dr. Antanas Razma pri (Tippicanoe, OH). Stovyklos te ir tautiniu šokių pamoku, įvyko mus apie ateitininkų praeitį ir
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dainų.
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Chicagos atvykę Rūta Pakštaitė,
Valandos pagal susitarimą. , , .
už jo įdėtą darbą įvairiose lietu
Stovyklavietė randasi 2 valan
Vita Polikaitytė
Ofiso tel. — 582-0221
viškose organizacijose. Ateitinin dos 30 minučių kelio į pietus •Linas Rimkus ir Em. SakadolsDR. FRANK PLECKAS
ky federacijos vadas Juozas Lauč nuo Clevelando, 1 valanda
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
KYLUNGSTAD 0 0 .
(Kalba lietuviškai)
ka, buvęs Federacijos vadas dr. nuo Pittsburgo aerodromo ir Can
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parduotas
iš
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OPTOMETRISTAS
Petras Kisielius ir Chicagos sky ton Amtrac traukinio stoties. Kai
VAIKŲ LIGOS
Since 1930
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6441 S. Puiaski Rd.
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Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
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DR. A. JENKINS
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Chicagos sendraugių narys ir taip gimnazijų abiturientai gali re vendintu žemiu valstybinį bran
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Valandos pagal susitarimą
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bą Pasaulio Lietuvių Bendruome Chicagos ateitininkų sendraugių šimtams metu po Tomo Becket —Anglijos .Telrgirsio židinio va
CHIRURGAS
:•;«
Valandos pagal susitarimą
aicii.niim.i4 aciiuiaujįiu t
.yi
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«
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. . dovu, atsisakė nuo savo pirmykš
2
4
5
4
West
71st
Street
nės veikloje. Dar trumpus padė ViuvjaKus
, .
., ,
. . . . . .x tragiškos rrarties, jo vardas vel
.-t.TT į viešumą,
. .
. ,karstas čių pažiūru.
Vai.: pirm., antrad . ketv. ir penktad. 2r5 ir
jstaigos ir buto tel. 652-1381
Seniausia Lietuvių Radlo programa
kos žodžius tarė prof. Mečislovas skyriaus valdybos pirmininkui, is4 iškilo
nes jo
vykus
į
naują
vietą,
kol
bus
6-7 — i§ anksto susitarus.
T.
įtūžęs
Henrikas
II
pradėjo
jį
Naujoj
Anglijoj
ii
Stoties
WLYN,
Mackevičius, dr. Kazys Pemkus,
šiandien parduotas iš varžyti
DR. FERD. VYT. KAUNAS
išrinkta
nauja
valdyba,
jo
parei
persekioti
ir
T.
Bekect
buvo
pri
1360
banga,
veikia
sekmadieniais
nuo
Ofs. tel 586-3166. namu 381-3773
Juozas Baužys ir inž. Petras
nių, kaip retas viduramžiu meno
Gydytojas ir Chirurgas
verstas pasitraukti į Prancūziją. 1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
Brizgys. Siu išleistuvių proga M. gas perima Juozas Baužys, 7225 kūrinys, už 924.000 doL
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
DR. PETRAS 2LI0BA
Henrikas II, norėdamas jam at dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
OF FAMILY PRACTICE
ir L Silkaičiams buvo įteikta gė W. Higgins Ave., Chicago, 111.
trauką
ir
komentarai,
muzika,
dainos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Mums visiems gaJ įprasta, kad keršyti, apgaulingai T.Becket at
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
lės bei kukli dovanėlė Po to M. 60656, tel. 775 —1163.
Ir Magdute* pasaka. Sią programą
6745 Vest 63rdStreat
iš varžytinių yra parduodami ir siviliojo iš tremties ir arkivysku veda Steponas ir Valentina Minkai. Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir še§t
Silkaitis padėkojo visiecs susirinku
KVIETIMAS
Vai: pirm , antr ketv. ir penkt.
perkami ne tik meno kūriniai, bet pui belaikant katedroje pamal Biznio reikalais kreiptu 1 BaltJc Flo
šiems už atsilankymą ir visiems,
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
Istorikų
ir
svėkšnin
nkų
drau
DR. IRENA KYRAS
ir kiti dalykai, bet tik ne karstai. das pasiuntė rūmininkus ir 1170. rista — gelių bei dovanų krautuvę,
kurie prisidėjo prie šių išleistu
gijų valdybos kviečia Chicagos Istorija sako, kad Anglijos kara XII. 29 d. nužudė . Vėliau sąži 502 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes
DANTŲ GYDYTOJA
vių.
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat
ateitininkus dalyvauti rengiamoj lius Henrikas II, norėdamas tapti nės gniaužiamas
26S9
W
59
St.
Chtcato
atliko viešą
jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien
Silkaičiams išvykstant į Flori išvykoj, liepos 20 dieną, Ateiti absoliučiu valdovu, kaip dabar I- ant jo kapo atgailą. Popiežiaus A- gaunamas dienraštis "Draugai" ir ra
476-2112
site dideli pasirinkimą lietuviškų knyraštis, gi skelbimų kainos yra visiems
Vai pagal susitarimą. Pirm , antr.. treč
dą, Chicagos ateitininkai bei visi ninkų namuose. Pradžia 11 vai. rano Khomeiru, užsimanė paimti leksandro III T Becket buvo
ketv 10 iki 6 vai. Seitad. 10 iki 1 vai prieinamos.
lietuviai netenka veiklaus, kruops ryto.
savo įtakon kt kataJ&u bažnyčią, 1173 paskelbtas šventuoju.
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMimuuiiiiujimuiiiiiB

2mogaus fizinis gyvenimas jau
nystėje stiprėja, kyla, brandžia
me amžiuje eina horizontaliai
plačiakalnio lyguma, o senatvė
je silpsta, rieda žemyn.
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SIU DIENU PASAULIS

Liaudies kūryba
-

TAUTINES KŪRYBOS GELMĖSE

T i k vienas kelias - kovoti ir laukti

Rimties valandėlei

SANTUOKA - ATPIRKIMO ŽENKLAS

Dievo apreikštasis mokslas rios. Jos atsirasdavo, keis
apie santuoką ir šeimą jau davosi ir išnykdavo. Tiktai
Lietuvių susidomėjimas liau
randamas Šventojo Rašto Pra santuoka ir šeima visuomet
dies kūryba labiau prasidėjo
delius
asmenų
skirtumus.
J
i
bu
džios knygoje, kur kalbama liko pagrindinės ir natūralios
nepriklausomybės pradžioje.
vo tamsesnė už prancūziškąją,
apie žmogaus sutvėrimą. Jis žmogiškojo gyvenimo formos.
Ypač tai aukštai iškėlė išeivi
su
didesne
neapykanta,
be
di
Santuoka atpirkimo istorijo
toks
aiškus ir suprantamas,
jos lietuviai. Varganos įsikūri
delių
prakalbų
durnoje,
be
ro
je
buvo ženklas Dievo ryšio su
kad liko nepakeistas per visą
mo sąlygos, pavojai ir sun
mantikos
ir
su
stipriai
pabrėž
žmonija
ir žmonijos su Dievu.
Senojo Testamento laikotarpį.
kumai pradėti naują gyvenimą
tu
ateizmu.
"Rusų
revoliucijoje
Tačiau pranašų mokslas apie Tas ženklas nurodo vienintelį
svetimuose kraštuose, tėvynės
rašė Berdiajeva8, visa yra biausantuoką ir šeimą papildė san išganymo kebą. Ir taip santuo
ilgesys skatino daugelį burtis į
ru",
o
vokiečių
filosofas
Keysertuokos
ir santuokinės meilės ka pasidaro išganymo ženklu.
ansamblius, chorus, šokių gru
lingas,
lygindamas
rusų
revo
Kai Kristus natūralią san
problemą.
pes, vaidinimų ratelius. Tai
l
i
u
c
i
j
ą
su
p
r
a
n
c
ū
z
ų
,
ją
tuoką
pakėlė į Sakramentą,
prasidėjo Vokietijos stovyk
Keturi pranašai, veikę nuo
apibūdino
kaip
tamsią,
pra
sutuoktinių
meilė ir ištikimybė
lose, bet nepasibaigė ir įsi
VIII iki VI amžiaus prieš Kris
žūtingą
ir
liūdną.
kūrus kituose kraštuose. Nėra
tų, būtent Ozėjas, Mikėjas, vaizduoja ir yra simbolis Kris
žinoma tokio krašto, kuriame,
Jeremijas ir EzechieUs santuo taus ir Bažnyčios santykių.
Dideli
n
u
s
i
k
a
l
t
i
m
a
i
Tikėjimo ir Bažnyčios prie
jei tik susispietė didesnis būrys
kos ir santuokinės meilės idėją
jaunesnių lietuvių, nebūtų įsi
panaudojo kaip palyginimą šai kaltina krikščionybę, kad ji
Buvo pridaryta begalė nu
kūrę ir įvairių tautinio men<£
santykių tarp Dievo ir išrink pagal šv. Pauliaus mokslą y r a
sikaltimų, žudynių, kraujuje
vienetų, atlikusių ir atliekan
tosios
tautos. Dievas išrinko pažeminusi moterį, nes šv. Pau
paskandinusių šalį ir plačioje
čių savo išskirtinę misiją tau
Izraelio tautą tarp visų kitų lius moko ir ragina moteris būti
Rusijoje įsigalėjo ateistų val
tiniam auklėjimui svetimuose
tautų panašiai, kaip sužiedoti- klusnioms savo vyrams, juos
džia. Rusų revoliucijos įtaka
kraštuose.
nis išsirenka sau sužiedotinę gerbti, mylėti. Bet šv. Paulius
buvo tokia pat didelė, kaip ir
tarp daugybės kitų moterų. lygiai ragina ir vyrus mylėti
Meno kūryba, atsirėmusi tau
prancūzų, o jos paplitimo galia
Sandora padaryta tarp Dievo ir savo žmonas, kaip pačius save,
tine kultūra ir paveldėtu turtu,
dėl palankiai susidėjusių ap
Abraomo sudarė tarsi san tai yra intensyviausia meile.
lengviausiai nuramina ilgesį,
linkybių ir II-jo pasaulinio ka
D
a
b
a
r
t
i
e
s
sąmyšis
tuoką tarp Dievo ir išrink Pabrėžtina ir tai, kad šv. Paulabiausiai paskatina bend
ro, kai Sovietų Sąjunga, apravimui ir daugiausia sujun
Ir taip esame susilaukę tosios tautos, nors išrinktoji lius, pavaizduodamas sutuok
gaudama savo sąjungininkus,
gia ne idėjomis, o pačiu menu,
tapo vienintele laimėtoja, buvo dabartinių sąmyšio, maištavi tauta ne visada liko ištikima tinių santykius turi mintyje
Prancūzų revoliucija
kurio šaknys siekia tautos is
tokia didelė, kad nustelbė nau mo, neapykantos ir baimės lai tai sandorai ir praktikavo įvai simbolišką jų reikšmę: sužiedotmis Kristus myli savo sužie
torines glūdumas.
Dabartinės visuomenės ir jųjų laikų visas ideologines sro kų. Gražūs lygybės, laisvės ir rių tautų religiją.
dotinę
Bažnyčią. Dėl to šv. PauAišku, tautiniam menui iš
Dievas daug kartų, nepaisy
moderniųjų idealų pradžios rei ves ir netgi dabar vis dar tebesi- brolybės žodžiai tebeįrašomi
Uus
vyro
ir moters santykius
laikyti reikia kūrybingumo.
vėliavose ir netgi Sovietų Są damas neištikimybės, dova
kia ieškoti Prancūzijoje. Jie iš plečia ir jas primeta kitiems.
vadina
didele
paslaptimi, kuri
Reikia visiems, kurie nori ap
Vakaruose ilgą laiką buvo ti jungoje juos tebeskelbia kaip nojo savo tautai ir išgelbėjo ją
kilo su revoliucija ir tesėsi su
yra tarp Kristaus ir Bažnyčios.
link save suburti didesnius bū
Napoleonu. Nore gali atrodyti kima, kad komunizmas atne savo šūkius, tačiau tik vėlia iš priešų rankų. Tai turėjo Tik tokioje šviesoje galime
rius savųjų ir palaikyti tautinę
keista, bet Napoleonas tvir šiąs išsigelbėjimą, kad bus vose ir propagandoje, niekur ki pamokyti išrinktąją tautą, kad
Liaudies menas ir individua tino, kad didžioji revoliucija lygybės, brolybės ir taikos vieš tur jų nematyti. Priešingai, ir ji, panašiai kaip Dievas, turi suprasti šv. Pauliaus mintį,
kultūrą, nesustabarėti, neužsiskleisti senybiškume, ne li kūryba yra tiek gera, kiek pa nieko negali sunaikinti, nieko patija. Netgi panašiai galvojo neapykanta ir engimas, nei Ūkti jam ištikima. Sandora kada jis kalba apie vyro ir mo
pabūgti naujumų — reikia su jėgia parodyti sena ir nauja, išbraukti. Tuos idealus jis to meto žymūs Europos bei Azi gimas pagrindiniausių žmo tarp Dievo ir išrinktosios tau ters santykius. „Jūs, moterys,
p r a s t i dabarties j a u n i m o prikelti senovę ir gimdyti da pagelbėjo paskleisti, tuos prin jos mąstytojai, bet buvo atbu gaus teisių, mažumų nutau tos negali būti sulaužoma, kaip būkite klusnios savo vyrams,
nuotaikas. Tie vadovai ar mo bartį, kad joje išryškėtų tautos cipus išnešiojo ant šautuvų ir lai. Vokiečių žymus filosofas tinimas, taip pat vykdomi negali būti sulaužoma moterys lyg kad Viešpačiui, nes vyras
yra žmonos galva, kaip Kris
kytojai, kurie sugebėjo ne tik dvasia praeityje ir dabartyje. durtuvų po visą Europą, netgi Jaspers rašė: "Vardan tos būsi nepaliaujami karai ir visam pa tės santuoka.
organizuoti tautinio meno vie Stilizuoti šokiai, gerai har po visą pasaulį. Iš ten pra mos visuomenės, kurioje, buvo sauly keliama maišatis. Krizė,
Pranašai pabrėžė, kad savi tus yra Bažnyčios galva, — jis,
netus, bet ir nuolat duoti jiems monizuotos ar aranžuotos dai sidėjo naujo pasaulio pradžia, sakoma, viešpataus tobula lais kurią nūdien išgyvena mūsų tarpinės meilės ir ištikimybės kūno gelbėtojas. Ir kaip Bažny
ką naujo, ilgiau išsilaikė ir net nos, pažangiai dvasinius kon t.y. laisvė, lygybė, brolybė.
vė ir teisingumas ir nebebūsią civilizacija, yra didžiausia, ko pareiga, užsitraukta vedybų čia klauso Kristaus, taip ir
sustiprino savo papėdininkų fliktus vaizduojanti drama,
metu, įpareigoja sutuoktinius moterys visame teklauso vyrų.
Tik dabar pradedame matyti valstybės, vardan tos visuome kią žinome istorijoje.
aiškiai
sava
kalba
kalbą
ir
sa
darbų tęsimą kurie spėjo pa
Niekas negali įspėti, ką mum visam gyvenimui. Be to, Jūs, vyrai, mylėkite žmonas,
jų vaisius ir įsitikiname, kad nės kuriama dar galingesnė
vu
gyvenimu
gyveną
romano
senti su vienu kitu senovės šo
valstybė, dar kiečiau orga lemia ateitis. Vieni laukia išsi santuokinė meilė negali būti kaip ir Kristus mylėjo Bažny
daugelis
jų
buvo
supuvę.
Žmo
kiu, su viena kita daina, nepa personažai yra tos meninės tik gus buvo pasiryžęs nelaukti nizuota, dar labiau engianti, gelbėjimo grįžtant į praeitį bent pasidalinama su kitu asmeniu. čią ir atidavė save už ją, k a d ją
jėgė išlaikyti solidaus vieneto, rovės priemonės, kurios iš ža Dievo, bet pasitikėti žmogum. kokios niekad anksčiau nėra kai kuriais atvejais, kiti gi pa Tik du asmenys, vyras ir mote pašventintų, a p v a l y d a m a s
susišokusios grupės ar gero lios medžiagos, per rašytojo, Dieviškos Apvaizdos vietoje vi buvę". Tai tikra tiesa, bet visa taria eiti tuo pačiu kebu pir ris, gali sudaryti tikrą širdžių vandens nuplovimu ir Žodžiu,
choro. Ir nyko vienetai, nyko dailininko ar liaudies meno sose srityse atsistojo pramaty- rodo, kad taip pat yra prasidė myn, nesustojant, nes tiki, kad vienybę, kuri atsako žmogiš kad padarytų sau garbingą
tikrasis menas, nes kas sus puoselėtojo kūrybinę prizmę mas ir mokslas. Dar vėliau įvy jęs komunizmo nuosmukis, lė žmonija daro pažangą. Bet ne kosios asmenybės kilnumui ir Bažnyčią, neturinčią jokios dė
toja, tas slenka atgal; tiksliau perduotos, padaro gyvus žmo ko kitas labai svarbus įvykis: tas visos sistemos irimas, vis trūksta ir tokių, kurie nemato sukuria gilaus pasitenkinimo ir mės, nei raukšlės, nei nieko to
tariant, atsilieka nuo savo lai nes, gyvus šokius ir gyvas dai rusų revoliucija, besiremianti didėjanti opozicija, nuolatinis išeities ir beviltiškai žiūri į atei laimės šaltinį visam gyve kio, bet šventą ir nesuteptą.
nas. Toks menas atgaivina, lei
ko.
nimui. Santuokinė meilė reika Taip ir vyrai turi mylėti savo
tį.
disidentų gausėjimas.
tais
pačiais
ar
panašiais
dės
Tam pavyzdžių turime Čiur džia s u s i m ą s t y t i , p a ž i n t i niais, tačiau pabrėžianti diTarp visų mūsų laikais filo- lauja absoliutinės ištikimybės Žmonas, tarytum savuosius kū
Komunizmas dar gali sukel
naujus
dvasinius
pasaulius,
lionio ansamblį Clevelande ar
- sofų ir politikų pareikštų nuo iš abiejų sutuoktinių pusės. nus" (Ef.5,22-33). Krikščioniš
sustelkti
tam
tikrame
laike
ir
Dainavą Chicagoje. Jie dar ir
monių gal teisingiausia būtų Net ir tuo atveju, kai vienas koji santuoka ir yra vaizdas
dabar turi ką naujo parodyti sa tam tikrose sąlygose.
Huitzingos jo knygoje "Rytdie iš sutuoktinių pasirodo neišti Kristaus ir Bažnyčios santy
J.V.
Nieko kūrėjas neturi taip
vo aplinkoje ar net nuvykę į ki
nos tamsybėse". Jis rašo: kimas, antras nėra atleistas kių.
tas didesnes ar mažesnes vengti, kaip sustingimo, užsi
"Tarp kultūrinio pesimizmo ir nuo ištikimybės pareigos.
gyvenvietes. Tai ir parodo, kad darymo nuo pasaulio, tartum
tikėjimo į būsimą mūsų žemės
Jei s a n t u o k a vaizduoja
kūrybinė dirigentų ir vadovų jis gyventų kitoje planetoje ir
išsigelbėjimą svyruoja tie, ku Dievo sandorą su žmonėmis,
PARTIZANO
DAINA
dvasia dar neišblėso. Tik du su kitokiais gyviais. Sustin
rie, matydami dabarties ydas ir tai ji turi būti nepaprastos ver
pavyzdžiai, bet tokių yra dau gimas ir sustabarėjimas pa
blogybes ir dar nežinodami, tės ir ypatingo šventumo. Tik
Sužeistas aš mirštu
vojingas
ypač
išeivijos
kūrėjui,
giau — jie tiksliai reprezentuo
kaip jas atitolinti, stengiasi su tai brangus ir šventas ryšys
Ant tėvynės rankų,
ja tautinio meno kūrybinę pa kai jo paskatai yra likę toli, o jis
prasti, pasiryžę viską pakelti, tarp visų socialinių ryšių gale
Sesių apkabintas
priverstas likti tik prie atsi
žangą.
dirba ir laukia". Iš tikrųjų nū jo būti panaudotas pavaiz
Nejaučiu
skausmų.
minimų arba užmiršti kūry
dien mums nėra kito kelio kaip duoti ir nušviesti atperkamąjį
bingumą, kurio reikia visoms
kovoti ir laukti.
ryšį tarp Dievo ir žmonių.
*
Gražus, gražus karstas
meno rūšims. Kultūra tampa
Daugelis istorijos bėgyje panie
Rūtom
išdabintas, —
Reikia kai kada pažvelgti ne tik gaminiu, kai nedaro pažan
kino santuoką ir šeimą, iškel
Nesunki žemelė
Visose pasaulio šalyse moterų
tik į liaudies kūrybos tęsti gos, kai kūrėjas jau nebeturi ir
darni didesnes socialines gru
vidutinis
amžius
yra
ilgesnis
už
Lietuvos laukų.
numą ar jos tobulinimą, bet ir į nebesuranda naujų žodžių,
pes, kaip tautą ar valstybę.
vyrų.
Išimtį
sudaro
Indija,
Ceivisą lietuvišką kūrybą, kuriai naujo stiliaus, naujų šokiui ar
lonas, Kambodžia ir Aukštutinė Tačiau gerai žinoma, kad to
išeivija palankių sąlygų nesu dainai interpretacijų, kurios,
kios socialinės grupės įvairiais
JAV-bių prezidento karinis lėktuvas, kuris būtų naudojamas jo
Voltą. Ten ilgiau gyvena vyrai.
(Iš Sibiro lietuvių poezijos)
teikia. Rašytojas, atitrūkęs nuo nepakeitusios liaudies kūry vyriausio karinio komandavimo reikalams, jeigu iškiltų karas.
periodais buvo irgi labai įvai
savo gimtinės, nuo savos že bos pagrindų, prakalbėtų šių
mės syvų ir nuo skirtingais ke dienų meno kalba.
bais einančių savo brolių, jau
Kūrybiškumui
žadinti
kvailių. Dar nepriklausomybės pradžioje buvau karo mane iškėlė į Ukmergę.
Čia visai neblogai, atrodo, čia ir nugėrimai
neturi to kūrybinio lakumo, rei nereiktų gailėtis nei premijų,
mokyklos karininkas. Kažkaip atsitiko, kad paskyrė
pigiau
kainuoja, bet viena bloga, kad visi pažįsta.
kalingo kurti personažui, ku nei paskatinimų ir paragi
k a r i ū n a m s dėstyti rikiuotę. Na, ir dėstau. Kariūnai
riuo būtų galima tikėti. Tačiau nimų. Kūrybiškumui skatinti
šypsosi, geriantį visi niekina, o juoktis nereikėtų, net Nemalonumai visada išeina į viešumą. Skolintis
ir šiuo atveju išeivijos rašyto reikia atsižadėti ir neatsakin
pats Dievas prakeikė sūnų Chamą, kuris iš girto tėvo visur gali ir taip prisivariau skolos, kad žmona
jas turi laisvę kurti tai, ką jis gos kritikos bei paniekos, nes
Nojaus juokėsi. Na, manau, jūs avinai palaukite. turėjo kokio nors darbo ieškotis. Paskui atėjo rusdvasinėmis akimis mato, ką jis kūrėjas ne iš karto pasidaro ge
Vieną pamoką taip ir sakau, patikrinsiu jūsų kiai, prisiuvo paikutes prie atlapų, skolos visos nusi
intuityviai jaučia, ką jis savyje riausiu kūrėju. Jis mokosi iš sa
patriotinį supratimą. Visi žiūri. Plikai nukirptos braukė, nes litą nuvertino.
ALOYZAS BARONAS
Kai vokiečiai pradėjo mušti ruskį, buvau
išgyvena.Jis gali sukurti pil vo ir svetimų klaidų, bet moko
kaktos blizga, o aš jiems: prašau man padeklamuoti
poligone. Supylėm politrukus ir atsipalaidavom.
kiausia prasme kūrinių, vertų si ir iš žmonių, kurie jo kūrybą
Lietuvos himną.
ne tik paminėjimų, bet ir nagri priima. Tai ypač tinka jaunes
Jie šypsosi, matyt, galvoja, kur čia šuo pakastas, Tada vokiečiai sudarė savisaugos batalioną ir man
(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
nėjimų, svarstymų, diskusijų ir niems rašytojams, muzikams,
bet aš viską rimtai. Parodau pirštu į vieną. Visi pri vėliau užsiuvo pintus antpečius. Gražiau negu
3
skaitymo po kelis kartus. Kad dainininkams, menininkams
pratę giedoti, tai truputį kitaip, negu deklamuoti. susisukusi rusiška palaidinė, bet šnapsas visais
laikais tas pats.
ir tokios karo ar pabėgimo sce ar tautinių šokių mokytojams.
— Ar seniai geri? — nuo pramonės kėlimo prie Vyrukas atsistoja. Pradeda deklamuoti, beveik norė
nos. Jeigu jose įsigyvenama
Liaudies menas yra išeivijos
Mes prie Veliky Luky saugom tiltus, kokiam bur
tų giedoti, jam lengviau būtų, bet tik mikt, mikt ir
tiesioginio dabartinio darbo vėl grįžo aktorius.
realybė, jeigu personažai gy- auklėtojas, nostalgijos tram
liokui
užduodami į skudurus, pas rusaites nueinam
— Seniai. Kai baigiau gimnaziją, brolis už- susimaišė Lietuvos saulė su meile.
, _yai įtikina, jeigu vaizdai aiš dytojas. Bet ir jame reikia siek
sušilti.
0 moterys visame pasauly tokios pat. Taip ir
Piktai pasodinęs liepiau kitam tęsti. Tas nebesu
fundijo, tai, taip sakant, dorai nebuvau nė nustojęs.
kūs ir suprantami, tai ši tema ti pažangos. Geri rašytojai, ge
eina
gyvenimas.
O paskui atsidūriau Itahjoj. Tai
— Na, kaip kariuomenėj,? — paklausė Tarnas, po gebėjo atstatyti eilės ir tą pasodinau. Paskui dar
buvo ir dar ilgai bus viena iš ri kitų sričių menininkai nebijo
skalbė amerikonai ir anglai nugaras, bet kiek ten tų
pora nusėdo, kol buvo atstatytas himnas.
sunkiausiai įkandamų, bet rodytis su savo kūryba, nes jie buteliuką padėdamas nuo savęs ir uždegdamas iš
Vyrai, sakau, po velnių, iš kur tokia karo vargšų lenkų galveles padėjo, norėdami supliekti
kūrybiškai brandžiausių temų. kuria vidinio balso šaukiami. naujo darbo entuziazmu. Bet kadangi Skripkus mokykla atsirado, kad nė himno nemoka. Tikra asilų nacius. Na, bet į sveikatą.
Tas laikotarpis tesitesė tik Juos šaukia tautos istorinės daugiausia mokėjo, tai jis turėjo teisę kalbėti:
Diena giedrėja. Apniukęs dangus švinta, į alinę
banda. Žinoma, vyrukai suprato, kad čia psicholo
kelerius metus. Po jo ėjo persi kultūros gelmės, jų šaukiasi Kariuomenėj tai irgi nebuvau blaivininkas. Likau ginė apgavystė, nustojo šypsotis, bijodami, kad kitos užvažiuoja įvairūs pardavėjai, vis įvairiau, bet Skripkėlimai, išsiskirstymas, vyki išeivija ir tauta pavergtoje tik kapitonu, galėjau kiek ir daugiau pasiekti, bet apgavystės neišrasčiau.
kaus pinigai baigiasi ir neviltis puolą Žaklį, aktorių,
mas į tolimiausius kraštus ir tėvynėje.
Pr. Gr. laipsnius palikau tiems, kurie negėrė. Prie rusų tai
Bet iš ten mane iškėlė, nore ir labai išmintingas visų karų nenugalėtą Skripkų ir net patį Tarną. Ir
nebuvo labai lengva gerti, nes išgėręs gali kokiam
burliokui per marmūzę užduoti, bet vis šiaip taip po buvau. Pagaliau aš buvau kareivis, o ne koks ten tuo visiems skausmingu momentu į barą įeina visą
lašelį ir po lašelį. Su žmona, kai atvažiavau į šį profesorius. J a u būdamas pulke nutariau, kad reikia pluoštą pinigų rankoj laikydamas Jonas Šniras, kurį
PASIVAIKŠČIOJIMAS
„Vyras, užsiėmęs tarnyboje, kraštą, iš karto atsiskyrėm. Ji su dukra vienur, o aš truputį kuopai duoti Nemunu paplaukti. Šiek tiek į paprasčiau Šniūru vadina. Kelias dienas dirbo pas
ieško žmogaus, kuris galėtų kas sau vėl kitur. Mat, jai vis tas nugėrimas užkliūna, priekį ir atgal. Juk prireiks kada upę forsuoti, ka privatų statybininką, dabar gavo užmokestį ir
Švedas buvo labai vis užimtas dien vietoj jo pagal gydytojo
riuomenė tai ne gimnazisčių darželis, žinai, buvo pasiuto gerti. Kai baigs pinigus, apsimąstys kokią
tarnyboje, bet gydytojas jam liepė paliepimą pusę valandos pasi atrodo, kad aš į jos gerklę, o ne į savo versčiau. Taigi
dabar baigiau visus karus su visu pasauliu ir su savo tokių maišų, kurie velkasi, kaip lepšiai, tikri asilai, dieną, pradės dirbti, bijos pinigų išleisti net ir
kasdien po puse valandos pasi vaikščioti parke".
du kartu nepasakius ant kelio apsisukti nemoka, o aš maistui, o paskui, kad pasius gerti, ir vėl viskas iš
žmona. Niekad taip taikiai negyvenau.
vaikščioti parke.
pradžios.
— Ką tau sakydavo kariuomenėj, kai tu taip visiem ir įsakau truputį paplaukti. Tegu plaukia,
Norėdamas atlikti gydytojo
Pasirodo, ir žvirbliai jau yra
kas nemoka tegu skęsta. Vienas, matyt, supyko ant
paliepimą ir negaišti laiko, jis suskaičiuoti. Jų pasaulyje esą art; užubodavai? — neatleido Žaklys.
Stockholmo laikraštyje išspaus- milijardo.
.(Bus daugiau).
— Manai, glostė? Nėra, taip sakant, per daug manęs ir nuskendo. Tikrai atsikeršino, nes po to
nežinomybę. Tai vėl temos, ku
rių neišsems vienas rašytojas,
neišsems net ir daugelis, nes
kiekvieno išgyvenimai, pajau
timas aplinkos veikimo ir pa
ti aplinka buvo tiek skirtin
gi kad jų daugeliu atvejų net
lyginti negalima. Tai temos,
kurios dar tebėra šiltos, ku
riose dar daugelis tebesimurdo, nes vis dar lyg pasiruošę
grįžti, nors t a s "atgal" y r a to
kia pat nežinomybė, kokia bu
vo pradžios kūrimasis sve
timame krašte. Šią temą tikras
kūrėjas gali perduoti naujai ki
tų neišgyventą ir neparašytą
naują kūrinį, kuris net dabarti
nę aplinką parodys kitokioje
šviesoje, negu daugelis tik gin
čuose ir apkalbose paskendę ją
apgraibomis temato.
Išeivijos lietuviai kūrėjai savo
duoklę atidavė tautai ir tautos
kultūros plėtimui individua
liai. J ų knygos, jeigu ir n e vi
sos, yra mūsų tautos kūrybos
pratęsimas, jos iškėlimas, nes ji
remiasi laisve. Prievarta sukur
ti kūriniai tėra tik pritaiko
masis menas — gražūs žodžiai
ir svetimas, nepažįstamas turi
nys.

Istoriniai procesai sunkiai
suprantami. Jie lėtai bręsta, o
jų būsimas pasekmes mūsų lai
kų žmogus veltui stengiasi pra
matyti. Skaitant naująją isto
riją, matai didelius kontrastus,
staigius pakitimus. XVIII šmt.
žmonės labiausiai rūpinosi iš
laikyti autoritetą, drausmę,
santvarką, stipriai įtvirtinti
gyvenimą tvarkančias dog
mas. Jų tiesioginiai įpėdinia
vieni krikščionys, kiti — antikrikščiony8. Pirmieji tiki die
viška teise, antrieji — į pri
gimtą teisę. Pirmieji patogiai
gyvena visuomenėje, susiskirsčiusioje į nelygias klases,
antrieji tesvajoja tik apie lygy
bę. Bet jų vaikai atsisuka prieš
tėvus, įsivaizduodami galėsią
pertvarkyti pasaulį, kuris vien
tik jų telaukė tapti tobulesniu.
Tačiau sekančias kartas sukrė
tę įvykiai paruošė dirvą revo
liucijai. Nuo tada prasidėjo mū
sų laikų nuotykiai.

P. GAUCYS

ANTRAS
PASAULIS

\o tokį skelbimą:

ti ir sukelia daug karų, pasi
naudodamas tam palankiom
sąlygom, išsiplėtimo ryžtu ir
noru viešpatauti. Jo ateizme, o
ypač jo neapykantoje glūdi jo
žlugimo pradas, nes niekad
žmonijos istorijoj nebuvo lai
mėjęs neapykantos mokslas,
atbulai, yra laimėjęs meilės
mokslas, tai yra krikščionybė,
kuri tebegyvena ir laikosi. Yra
įrodytas faktas, kad komuniz
mo jėga ar bent svarbi jo dalis
glūdi tame, ką jis yra paėmęs iš
krikščionybės. Tad Jaspers tei
singai pastebėjo ir to jo tvir
tinimo niekas negali nuneigti:
"Buvo norima sukurti naują
žmogų, kuris būtų komunis
tinėje visuomenėje žmonišku
mo pagrindas, ir štai tas žmo
gus gimsta jau suluošintas
savo svarbiausioje dalyje: jis
gimsta nelaisvas".

S ė j ę s 8 provincijolu kun. Jus mo, kai penki pranciškonai konv a r g o turėjo, kol s u j u n g ė tris Jau
tinas
daugiausia ribojosi sielova celebravo Sv. Mišias, o provincivisiškai braškančius laikraščius į
(Nukelta į 6 pal.)
v i e n ą , ypač d a u g pastangų rei da. Ilgą laiką buvo Green ir Kenvienuolynų virši
kėjo padėti, kol įkūrė vienuoly nebunkporto
n ą Brookh/ne, dabar j a u virtusį ninkas, provincijolo patarėjas, pa
ALL N E W FURNITURE
tikru lietuviškos kultūros centru. šaukimų viršininkas, o dabar jau
Sočiai
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T o k i a jo veikla gąsdino n e tik kai ketveri metai veda Rochesterio on Job?Sec.
You c&n open a crctdit acc't
Fast
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Free Delivery.
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riasdešimt penkerių m e t u ku tuvišką darbą, tai dar kokių
T A I S O
pranta. Prieš kelerius metus vi kalbėjęs negalėtum t o pasakyti:
nigystės sukaktį. T ą sukaktį verta pranciškonų jiems čia pat pašo
SKALBIMO IB DtlOVTHMOjr:
siškai atsitiktinai įteko įsikalbėti jis tebėra tiesus, lieknas, gyvos
paminėti ir tolėliau už Rocheste nėje visiškai nereikia. P o dauge
K A U N A S Ir ŠALDYTUVUS —
su
pranciškonų
vizitatorium, jaunuoliškos eisenos ir visada pil
rio lietuviu parapijos ribų n e lio pastangų Pittsburgo (vyskupas
Kreipus 1 Hermane
t u o m e t u viricuojaačsu pranciš nas nauju idėjų.
vien todėl, kad keturiasdešimt leido kurtis, b e t tiktai laikinai.
TU. 585-6624 po 5 • .
konus. Apskritai jam l i e t pran
penkeri apaštalavimo metai yra T a i p kun. Justinas ir įkūrė PittiKalbiU lietuviškai
Į sukakties šventę, kurią pla
ciškonų darbas b u v o prie širdies,
toks ilgas laiko .tarpas, jog ne v i  burge laikiną Lietuvių pranciš
navo klebonas ir parapijos tary
tik niekaip n e g a l ė j o suprasti, k a m
siems kunigams lemta ji išgyven konų vienuolyną, k u r i a m e iš pra
bos prezidiumas atšvęsti tik sa
jie leidžia pasaulietišką žurnalą,
ti, bet kad kun. Justinas VaŠkys džių ir tebuvo tik jis vienas. N e 
vųjų tarpe,
netikėtai atvyko
laikraštį ir spausdina pasaulie
n e vien pranciškonas, bet ir vi- trukus atvyko
k u n . Juvenalis
provincijolas kun. Paulius Balta
I J E T U V I S DAŽYTOJAS
tiškas knygas. Jis n e t žadėjo siū
tsiems 'lietuviams yra tikrai daug Liauba, dabar dirbąs Kanadoje,
kis, viceprovincijolas kam. Francis
lyti, k a ū jie k u o greičiausiai tą
Dažo n a m u s iš lauko
St. Catherine, ir klierikas Pran
kus Giedgaudas ir šį pavasarį į
naštą
nusimestų
ir
atsidėtų
vien
i r i i vidaus.
pranciškonus įstojęs k u n . Vytau
Kun. Justinas yra žemaitis, gi ciškus Giedgaudas, dabar Brookly
religiniams reikalams, kaip ir kiti
n
e
pranciškonų
spaustuvės
ve
tas Zakaras. Jų atvykimas sutei
D a r b a s garantuotas.
męs Liepojuje, bet augęs, pradžios
pranciškonų vienuolynai. Reikė
dėjas
ir
provincijolo
pavaduoto
k
ė
šventei
reikšmingo
didingu
ir vidurinį mokslą išėjęs Žemai
jo ilgo pasikalbėjimo n u o carų
tijoje, Ylakiuose, o po to jam jau jas. D a r atvyko ir v i e n a s bro
ukazų, per Valančių ligi dabar
(Totra of Lako)
buvo lemta mokytis, gyventi ir lis.
tinio okupanto, kuris tuose pa
WEDIHNGS & B A X Q U E T S
dirbti v i s toliau ir toliau n u o g i m
Vienuolynui pradžia buvo ge
čiuose carų ukazuose pakeitė pro
GRAND MANOR
tujų n a m ų .
Vienerius
metus ra, tik nebuvo tikros vietos, nes
voslaviją bedievybe, per kurią ti On Archer % btock West of Cicero
dar mokėsi Kaune jėzuitu gim laikinas leidimas kiekvienu me
kisi sunaikinti ir surusinti Lietu Reasonable Prices and Packages.
Larye Dance Floor in Bar Areas.
nazijoj, bet p o t o vėl grįžo į Že tu galėjo būti atšauktas. Šiuo at
v i ų tautą, kod suprato, kad lietu Hlghest Quality of Food & Cooktails
maitiją, į Kretingą, į pranciško veju vilties neprarandantį ir vis
CALL — 767-2300
viai pranciškonai,leisdami ir pa
n ų vienuolyną ir tapo vienuoliu. pastoviai vietos ieškantį k u n . Jus
$121.00 Chicagoje
saulietinę spaudą, stengiasi iš
Vėliau mokėsi Kauno kunigų se tina pasitiko pirmas tikras pasise
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laikyti nors dalį tos katalikiškos
minarijoje, studijavo Vytauto D i  kimas, kuris, lyg n u o kalno pa
MARCO/S ON LOCATION
Lietuvos kultūros, kuri ten taip
PR0FESSIONAL CLEAMNG
džiojo universitete, išvyko į Aus stūmėtas sniego gniužulas, prade
C i c e r o j e
nežmoniškai žalojama. Jeigu po Valome kilimus, baldų apmušalus;
Rochesterio,
N.
Y.,
lietuvių
parapijos
klebonas
kun.
Justinas
VaSkys
su
kon(10/20/5/UM)
triją, į pranciškonų kunigų semi jo riedėti ir didėti. 1944 metais
celebrantais po šv. Mišių. Iš kairės: kun. P. Giedgaudas, jubiliatas kun. Jus tiek m e t ų dar stengiamasi ir ne plaunam sienas. Grindis aptvarkome.
Pensininkams auto apdrauda
Valome langus ir namų reikmenis.
nariją. T e n 1935 metais birželio
° | P o r t l a n d o vyskupas daivė leidi tinas Vaškys, kun. Vytautas Zakaras, provinciolas kun. , Paulius Baltakis ir iš bilogos valios apkarpyti mūsų "Tou'U likę what Marco does".
Amžiui 82 iki 80 m.
29 dieną gavo kunigystės šventi mą pastoviai įsikurti jo vyskupi kun. Tadas Degutis.
Nuotr. Vyt. Jackevičiaus kiek s u n k u m ų teko perlipti kun.
TeL — 734-7250
6529
S o . Kedzie Avenue
mus. Tapęs kunigu, dar studija joje labai nuošalioje G r e e n vieto
50000000000000000000000000
Justinui, kai viską reikėjo pradėti.
vo istoriją, filosofiją ir teologiją. vėje. T e n jis nusipirko namelį ir
Tikrai turėjo turėti daug gudiruBaigęs studijas vėl grįžo į Kretin jame įsikūrė. Bet netrukus ir tas
sitaikė būti Schvvaebisch Orruuen- nei su pranciškonais, n e i s u p a  m o ir tikro žemaitiško užsispyri
J D'S KEY AND LOCK SHOP
gą, čia tapo pranciškonų gimna namelis nebegalėjo sutalpinti vis
Emergency Boad Service
de lietuvių stovykloje. Su Zeno čiais Aidais. Kitas, neradęs prita mo.
Segal-Kwikset
zijos rektorium, dėstė istoriją, fi naujai iš Europos
atvykstančių nu Ivinskiu užėjome, berods, pas rimo, gal b ū t ų pasitraukęs, b e t
Locka inttalled and repaired for your
losofiją, tikybą, buvo provincio- pranciškonų. Reikėjo rasti kur
Auto, Home or Business. South and
Antaną Maceiną. T e n radome dar n e žemaitis k u n . Justinas. Sako
Southwest; Bonded. insured.
lo patarėjas, pranciškonų klieri nors didesnę vietą. T a i p pat rei
kun. A. Baltinį ir dr. Joną Gri net buvęs toks - paskutinio pasi DIRECT TO PUBIilC—50-75% OFF
34 hour phone — 436-8200
IX C ASE TJOT P r i t C H A S E
kų auklėtojas ir Šv. Pranciškaus kėjo sutvarkyti ir juridinę lietu
Provincijolas 1 Coat
2900 W. 51st S t , Chkago
nių. D ė l Griniaus abejoju, bet, kalbėjimo gafras.
Quality Fiat Latea, VVhite &
Varpelio redaktorius. Šalia to dar vių pranciškonų padėtį, nes be
Colors.
$3.25
per
gal.
Close-«ut
in
kun.
Justinas
pasakęs:
"Neprita
rodos, buvo ir jis. Kalbėjome apie
5's a s low as $1 per gal. Open daily
organizavo kalėjimų
lankymą. savos provincijos visi lietuviai^
REIKMENIS FOTOGRAFAMS
irimą stovyklų ir jose sukurtų riate ir nereikia, aš vistiek lei 8 to 5. Closed on weekends.
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Žinoma, su savo suorganizuotais pranciškonai kiekvienu metu ga
McCOOK PAINT COMPAXY
siu".
"Vienas?",
nežinia,
kuris
pa
lietuviškų kultūrinių institucijų.
IR MĖGĖJAMS
ATLIEKAME VISOKIUS STOGŲ
7701 W. 47th (Iiyons)
menininkų būiais ir pats lanky lėjo būti išsklaidyti po svetimus
Atėjo į kalbą k Aidų žurnalas. klausęs, o provincijolas atsakęs Rahman
TeL 447-4990 DARBUS. Rementuojame mūrą. "Hot
davo.
Painters gladly recommended
roofing". EkspertiSkai ir sąžiningai at
vienuolynus. 1946
metais jam Nebepamenu, kuris pasakė, kad trumpai drūtai: " N e n e v i e n a s .
Kai užėjo bolševikai, greitai pavyko kanoniškai įkurti Lietu Paulius Jurkus redaguoja paskuti Aš ir Dievas". T a i p ir pasiliko —
liekame langų kitavimo darbus.
*
paaiškėjo, kad Lietuvoje ne tik vos pranciškonų Sv. Kazimiero nį numeri, ir tai bus viskas, nes pranciškonų (leidžiami Aidai pra
Skambinkite dabar — 723-0282.
pranciškonų vienuolynas, bet ir provinciją, o kitais metais pasise kur kitur jį perkelti ir vėl iš nie dėjo eiti Amerikoje. B u v o dar ir O L Y M P I A D E N T U B E C E N T E B H!IHHmHUlHIHHIimtmi«HHHiHninH
Daug sutaupysite, pirkdami
patys pranciškonai ilgai išsilaiky kė iš vieno turtucfiio gerom sąly ko pradėti leisti nėra jokių vil vėliau priekaištų ir nepasitenki
2005 W. Lincoln HighWHy„
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
OlympU Flekis. Illinois
ti nebegalės. N e t nespėję gerai g o m nupirkti
togiu planu atidedant pasirink
Kenneburikporte čių. T u o metu gyvenau EHep- nimo, priekaištų, bet Aidai ėjo,
DENTURES
—
FULL
SET
tebeina
ir
šiandien.
N
e
m
a
ž
i
a
u
rūmus su gražiu parku. T e n jis ir holzo stovykloje, kur stovyklos
tus reikmenis ypatingai progai.
Upper and Lower . . . $280.00
perkėlė Lietuvos
pranciškonų gimnazijoje kapeSionavo pranciš
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
TYPEWRITERS AND
P u t U I Dentures . . . . from $175.00
centrą. Tai tas pats Kennebunk- konas kun. Jonas Adomavičius.
aptarnavimas. Atidaryta pirmad*.
ADDING MACHINES
General Dentistry and Repairs
SANDING A N D FTNISHING
portas, kur ir dabar daugelis lie Jam pranciškonai iš Amerikos šį
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
For Aspt. CaE 312—748-3990
OF OLD AND NEW FLOORS
Nuomoja, Parduoda, Taiso
tuvių ir lietuvių organizacijų su tą atsiųsdavo, bet ypatingai daug Atnaujiname ir apdailiname senas ir
B. S. BAKDIS. D.D.S.
Virš 50 metų patikimas jums
važiuoja praleisti v i e n ą kitą vasa atsiųsdavo
žmonėms išdalinti naujas grindis. Pilnai apsidraudę.
Tjocated
In Athenia Pk. Medical
Vartojame dulkių nesukeliančiais įpatarnavimas.
ros savaitę.
Švento Pranciškaus
Varpelių. rankius.
Center: Suite 120 — W«flt End
MICK GABORIK —
598-1217
3 blocks W. ot Western Av. on Rt. 30
Nežinojau nei kiek tų lietuvių
5610 So. PulasM Rd.. Chicago
Tiek pasiekęs k u n . Justinas nė pranciškonų yra Amerikoje, nei
Pnooe - 581-4111
negalvojo sudėti rankų. Dar po kada, nei kaip jie čia įsikūrė,bet
poros metų jis įkūrė vienuolyną •tas veltui
dalinamas spaudos
WE BUY AND SELL
St. Catherine, Kanadoje, o 1951 gausumas sudarė įspūdį, kad jie Used freezers, refrigerators, stovea, 5 MMUCUAI
Rūgs, Carpets,
metais per didelius vargus Brook- turėtų būti gana Tortingi. Ir tada, wa3hers, driers, coolers, and ice m a kers. We also repair appliances
Upholstery.
lyne — vienuolyną ir pranciško-1 •lyg kieno pastūmėtas, pasakiau,
QUICK REFRIGERATION
Duradeanoci
Call 224-1512 or 224-7878
n ų spaudos centrą. Įkūręs spau kad gal vertėtų dėl Aidų leidimo
LAKROD2IAI TJt BBANGENYEtS
%
(U*» ogain tant day)
dos centrą s u savo spaustuve, pir pašnekinti pranciškonus.Ta m i n  for ąuality products & expert service.
Pardavimas ir Taiaymaa
S
SoSo»»W«Ar« • NOScrubbing
miausia perkėlė čia Sv. Pranciš tis visiems patiko. Ir tarė, kad rei
2646
W
69th
Street
—
Tai
KB
7-1941
|
Bodndly'nns
tniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiintiiii
• NOSodcing
kaus Varpeli, p o to paėmė leisti kėtų pamėginti. Kai vėliau ga
C'TV W1D€ & SU»UI»»S
Kun. Jortinas Vaiky*. OFM — ju ligi šiol Europoje leistus Aidus,
vau jau pranciškonų leidžiamus
biliatas.
tris silpnai besilaikančius Ameri Aidus, galvojau, kad perkėlimas
388-9263
CdM
S
12320 So. UrfSn
kos 'lietuvių laikraščius — Bosto įvyko labai paprastai: senieji lei
kojų sušilti, jie tuoj uždarė vie n o Darbininką, Brooklyno Ame
TmiiimiimiimmiiimiiHiiiiuiHiiiiiiiif?
dėjai norėjo gerą žurnalą išlai
nuolynus, atėmė gimnaziją, su riką ir Pittsburgo Lietuvių žinias
kyti gyvą, paprašė pranciškonų,
ėmė provincijolą kun. Augustiną sujungė į vieną rytiniam Ameri
A A A - I SBCCMTY SYSTEMS
tie reikalą suprato, sutiko leisti ir
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Dirvelę ir kuĄ. Liucijų Martušį, kos pakraščiui katalikišką laik
24
hr. emer. servlce — So.-So. West
režkalas buvo baigtas. Tik daug
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Protect your bome * valuables on
bet pranciškonų vadovybė ir po raštį Darbininką. T i e visi jo rū
vacatlon. Burg-lar alarrns — Elec.
vėliau sužinojau, kad reikalas
Atdara MokJadieniaU nuo 5 »aL ryto fld 10 vaL vakaro.
to nenuleido rankų. Tuo metu pesčiu ant kojų pastatyti laik
door openers. LiOcked out—We open.
taip lengvai neriedėjo. Tiesa, pro
Ali types locka — Free estlmates.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
užsienyje mokėsi nemaža lietuvių raščiai ir dabar tebeleidžiami jo
vincijolas kun. Justinas Vaškys
1412
W.
IStft
S*.,
TeL
78S-8104
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
pranciškonų, tai vadovybė nuta įsteigto
pranciškonų
spaudos reikalą tikrai suprato, dar pasita luiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiinm
rė juos visus sutelkti Jungtinėse centro BrooMyne.
rė su dr. Juozu G i m i u m , kuris ta
Amerikos valstybėse ir taip gel
B W S PLASTERING
B E A T
I N F L A T I O N
Visą tą jis padarė būdamas da į a u buvo Amerikoj, dėl sudary
bėti Lietuvos
pranciškonų šv.
Atliekame visus tinkavimo darbus:
DANNY fX>YS "222"
provincijolu. 1952 mo redakcijos ir nusprendė žur
Naujas lubas — sienas. Lopome ir tai
Kazimiero provinciją. Tam telki pranciškonų
nalą perimu, bet ne taip galvojo Lo-Suds Laundry Detergent 100 1b. some. Dirbame visame mieste. Skam
metais
pasitraukė
iš
tų
pareigų,
mui vadovauti jie ir paskyrė da
kai kurie pranciškonai ir dar Drum only $30.00. Call Steve 581-5161 bint galima 24 valandas: 988-2354,
bartinį Rochesterio lietuvių pa bet tada Lietuvos pranciškonų
žmonės net nieko bendro neturį
58 E. lOOth Plaee, Chicago, UL
Free Delivery
rapijos kleb. kun. Justiną V a i  provincija jau buvo pastatyta ant
tvirtų
kojų.
N
e
tik
pati
pranciš
kį. Bet kun. Justinas tuo metu
buvo Lietuvoje, o bent vyresnieji k o n ų provincija, kaip religinio
gerai atsimena, kad bolševikai, apaštalavimo vienetas, bet jau
Padangos. Priekinių ratų reguliavijy
užėmę Lietuvą, pirmiausia akli duota ir stipri pradžia pranciško
maa u balansavimas. Stabdžiai. D u s 
nai uždarė sienas, kad niekas net nų plačiai lietuviškos kultūros
lintuvai. Iametamie ji vamzdžiai i r ki
nemėgintų pasprukti į užsienį. veiklai.
ti pataisymai. F I R E S T O N E T I R E S .
1960 METŲ EKSKURSUOS Į LIETCVA IS BOSTONO/NXW YORKO
Kun.Justinas, gavęs tą sunkią mi
Kai sakome keliais žodžiais, kad
Wbeel alignment aad balancing.
sija, pamėgino ir, pasienio ūki padarė tą ir dar tą, tie .pasakymai
MASKVA/VTJLNTUS:
Brakes. Shoek absorbers. Mufflera
ninko padedamas, perėjo į Vokie neparodo, kiek reikėjo ir įėgos,
— $ 899.00
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
rugsėjo 17
and pipea. Tune-ups. Lubrication.
—
$ 899.00
tiją. Vokietija irgi dar ne Ame pasiaitkojimo, apsukrumo ir net
rugsėjo
24
rugpiūčk) 7
— $ 999.00
Change of oil and filters.
— $ 879.00
spalio S
rika, ir jam teko visko pergyven užsispyrimo, kol tas buvo padary
rugpiūčio 13 (su Ryga)— $1199.00
_
%
779.00
gruodžio 26
ti, kol po gero pusmečio pastan ta. Jeigu kun. Justinas kada atsi
rugpiūčio 28
— $ 999.00
gų pasiekė Jungtines Amerikos sėstų ir surašytu visus tu savo
MEMSEP
Valstybes.
REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VTETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
darbu vykdymo nuotykius, skai
2423 Wwt 59th Strttt
UI GA 6-T7T7
Pasiekti tai pasiekė, bet ir čia tytume kaip nuotykiu romaną,
:??
nebuvo sutiktas išskėstom ran o ne vienoje vietoje net pečiais
Veikia
nuo
7:00
vai.
r
y
t
o
iki
8
:
0
0
v
a
i
vakaro.
kom. Nei Chicagoj, nei NTew Yor- gūžtelėtume, n e s sunku būtu ti
S93 West Broutoay, p-o. box 116, So. Bostoa, Masu. 02127, TeL 6 1 7 — s M U
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
ke, nei PhSladelphiįoj, kun- dau kėti, kad taip galėjo būti. O buvo.
įstaigai vadovauja Aldona ADOMONTENfi ir Albona RUDZIUNIENft.
Šeštadieniais nuo 7:00 v a i r y t o iki 4 v a i p o p i e t
Kad
ir
t
ų
pačių
Aid
u
perkėli
giausia buvo lietuvių k į kur kun.
Prlc«a w e ba««d on double occupancy & are subject to ch*nr««.
* * a ^ surch*r»««.
Justinas dėjo daugiausia vilčių, mas į šią puse Atlanto. Atsime
n
u
bene
1?M9
m
e
t
ų
pradžioje
p
a
1
^
rvribuvo- priantas. Jeigu vyskupas
D R A U G A S , šeštadienis, 1980 m. liepos m ė n . 19

d.

LIETUVIAI ROCHESTERY

KUNIGO JUSTINO VA5KI0 SUKAKTIES PROGA

STASYS SAKINIS

4612 S. Paulina St,

Skambinti 927-9107
PUSMEČIUI
$93.00

I
S

I. BACEVIČIUS — 778-2233 i

MARQUETTE PHOTirf
SUPPIY

^-<5a

3314 West 63rd Stieel
TeL — PRospect 6-8998

siiiiiiiiiiiimiiiuimiiimiiiiiiiiiiuniiiiiį

į.uiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiHiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiimm«mimiiiimiuuiiininjj

A. T V E R A S

I M E (Partnerships)
or NOTĖS
on job to job basis
with contractor.
20% - 30% RETURN
in les s than 90 days!!
Call 469-6299 anytime.

JAY DRUGS V A I S T I N Ė
2759 W. 71ii St., Chicago, m. 60629

TeL — 4 7 6 - 2 2 0 6

SYMAS

f

^rpber Hotidays

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

TRANS-ATLANTIG TRAVEL SERVICE, INC.

I

o

SU REDAKTORE ATSISVEIKINANT

lt v,.

MDAGUOJA OFELIJA BAKSKETYTE, 1611 CONNECTICUT AVE„ N. W „

Nėra paslaptis, kad šiandien
rasti žmogų, kuris sugebėtų ir
sutiktų dirbti
mūsų laikraščių
redakcijose vietoj išėjusio pensi
jon ar šiaip pasitraukusio nėra
lengva. Todėl džiaugiamės, kai
toks žmogus būna randamas. O
džiaugsmas dar padvigubėja, kai
redakcinin darban ateina jaunas
žmogus, jau šio krašto auginti
nis. Tokia yra ligšiolinė "Aka
deminių prošvaisčių" redaktorė
Ofelija Barškėtytė. Buvo malonu,
kai ji "Akademines prošvaistes"
sutiko redaguoti, ir pirmas jos
darbo puslapis išėjo 1977 m. spa
lio mėn. 15 d. Labai kruopščiai ir
Saite 2, VVASHINGTON, D.C. 20009 pareigingai "Akademines pro
švaistes" ji redagavo beveik tre
jus metus, pradžioje pati studi
juodama Chicagoje, vėliau dirb
dama Washingtone.
Redaktorė yra viena iš to vil
jeigu traukia "VVashingtonas ir pa tingo čionykščio mūsų jaunimo
lieki tą savo tėviškės lietuvišką spiečiaois, kuriam rūpi ne vien
koloniją, ar nepasiilgsti lietuviš tik profesijos įsigijimas šio kraš
kos veiklos, parapijų, Chicagos to aukštosiose mokyklose, bet ir
Jaunimo centro? Mano atsaky neatšokimas nuo gyvosios lietu
mas: kas tik patinka, kuo domie vybės. O kad nepritrūktume to
si, kas širdelę traukia, visko yra kio akademinio jaunimo, kurio
Washingtone.
jaunų dienų biografija būtų
Jeigu moki šiek tiek patrepsėti, panaši į Ofelijos Barskėtytės!
kviečiame į tautinių šokių grupę. 1979 m. ji baigė University of
„Gabija" įsisteigė prieš metus, ir Chicago su bakalauro laipsniu iš
jai vadovauja Asta Banionytė. geografijos. T ų pačių metų ru
Grupei priklauso 16 žmonių. Šo denį išsikėlė į "VVashingtoną
kėjai jau yra du kartus pasirodę dirbti "part-time" Eltai/Vlikui
— Baltimorėje ir savuotėje. O kaip reikalų vedėja ir "part-ti
gal šokiai nedomina, gal tik no me"
Federation for American
risi aplamai su jaunimu laiką pra
leisti? Tada kviečiame prisiglaus
ti prie JAV LJS Washingtono sky tinių reikalų. Oficialios lietuvių
riaus. Jam vadovauja energinga parapijos čia nėra, bet kiekvie
Daina Penkiūnaitė su Gundžio ną paskutinį mėnesio sekmadienį
Vaitkaus ir Gitos Petrutytės pa Church or the Epiphąny, Georgegalba. Pramogos, užsiėmimai, pa town apylinkėje,* vyksta lietuviš
laikymas ryšių tarp įvairių kar kos mišios ir kavutė. Kai kurie
tų ir amžių sudaro jų veiklos net tris valandas. į jas važiuoja.
plotus. Šiais metais jie yra net
Jeigu pritrūksta įvykių Waužmezgę ryšius su National Censhingtone,
vis galima nukeliauti
ter for Urban and Ethnic Affairs.
į
kaimyninę
Balffmcrę. Ten, Lie
O gal rimti, moksliniai reikalai
tuvių
namuose
parengimų nie
domina? Prieš kelias savaites
kad
netrūksta.
Chicagoje
vis sa
Georgetown universitete vyko
Association for the Advancemen* kydavo „tik suspek" — ir Waof Baltic Srudies suvažiavimas. shingtone bus galima šitaip ne
Tris ištisas dienas vyko paskai trukus išsireikšti. Chicagos įvy
tos, simpoziumai, diskusijos. Bu kiai vis pasižymėdavo savo įvai
vo gera proga ir su latviais, ir rumu ir atsilankiusiųjų gausumu.
estais pabendrauti, ir mokslinių VVashingtonas •atsilieka skaičiais,
žinių pasisemti. Ateitininkiški rei bet ne įvairumu- ir ne kokybe.
Dabar, po metų, jau laikau sa
kalai? Washingtone yra Ateiti;
n nkų Federaciios valdyba. Skau
tai? Rasite veiklią skaučių drau
govę, kuri net Kaziuko mugę su
ruošia.

IS AMERIKOS SOSTINES - LIETUVIŠKOS PROVINCIJOS
Jau tuojau sueis metai nuo tos
dienos, kai pasisodinau savo na
miškius ir pranešiau, kad palie
ku Chicagą. Kada? Kodėl? Kur?
Kas atsitiko? Laisvojo pasaulio
lietuvių sostinėje buvau gimus ir
užaugus. Vis buvau sužavėta Chi
cagą ir, kai tik reikėdavo, ją girdavau ar gindavau iki paskuti
nio kvapo. Nė pati dabar nesu
prantu, kodėl man šovė mintis
į galvą ją palikti Tik žinau, kad
apleidau, palikau...
. Vieną rugsėjo dieną nusileidau
National Aerouoste į miestą, ku
riame manęs laukė tik užtikrin
tai darbas ir saujelė pažinčių.
Kai dabar pagalvoju, suprantu,
kodėl visi taip žvairiai į mane
žiūrėjo, man B Chicagos į VVa
shingtoną išvykstant. Tik žmo
gus, kuriam keletas „sriubelių atsiliuosavo", paliktų šeimą, na
mus, gerus draugus ir išvažiuotį7i miestą kone 800 myliu nuonamų. Ypač jeigu ten nepažįsti
miesto, neturi artimų pažinčių ir
svarbiausia — gyvenamos vietos.
Bet jaunystėje daug ką galima
pateisinti.
Pirmą mėnesį visi skambindavo
ir klausdavo: Kaip laikaisi? Kaip
sekasi? Aš vis atsakydavau — oi,
gerai, viskas gerai. Jeigu būt ži
noję* kaip aš jiems melavau! Lig
šiolinis auklėjimas nebuvo paruo
šę* manęs savarankškam gyve
nimui. Niekas nepasakojo, kaip
sunku pirmą butą susirasti, kaip
komplikuota pirmą banko sąskai
tą" atidaryti, kokia sunki Ameri
kos valdžios taksų sistema. Per
tą mėnesį turbūt nebūčiau galė
jus suskaičiuoti, kiek kartų kėliau
telefono ragelį, norėdama užsisa
kyti vienos krypties skrydį į Chi<3fcą.
"Po San Francisco ir Los An
geles, Washingtonas yra trečias
pragyvenimo prasme brangiau
sias miestas Amerikoje. Jo butų
trukumas, maisto ir nuomų kai
nos yra plačiai žinomos. Žmogų,
kuris pirmą kartą iškrito iš šei
myninio lizdelio, tokie faktai tie
siog pritrenkia. Šešių mėnesių,
Šimtų paskambinimų ir pusės lie
tuviškos kolonijos pagalbos rei
kėjo, kol butelį susiradau. O to
kio, labai jau kuklaus butelio iš
laikymui reikėjo beveik pusės
mano algos. O kad iš likusios
felies būtų galima pragyventi,
tai mašinos ir panašių patogu
mu reikėjo taipgi atsisakyti.
Jeigu taip baisu, tai kodėl ten
pasilikai? Dėl to, kad, kaip ame
rikiečiai sako, buvo „verta". Washingtonas yra labai patrauklus
įįiipgnn Gyvenimas valdžios cent
re yra reta proga artimai susipaimgi su politine veikla net ir
tiems, kurie valdžiai pedirba. Yra
sunku nekreipti dėmesio į Jimmį
<^artert jeigu gyveni tik 4 blo
kus nuo Baltųjų rūmų, arba nefjnoti, kas darosi Kongreso rū$uose, jeigu tavo kamynas grįž
t i 4 vai. ryte S darbo, nes koks
tenatorius pravedė „fillrbuster"
I Washingtonas pasižymi ir kaip
lįlturinis centras. Masinės turis
tų grupės, lankančios muziejus,
Ui tirvaizdžiai liudija. O netur
tingas vašingtoniŠkis visada nu
sišypsos, sužinojęs, kad daugu
ma tokius kultūrinių atrakcijų čia
prieinamos nemokamai. Baleto
mėgėjai tuojau sakys, kad Washingto&as yra vienas iš 6 pa

saulinių baleto sostinių. Tarptau
tinių įvykių stebėtojai tuojau iš
vardins, kiek čia diplomatinių
tarnybų, tarptautinių kompanijų.
Gamtos mėgėjai vis iškels, koks
aplamai gražus Wa«hingtonas
yra, kaip lengva iš čia kalnus
ar jūrą pasiekti. Todėl ir aš pri
sidėjau prie Washingtono mėgėjų,
todėl negrįžau į Chicagą. Bet kas
tikrai Washingtone patraukliau
sia, tai Washingtono lietuviška
kolonija.
Buvau užaugus,
galvodama,
kad vertas dėmesio lietuviškas
centras yra Chicagą. Kas vyko
už jos ribų, tai vis atrodė jau
antraeilis reiškinys. Iš to ir su
siklostė tokia galvosena, kad tik
Chicagoje ir su čikagiškiais ga
lima atlikti tuos rimčiausius ar
svarbiausius lietuviškus darbus.
Kitiems, už jos ribų, belieka tik
trupiniai. Tokią galvoseną išsi
vežiau iš Chicagos. Ir kokia iro
nijai Washingtone radau tokios
veiklos, kokios ilgai buvau j ieš
kojus Chicagoje.
Esu aplankius bert pagrindi
nes Amerikos lietuviškas koloni
jas ir kai kur net nemažai laiko
praleidus. Lietuviškais skaičiais
VVashingtonas nepasižymi — kai
suvažiuoja 100—150 vietinių lie
tuvių, tai jau laikoma masintu
įvykiu. Nepasižymi ickie susibū
rimai ir kartų persvaromis — yra
gan lygus skaičius jaunimo, vė
lesnių ateivių ir antros trečios
kartos lietuvių. Kuo VVashingto
nas pasižymi — u i lietuvių įvai
rumu.

Immigration Reform. Metus Wa*
shingtone lankė kalbų kursus
Georgetovvn University. Nuo šio
rudenio išsikelia Phoenbc Arizonon, kur yra priimta į American
Graduate School of Internatio
nal Management. Ruošia ma
gistro laipsnį iš tarptautindo biz
nio ir gilinasi į vokiečių kalbą.
Priklauso įvairiom lietuvių ir
amerikiečų organizacijom: atei
tininkam, tautinių šokių gru
pėm, National Republic Heritage Youth Group ir kt. Yra buvu
si IV Pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso atstovė ir vadovė dau
gybėje jaunimo stovyklų.
Per trejus metus nemažai sa
vo mielo (Laisvalaikio paaukojusi
"Akademinėms
prošvaistėms",
Ofelija dabar nori daugiau laiko
skirti savo profesiniam pasiruoši
mui. O apsistojus Arizonoje, sun
kiau jau palaikyti ir tiesioginius
kontaktus su gausiom mūsų aka
deminio jaunimo grupuotėm. To
dėl Ofelija nori jau užsitarnau
tų "atostogų". Ir "Draugas",
nors ir gailėdamasis, jų negali
Ofelijai atsakyti. Todėl tik dėko
ja už labai reikšmingą arti tre
jų metų talką, kada ji tikrai su
jaunatviška energija redagavo
"Akademines prošvaistes". "Drau
gas" ir tikriausiai visi "Akademi
nių prošvaisčių" skaitytojai —
kolegos Ofelijai linki sėkmingos
kloties jos todimesniuos užmuojuos.
"Draugas"
ve vašingtoniete. Todėl ir bus
liūdna šį miestą palikti. Palikti tą
miestą, kuriame vasaros oras kaip
pirtyje, kur kas antras žmogus
nevietinis, kur miestas jau laiko
mas „pietų" dalis savo maistu ir
savo akcentu. Kuriame kitam
mieste galėtum pietų pertraukoj
užeiti į McDonalds ir stoti į ei
lutę kartu su Secret Service.dar
bininku, su prancūzų kalba besi
šnekučiuojančiu diplomatų vai
kais ir baltutėliai apsirengusiu
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"Akademinių proftvaisčių" 1977-1960 m. redaktore Ofelija Barškėtytė
Nuotr. V. Noreikos

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO
STUDIJŲ DIENOS
Pokalbis su rengimo komisijos pirm. Kęstučiu Ječiura
Praėjo didysis lietuvių susibū
rimas ir tautinių šokių šventė.
Lietuviškoji Chicagą
pamažu
grįžta į kasdieninį gyvenimą,
daug kas rengiasi vasaros poilsiui
ir atostogų kelionėm. Kol ir Tu
kur nors neiškeliavai, norėjau,
kad pasidalintum mintimis apie
ruošiamas Akademinio skautų są
jūdžio studijų dienas ir suvažia
vimą. Pas Tave, kaip rengimo
komisijos pirmininką, suplaukia
visos idėjos ir pasiruošimo rūpes
čiai Gal galėtum atsakyti į kele
tą klausimų.

— Be organizacinių reikalų,
būtų naudinga pažvelgti, koks bū
tų sėkmingiausias būdas sudo
minti studijuojantį
lietuviškąjį
jaunimą mūsų veikla, kaip bū
tų geriausia prisidėti Akademinio
arabu, kuris tavęs klaus: panele,
skautų sąjūdžio -nariams savo su
gebėjimais, profesiniu pasiruo
ar galėčiau jums coca-cola nu
šimu, kūrybingumu prie lietuviš
pirkti? Šitaip tik VVashingtone!
kos
kultūros kūrimo, išlaikymo ir
O kaip liūdna bus su šiuo mies
pristatymo tai aplinkai, kurioje
tu atsisveikinti. Ypač su jo mie
studijuoja ir studijas baigusieji
lais lietuviais.
OfeUja
darbuojasi.
— Kur registruotis ir koks yra
mokestis?
mas Remeikis ir dr. Benediktaj
Registraciją tvarko:
Mačiuika.
—i Kada ir kur yra ruošiamas
Gražutis Matutis,
Kaina — tik 150 JAV dol., o suvažiavimas v studijų dienos?
5336 73rd Ave,
negalintys
susimokėti
seminaro
Tipiška lietuviška pažintis
—
1980
m.
rugpjūčio
mėn.
21
Washingtone ne tik amerikie
Netikėkite gandais, kad PLJS
Summit, 111. 60501
mokesčio
gali
kreiptis
į
šiuos
fon
Chicagoje būdavo csmuo, kuris čiai politikuoja, bet ir lietuviai Ryšių centro ruošiamame litua
- 24 d. Eberhardt stovyklavietė
(312) 496-8295
buvo Chicagos gyventojas nuo nuo jų neatsilieka. Visai neseniai nistikos seminare rugpjūčio 3-17 dus:
je, Three Rivers, Michigano vals
Mokestis už visas dienas
savo gum.13 ai a atvykimo po čia vyko dviejų dienų LB po Ohio valstijoje neliko vietų. Ta Vydūno jaunimo fondas c-o tijoje įvyks studijų dienos ir su
7
karo. Jis čia ir mokėsi ar dirbo litinė konferencija. Prieš pusę čiau kasdien atplaukia naujų re Vytautas Mikūnas, 3452 VVest važiavimas. Ši stovyklavietė yra j 5 dol., įskaitant ir registracijos
vienoje iš šių sričių:
griežtieji metų Baltimorėje vyko VLIKo gistrarijos anketų, tad, jei nepa-73rd Street, Chicago, Illinois gražioje vietoje, prie ežero, turi mokesti, kuris turi būti prisiųs
mokslai (daktarsi chemikai, bio konferencija. Gal veikliausia vie skubėsite, vietų tikrai gan pn- 60629. Sis fondas taikomas ypač patogius įrengimus nakvynei, tas registruojantis.
skautams, nors gali kreiptis visi.
logai ir t . t ) , pritaikomieji moks tinė organizacija — LB VVashing- trūkti.
valgymui, programoms ir spor
Studijų dienos turėtų visus su
Ateities
šalpos
fondas
c-o
dr.
lai (inžinieriai, architektai ir t. O tono skyrius, kuriam pirminin
Šiais metais kursus dėstys kun.
tui
dominti. Kviečiame visus daly
arba soc'ihniu mokslai (advo kauja Linas Kojelis. Per vienerius Juozas Vaišnys, SJ, Violeta Keler Vacys Šaulys, 2639 West 86th
— Kas yra kviečiami jose da vauti ir gražioje gamtoje užbaig
katai, istc Ikai ir 11.). Washing- metus jų įvykių kalendorių suda tienė, dr. Antanas Klimas, dr. Street, Chicago, IL, 60652.
lyvauti?
ti vasarą, pasiklausyti įdomių
PLB Švietimo komisija pasky
tone irgi netrūksta lietuvių dak rė ir koncertai, ir gegužinė, ir Ilona Maziliauskienė, dr. Rim
— Kviečiame visus Akademi kalbėtojų, pabendrauti, pasida
tarų ar &d\jk*.lu, kurie čia yra minėjimai, ir priėmimai. Aišku, vydas Šilbajoris, dr. Juozas JakŠ- rė 1,000 dol. paremti iš užjūrio nio skautų sąjūdžio narius, jų šei linti mintimis ir pasilinksminti.
jau netinial Bet kas tikrai 'Š- dar negalima užmiršti ir bažny- tas, dr. Romas Misiūnas, dr. To (t.y. už Siaurės Amerikos ribų) mas ir svečius gausiai dalyvauti.
Tokiu kvietimu Kęstutis Jėčius
atvykstančius į lituanistikos semi
skirtina, tai d v ^ y t č visokių čia
— Kokią programą esate nu baigė pokalbįIrena Kairytė
narą. Kreiptis: Antanas Saulai- matę?
atsikėlusių iš kitur. 'VVashingto
tis, SJ, PLB Švietimo komisijos
nas, kaip valdžios, mokslo ir tarp
— Studijų dienų programoje
pirm.,
5620 South Claremont bus paskaitos, svarstybos, litera
tautinių reikalų centras yra labai
Ave., Chicago, IL, 60636.
patrauklus. O tuo patrauklumu
tūros ir muzikos renginiai, laužai.
A. ir T. Koyelavičių-Kujalavi- Stovyklavietėje yra įvairių sporto
ir lietuviai yra susižavėję. Jeigu
čių stipendijų komisija skiria sti įrengimų, todėl įvairaus amžiaus
jus domina tarptautiniai moks
pendijas lankantiems lituanisti dalyviai galės rasti mėgiamą užlai, siūlau Georgetown universi
Nors vasara yra laikas poilsiui
kos seminaius ir kitus kursus: A. siėmimą.
tetą, jeigu politika — tai kur ge
ir T. KoyelaviČių-tKujalaivBHų stip.
riau būtų gauti darbą negu Kong
— Ar galėtum paminėti, kas ir tinginiavimui, PLJS valdyba
nesnaudžia. Valdybos narys Li
kom., c-o Kanados Lietuvių fon dalyvaus programoje?
reso HJmuose, jeigu finansai —
das, 1573 Bloor Street W., To
World Bank, jeigu menas — Na
.— Galime pasidžiaugti, kad nas Rimkus ir vicepirm. Emilija
ronto, Ontario, M6P 1A6, Ca- studijų dienose sutiko dalyvauti Sakadolskienė neseniai grįžo iš
tional Gallery of Art, bibliotininnada.
kystė — Library of Congress. Kas
ir pasidalinti mintimis mūsų ži Dainavos, iŠ ateitininkų mokslei
tokių siūlymų norėtų atsisakyti?
Paskatinkite draugus
nomi akademikai kultūrininkai, vių stovyklos, kur kartu su Rūta
Ir todėl lietuviai profesionalai kė
Jei turite draugų, kurie nekal visuomenininkai. Paskaitas skai Pakštaite kalbėjo apie vėliausią
lėsi ir keliasi į VVashingtoną. Esu
ba lietuviškai, bet domisi lietuvių tys: prof. Tomas Remeikis „Lie Lietuvos pogrindžio spaudą. Vyk
net girdėjus, kad Washingtonas
kultūra, nepamirškite juos para tuvos partizanai", prof. Leonas domasis vicepirm. Saulius Cyvas,
yra greičiausiai auganti lietuviš
ginti atvykti į Lietuvių kultūros Sabaliūnas ^Maskva ir Artimieji neseniai grįžęs iš pasitarimų Eu
ka kolonija. Manau, jog ne tik
seminarą anglų kalba liepos 27 Rytai — istorinė apžvalga", prof. ropoje, irgi lankėsi Dainavoje,
greičiausiai auganti, bet ir pati
- rugpjūčio 1 „Loyola of the La Julius Šmulkštys „Amerikos poli kur supažindino klausytojus su
įdomiausia. Aišku, čia ne tik su
kęs" rekolekcijų namuose, Ohio tika Artimuose Rytuose, dr. Jo politinėmis, informacinėmis ir kt
sipažinsi su lietuviais daktarais,
valstijoje.
nas Damauskas „Lietuvos po institucijomis, kurios rūpinasi
advokatais, inžinieriais ir žurna
Paskaitas skaitys dr. John Ca- grindžio spauda**, prof. Algis Lietuvos reikalais. Valdybos sek
listais, bet-ir niekur geriau ne
dzow, kun. Kazimieras Pugevi- Mickūnas „Laisvės esmė", prof. retorė Vita Musonytė yra šios
pritaikysi to išsireiškimo „kur tų
čius, dr. Birutė Ciplijauskaitė, dr. Rimvydas Šilbajoris „Sovietinės ateitininkų moksleivių stovyklos
vyriausia mergaičių vadovė. Tuo
lietuvių nerasi-" Ir valdžios de
Alfred
Senn, dr. William lietuvių poezijos aspektai".
partamentuose, ir laikraščiuose,
Schmalstieg ir Elena Bradūnaitė.
Svarstyboms apie jaunimo Į tarpu pirm. Gintaras Aukštuolis,
ir World Bank, ir pagrindinėse
K a i n a - 8 0 JAV dol
įnašą lietuviškajai visuomenei Į darbo reikalais vykstantis į Eumeno galerijose, muziejuose, val
Abiejų seminarų refcalais kreipę moderuos Vytautas Kamantas ir į ropą, ruošiasi pasitarimams su
džios pareigūnų ofisuose Gal kur
apie lankymąsi Lietuvoje įr kul- Europos LJS valdybomis.
nors Baltuose rūmuose? Gal ir
tūrinių ryšių palaikymą mode ninkui Šarūnui Valiuliui po „ViPLJS Ryšių centras,
Jimmy turi lietuviško kraujo? Ta
va Europos" leista išvykti su
ruos Danutė Korzonienė.
Attn.: Mindaugas Pleškys,
da galėtume sąrašą laikyti pilnu. Baltųjų rOim*
— Kas bus svarstoma suvožia- žmona Ramune atostogoms į Ka
9620 South Claremont,
tr tolumoje Wuhingtono puroinkl** Wuhlngtooe D CTačiau gal kas ir paklaustų:
nadą,
Chxago, BL 60636.
iftMf

DAR YRA VIETŲ!

TRUMPOS
BANGOS

kils draugystė, o gal ir amži
nas šeimos ryšys — vėl laimė
jimas. Suprasta ir tai, kad pa
našių švenčių organizavime ne
užtenka norų, geros valios ar
vien jaunatvės energijos. Rei
kia patyrimo ir išminties, o tą
turi vyresnės kartos žmonės.
Reikia džiaugtis, kad eibę ad
ministracinio pobūdžio darbų
perėmė pasišventę vidurio am
žiaus lietuviai. Laimėjimas! Di
džiausias betgi laimėjimas, kad
ši šventė atgaivino mumyse ben
dro darbo ir vienybės sąvoką.
Reikalą dirbti ne savo šlovei, o
tautos naudai ir žmonių gėry
bei
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REAL ESTATE SALES

Apylinkėj 7 2 - o s ir YVnipple.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Ir kitus kraštus

Small but expandlng firm looking
for enthusiastic and energeUc aalea
persona who are also iookang for
potential growth In thetr careers.
N E D Z I N S K A S , 4 0 5 9 A r c h e r Ave. Offermg Uberai commiasions, training and educational programa.
Chicago, m 60632, teL 927-5980

Labai Svarus 2-jų m i e g a m ų m ū r i 
nis n a m a s . D a u g priedų. $52,000.
Skambon — 9 2 5 - 9 2 5 0

Phone for interview 755-1010

Savininkių parduoda- p u i k ų 7
kamb. mūrmį-med. 2-jų
aukštų
Georgian stiliaus n a m ą M a r ą u e t t e
Parko apyl. $60.000.00 artra. g e 
riausias pasiūlymas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIUUIIIIIII

P LU M BING
L k e n s e d , Bouded, I o s o r e d
N a u j i darbai ir p a t a i s y m a i . Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
k o s ir k t . p l y t e l ė s . G l a s s blocks.
Sinkos v a m z d ž i a i išvalomi elektra.
Į a u t o m a t ą g a l i t kalbėt lietuviškai
palikit p a v a r d ę ir t e l e f o n ą .

Skambint — 167-T106

NAUJA V I E T A

Valio seserims ir broliams,
kurių dėka išsilaikė mūsų liau
dies šokis, "kuriems savas žo
Susitarti telefonu
dis buvo brangesnis už gyvybę,
kuriems tik savo daina ramino
ir guodė širdį, kuriems mūsų
šokis, kilęs iš mūsų gilių ir reikš
2644 W. 69th Street
mingų tradicijų, buvo neatski
Tel. 737-7200 ar 737-8534
riama jų gyvenimo dalis."

SERAPINAS

Valdis Real Estate

Ilgos šokėjų

gretos VI Tautinių šokių šventes

metu.

VALIO LIETUVIŠKAJAM JAUNIMUI
Įspūdžių pluoštas po tautinių šokių šventes

Foto Ed. Mantus

nois v a l s t i j o s v i s u o m e n e priė
mė, kaip trečią k a r t ą į trauki
nį p a v ė l a v u s i o
žydo žodžius:
"Geriau v ė l i a u , n e g u niekad". Ir

Nuaidėjo muzika. Užgeso jau
nimo balsai. Ištuštėjo gatvės.
Išvažiavo svečiai Nutilo vargo
nai su ašarojančia bažnyčia bai
gę paskutinį himno posmą —
"Vienybė težydi". O jaunųjų
lietuvių kovos ir ryžto riksmas,
išsiliejęs tarptautiniame amfie a t r e

•'JT*į*

—

636-2960

iintiiiiiliiiiiniiiiiiiiiiiiimiitmnuii.iuiii

PARDAVIMUI
Parduodama pilna nauja
lietuviška enciklopedija — 24
tomai už 150 dol. Skambint po
5 v. v. tel. 685-5141.
N O R I

P I BK T I
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AUKSAS? DEIMANTAI? SIDABRAS?
MONETOS?
SENENOS?
Sužinokite kodėl CLAY moka
Š E R Ė N A S p e r k r a u e t o b a l d u s ir
daugiau.
k i t u s d a i k t u s . Ir i š t o l i m i e s t o leiTEL — 5854210
; dimai i r pilna apdrauda.

M OVIN G

Geras investavimas! Šiltame ir sausa
TeL — W A 5-8063
me klimate, kur nėra artryCių ir romatų, skubiai parduodamas 3 mieg.
mūr. namas su orandžių ir figų med.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuniiiiinii
kieme. SlA9c morgičius. $375.00 nuo !; Įvairiu prekių pasirinkimas neI brangiai iš mūsų sandelio.
ma. $123.00 m. įnašas.
COSMOS PARCELS E X F R E S S
3600 N. 6th Ave., Phoenbs, Arz. 85013.
2501 VV. 6 9 St., Chicago, m . 60629
TeL 279-3321. Barr.

SIUNTINIAI 1 LIETUVA

k lek
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V Y R A I flšt MOTERYS
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IŠNUOMOJAMA — FOR BENT
FORD CITY APARTMENT — Lovely
2 bedrms. 2 baths. 2nd fl. View of
court and fountain. $395.00. per mo.
Pool and tennis membership available. TeL 248-5603.

Kambarių "ranch' stiliaus
Telef. — 925-2737
taip dabartinė vyriausybė iš sa tuvio širdį, sukantis ir besisu
VYTAUTAS A. DAMBRAVA
IŠNUOM. 4 kambarių butas 2-me
kant
tūkstantiniam
šokėjų
ranamas.
V y t a u t a s V a l a n t i n a s aukšte. 2419 W e s t Marąuette Rd.
vo klaidų dar kartą turi mokyKaip viesulas praūžė didžioji i ašaros lydėjo
besisukančius tis. Tikima, kad ateityje pana-j t e U u i ; „ s a k T ė * k ^ ° ; " T a u t * 3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi UilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIliUUlIllIlliilUUUl Apžiūrėti galima tik susitarus —
suose kambariuose. Įrengtas rūsys. 2
Lietuvm
teuta
laisvojo pasaulio lietuvių tauti-; margus, akis raibinančius rate- šios klaidos ar "neapsižiūrėji-1 ^ a !
P^ al raaš. mūr. garažas, šoninis jvažiaviTel. — 737-4694
nės kultūros manifestacija —- į liūs. Vieni jų žavėtinai atsi mai" nepasikartos. Aišku ir tai, Į Juozą švaistą "amžinai keliasi mas. Pietvakarių miesto daly.
,
10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
Skambint 582-8274
už apdrauda nuo ugnies ir automo
neštoji Tautinių šokių šventė. \ skleidė milžiniškos žiedų puokš kad vieną dieną JAV kongreso gyventi iš naujo, tartum žolė,
I s N U O M . 4 k m b . butas 2-me a u k š 
bilio p a s mus.
Ji sujudino lietuvius ir jų drau- j tės forma sadutėje, kiti skubia- priimtos rezoliucijos Pabaltijo kurią šaukia pavasario vėjai'
te iš kiemo. S u baldais ar be bal
Lietuviškas restoranas su namu ir
FRANK
Z A P 0 L I S dų. S u a u g u s i e m s .
gus, Chicagą ir visą Ameriką. | me ir temperamentingame ma- reikalu turės susilaukti didesnio |
įrengimais Marąuette Parko rajone.
Telef. — G A 4 - 8 6 5 4
Šventės atgarsiai netrukus pa- į lūno ritme, sukėlusiame tūkst. 1 vyriausybės dėmesio. Didžiau
6541 S. Campbell Ave., W A 5-6616
MORALINE SKRIAUDA
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
3
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sieks visas lietuvybės salas pa-1 žiūrovų ant kojų, palydėjusius sias įnašas Amerikos socialinei
sąlygos.
ISNUOM. butas s u dviem miega
šaulyje. Pasieks ir Lietuvą.
'šokėjus nesibaigiančiais ploji- gerovei kelti ir kultūrai puose Nebejauna dama iš San Cho 2 butai — medinis. 68 ir Maplesės (Kalifornija) padavė į teis wood. Labai tinka giminingoms šei
mais pirmam aukšte.
lėti ir eina iš tokių sąžiningų, mą vieną krautuvės pardavėją, moms.
Visą savaitę lietuviškas gy
6813 S. T a l m a a — TeL 434-7140
kietai
dirbančių, daug duodan reikalaudama SJOfcO dolerių kom Mūrinis bungalow Brighton Parke. A p s i m o k a skelbtis diea. D R A L G E .
venimas virė. perpildytas susi-1 Kas buvo, matė, kiek daug
n e s j i s plačiausiai s k a i t o m a s lie
rinkimais, repeticijomis, pamal- j atlikta, kiek daug lietuvis gali. čių ir mažai reikalaujančių tau- pensacijos už "moralinę skriau 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai par- tuviu d i e n r a š t i s , gi skelbimų kaitinh
iuoti.
Geras pirkinys.
I E Š K O
N U O M O T I
domis, pašnekesiais, draugiško-' Lietuvio kūrybinis genijus yra
i bendruomenių, kurių tarpe dą". Mat, ji nusipirko maudy
uos y r a visiems prieinamos.
mis vaišėmis ar iškilmingomis; neišsemiamas. Gailėtasi tiktai, lietuviai yra bene pačioje viršū mosi kostiumėlį, kuris, vos pa
ŠIMAITIS REALTY
Pensininkui reikalingas miegamas
nirus į vandenį, dėl prastos ko
vakarienėmis. Draugai draugus' ^ad švente pasidžiaugėme dau- nėje.
kamb. a r b a m a ž a s apstatytas bu
Insurance — Income Tax
Gausus tautinių šokių komi- kybės iširo į atskiras skiautes.
t a s Marąuette Parko apyl. Skam
sutiko iš vaikystės ar jaunystės giausia mes patys, kai panašių
R
E
A
L
E
S
T
A
T
E
Notary Public
bint p r i e š 9 v a i . ryto tel. 776-1928
dienų. Atvažiavę svečiai neat-; manifestacijų pirminė paskirtis teto narių sąrašas parodė, kad j Teisėjas, nužvelgęs damą nuo
2951
W.
63rd
Street
sistebėjo Chicagos didmiestyje bjjgij užkariauti kitas tautas ir lietuviams nuoširdžių gerbėjų < galvos ligi kojų, priteisė parMūrinis. 2 6 m e t o . iy2
aukšto.
5
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žemai
ir
atskiras
3-jų
atradę lietuviškus miestelius su : kitus kraštus, kurie jau baigia netrūksta,
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beržais ir rūtų darželiais. O; užmiršti Lietuvą ir jos nebaig- tik Atstovų rūmų pirmininką kompensaciją.
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dideliu malonumu priėmė šven
ras. N e b r a n g u s .
Buvo ir visa eilė garbes sve
tančius tris šimtus šokėjų is
tės rengėjų delegaciją ir paraDAŽAU ^AMUS
B R O K E R I S P . ŽUMBAKJS
KELMUS m BALDUS
JAV, Anglijos, Brazilijos. Ka čių. Juos svečių pristatymo ko- s ė
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misijos
atstovas
Antanas
Rudis
•
*&>
W
>
P^
keliant*
svei
P l a u n a m e ir vaškuojame
nados ir Vokietijos. Jie buvo.
kinimo
rastą.
atkartodamas
D a r b ą atlieku gražiai ir sąžiningai.
visų rūšių grindis.
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. . . pavadino
mūsų draugais .
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JONAS KLEINAITIS
Programoje atlikta dvidešimt Sveikinimo žodžius tarė vysk. pastangose už laisvę ir nepri
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TEL. — 429-0772
šokių. Vieni jų seni. kaip sena Vincento Brizgio atlydėtasis klausomybę. Kongreso atsto
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PIRKTI A R P A R D U O T I
kardinolas John P. Cody, mies
mūsų žiloji senovė, kiti gabių; Cook County demokratų parti- vas M. Russo irgi darbais įro
Jane M.
ByrneApir
Kreipkitės Į
rankų stilizuoti nepriklausomy-1 to
jos burmistre
vadas George
Dūrine.
dė esąs nuoširdus lietuvių drau iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitimimiiiiiiniiiiiiuN
S p a l v o t o s ir paprastos. Radijai,
We'U heip you m a k e the right movė.
bės metais, ši jaunimo šventė ; gailestauta, kad Baltieji rūmai gas.
S t e r e o ir Oro Vėsintuvai.
Tokių draugų lietuviai,
BUDRAITIS
REALTY
C0.
P a r d a v i m a s ir T a i s y m a s .
parodė, kad kietas organizato- į pakartotinus šventės komite- ačiū Dievui, turi nemažai.
ATDARI APŽIŪRĖJIMUI
rių, vienetų vadų ir pačių šo- į to kvietimus ir Atstovų rūmų
6600 S. Pulaski Road
Organizatoriai, pirmiausia vy
M I G M N A S TV
Nauja
SEKMAD, LIEPOS 20 D.,
kėjų, muzikų ir choristų dar- į nario Russo paraginimus teigia- riausias tautinių šokių šventės
2346 W. 69 St, teL 776-1486
Tel. __ 767-0600
Sofijos Ambrazevičienės
NUO 1 IKI 5 VAL. POPIET |
bas nenuėjo veltui. Festivalyje Į ma* neatsakė. Rinkiminiais me vadas Jonas Talandis vertas vieitMIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllllllUlI
Inaependently owned and operated
buvo daug momentų, užgavusių j u i s noromis nenoromis šis vy- | š o s Padėkos ir pagyrimo už suknyga
6225 S. KOLMAR
į gebėjimą organizuoti šią švenne tik jautriausias lietuviškos į riausybės apsileidimas interpre t ę
Liuksusinis 3-jų miegamų mūr. na iiiiiiiiiiiiiMitiimimiimiimiiiiiimiiiiii,
derinti
Įdomiai pavaizduotos gyveni
^4
darbą
ir
mas. Arli "Draugo" spaustuvės.
širdies stygas, bet ir regimai tuotas, kaip dar viena klaida I mo iškarpos iš nepriklausomos 1II11IIIII11I111II11I11UIIIII1I1111I1I111II1IUI11I
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paveikusių garbės svečius, ku- dabartinės vyriausybės mažu- i sėkmingai pravesti šį gražiai
6415
S.
KEELER AVE.
Lietuvos,
Vokietijos
stovyklų
ir
BUTŲ NUOMAVIMAS
rie žavėjosi ir didžiavosi mūsų mų politikoje. United Press In Į pavykusį tautinių šokių festi\y
aukšto
mūrinis.
5 kamb. apa
2
jaunimu — kaip ir mes patys. ' ternational pakartojo Antano j valį. Nuoširdi padėka priklau- Amerikos gyvenimo.
Namu pirkimas — Pardavimas čioj, 4 viršuj. Labai gera vieta.
Apdraustas perkiaustymas
Stebėdami spalvingame šokio, Rudžio apgailestavimą.
kad i so Nijolei Jasėnaitei-Pupienei,
— 0 —
Kaina su persiuntimu $4.85
Draudimai — Valdymas
šeštosios
Tautinių
šokių
šven
[vairių atstumų
4828
S.
KBLPATRICK
ritme lengvai plaukiantį jauni- į šiuo metu Baltieji rūmai nesą
Gaunama Drauge, Marginiuo
tės
programos
vadovei,
muziki
Labai
švari
3-jų
miegamų
reziden
TeL 376-1882 arba 376-5996
mą, kaip linų laukus, ar preci-I lietuvių draugai. Tą atkartojo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.
INCOME
TAX
cija. Valgomasis. Pilnas rūsys. Gara
niam
vadovui
Faustui
Stroliai,
;
ziškai persiformuojančias šokių įr didžiosios Chicagos radijo
lllllllllllllllllllllllllilHIIIlUlIillUUlIlIUIIi
žas. $45,000.
Notariatas — Vertimai
Knygos mylėtojams — tikra
figūras ir įspūdingus šokėjų įė- stotys. Praėjusiose tautinių šo- Mikulskių, Sakadolskienės ir
— 0 —
jimo ir išėjimo momentus ir vi- j kių šventėse dalyvavo preziden- Pakšto vadovaujantiems tauti dovana.
61-ma ir Homan Ave. Mūrinis 1*4
PACKJVGE EXPBESS AGENCY
BELL REALTORS aukšto.
nių instrumentų ansambliams,
4 kamb. apačioje, 3 viršuj.
są užvaldžiusį jaunųjų entu- i tienės Ford ir Nbcon su savo
MARIJA XORJEIKIKXfi
taip pat chorui ir muzikams. O IIIIIIIIIMIIIIIHIUIIIUIIIIlllIIIIIIIIIIIIUilIlII
Nebrangus.
J.
B A C E V I Č I U S
ziazmą, visi tapome gyvos tie-• dviem dukterimis. Prez. CarteSIUNTINIAI Į LIETUVA
šokėjams ypač lietuvių jauni
44-ta ir St. Louis Ave. 2-jų butų
Perskaitę "Draugą", duokite ! 6529 S. Kedzie Av. _ 778-2233 medinis
tiesos liudininkais, jog lietuviai • ris neparuošė pareiškimo nei
l-abai pageidaujamos geros rūšies
po 3 miegamus.. Puikiai iš
mui — trigubas valio. Visi ju
prekes. Maistas iš Europos sandeliu.
jį kitiems pasiskaityti.
Amerikoj ir pasauly yra stipri į tautinių šokių šventės leidiniui,
laikytas.
$38,000.
2608
\V 89 St., Chicago, IL 60629
mis didžiuojasi ir linki jums ge
iiiiiHiinimiiiimtni'ituuiuiuiiiuiHiin)
kūrybinga jėga. kurios įtaka | nors jame randame respublikoTEL.
— WA 5-2787
46-ta ir Troy St. Namas dviem Šei
riausios
sėkmės. facleKa
Padėka pn- • lillliillHlllUlliuilliiniiiilliiiliilliHiMlllHlllliliilliiiilluilliminiiiiiiiiniiuillllllllli: mom. Geriausioje Brighton Parko apyl.
nausios
senmes.
toli prašoka savo bendruomenės nų kandidato Reagan pareiški$47,900.
ar krašto ribas. Džiaugsmas ir mą ir fotografiją. Lietuviai pa S = L " * a ! 5 ^ 1 ^ | |
GERIRUSIfl DOVANA BET KTOIA PROGA
| 65-ta ir MOMrt. Puikus investavi
ELEKTROS
visiems
festivalio
laikė nenuoširdžiu ir Coolidge
rTKDlMAI — PATAISYMAI
mas. 4 butų mūrinis. Galimas butas
Mūsų
"karališkasis
jaunimas
Turiu Chicagoa miesto leidimą.
pareiškimą iš Baltųjų rūmų
SOL. DANOS STANKAITYTĖS
| rūsy. 3 maš. mūr. garažas. $71,500.
Kun. J. VAŠKYS...
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
vertas
plojimų,
mūsų
maldų
ir
=
apie dabartinį prezidento bend
63-čia ir Lavvndale Ave. Labai di rantuotai ir sąžiningai.
(Įdainuota
lietuviškai)
i
finansinės
paramos,
pradedant
~
(Atkelta iš 4 psl.)
delis
medmis 2-jų šeimų namas. Savi 4514 S. Talman Ave. 927-3559
rą apsisprendimą nedalyvauti
ruoštis
sekančiai
tautinių
šokių
ninkas
priverstas parduoti.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
etninių grupių festivaliuose, kai
jolas pasage turiningą pamokslą, . . -7 •
J
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66-ta ir Roclovcll. Puikiai išlaiky
šventei
1984
m.
Chicagoje.
Ti
• „• Z.
-u-iii.
visi zmo jo rodomą dėmesį lo= tas 2-jų butų mūr. po 3 miegamus. tmiiiiiiiHmiiiiiiiimiMiiniiitmiiimniti
kuname apibudino sukaktuvmin- tynų kilmės emigrantams, ne kimės, kad ateityje mūsų šo- S Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitis
E Garažas Prašo $60,000.
ko padarytus darbus, pabrėžda grams ir kitoms "svarbioms" kiais, muzika ir baudies menui =
M. A. Š I M K U S
42-ra ir Maplewood. Investuokite į
mas, kad jis yra vienas iš tu, ku didžiųjų mažumų grupėms. Ne galės žavėtis ir šimtai įtakingų ! į GRA2INA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
3 namus. Viso 11 butų. Nepraleiskite
INCOME TA3C SERVICE
progos.
rie ir sunkiausiuose akimirks padėjo reikalui ir kiti nevykę lietuvių draugų amerikiečių.
N'OTARY PUBLIC
CAVALERIA RUSTICANA IR KITOS.
niuose neatsuka Dievui nugaros. taktiški gestai, kaip iš VVash4
2
5
9
So.
Mapletruod. tel. 254-7 IfiO
Vienas keturiolikos metų lie
Po pamaMu klebonas, svečiai ingtono paleistoji žinia, jog pre tuviukas viešai prisipažino pa
Taip pat daromi VERTIMAI,
Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siiįsti:
I
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
ir gražus būrys parapioči'u dar zidentienė R. Carter, o vėliau daręs klaidą, anksčiau neįsijung 1
PILIETYBĖS PRAŠYMAI ir
DRAUGAS, tflfS W. 6Srd St., Chicago, 1U. 60629.
BUDRAITIS REALTY C0.
kitokie blankai.
susirinko į^salę k čia prie vyTio, Į g p e c i a l u s a t s tovas Aiello būsią damas į šokėjų gretas. Jis yra; 1
UI. gyventojai dar prideda 60 et. valstijos mokesčio.
6600 S. Pulaski Road ilimillllllllllHllllIlUIIIMUUllUlUJUllIHIl
kavos ir užkandžių praleido ke šventėje. Laimė, kad šventės
lias bičiuliškos nuotaikos valan komitetą pavėluotai pasiekė vi- pasiryžęs šią klaidą atitaisyti.! r. , , , l n , , m i l , , H , , , l , , , , w , , , , m , , , l , , , , , l , , I I M , w , , M M , , H , , , n , , , B I I H , l , , n m i a M i m n =
Perskaitę "Draugą" duokit*
Tel. — 767-0600
Tai iau laimė iimas Sudauk I'
'
^
das.
ceprez. Mondale gražus sveiki
mdependently own»d »nd operated
av>
j) kitiema pasiskaityt!
Jurgis Jankus nimas, kurį demokratiškoji Iliir
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Gyvenimo nuotrupos

A. V I L I M A S
M OV I NG

OPERŲ ARIJOS

no ir p"bSo
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» š i ų ' S i Perskaitę Drewgą duokite jį kitiems pasiskaityti.
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SOLIDARUMO EDfcJA

metais numato įvykdyti net 500 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos mėn 19 d.
ūkinės ir kultūrinės pažangos
projektų už 45 milijonus pran
cūzų frankų. Katalikų komiteto
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
teikiama finansine
parama,
tarp kitų kraštų, pasinaudos ir
Nikaragva, kur vietos katali
MARCELLA KELPŠAS
kai dabar pradėjo plataus mas
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
to alfabetizacijos akciją.

dienas. Be to, delsė perėmimą iri Paryžiuje buvo paskelbtas
susijungimą su 2-ja Samsonovo metinis solidarumo vajus vadiarmija, kuri veržėsi iš pietų, no namo Trečiojo pasaulio tautom
ANTANAS GAULIA
rėdama perkirsti vokiečių 8-sios Vajų kasmet praveda specialiai
Dar saulei neprašvitus, gene jos dar nepasirodė. Jos buvo iš armijos pasitraukimą link Vislos, sudarytas katalikų komitetas
rolas majoras Ludendorffas,trin- dalintos šiaurės Prūsijoje ir turė kas, kaip buvo įsitikinęs, buvo se kovai prieš badą ir už tautų pa
damas akis ir vos išlipęs iš lovos, jo apginti jos sostinę, kuriai grė kantis tos armijos tikslas.
žangą. Komitetas, kuris jungia
prisiartinęs iprie lango, nervuotai sė pavojus. Vokiečių tikslas bu
24 katalikų organizacijas, šiais
irflgtelėjo per jį ir šiek tiek pa vo, kaip jau aiškiaf atrodo, pagau Tarp 1-sios, arba Nemuno, ar
tenkintas pradėjo rengtis. Jis dar ti įsibrovusią i Prūsiją naują rusu mijos ir 2-srios, arba Narevo, ka
nebuvo apsipratęs naujame fron armiją, ją apsupti ir likviduoti, riuomenės vadų buvo senas, dar
te, nes jau trečią dieną, perkeltas kol pirmoji prie Nemuno po kele iš japonų karo antagonizmas ir
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
iš vakaru į rytus, turėjo baisu to mažu pasienio laimėjimų il pavydas. Abu buvo įsitikinę, kad
liepos 17 d., sulaukusi 60 m. amžiaus, mirė mūsų mylima žmona, mo
vokiečiai sumušti
neišsilaikys
uždavinį: išvengti dviejų rusu sėjosi.
tina, uošvė, senelė ir sesuo
Rytų
Prūsijoje,
kurios
trečdalis
armijų susijungimo, kurios su
Generolas Hindenburgas, kaip jau buvo užimtas, ir kad pasku
telktos sudarytu daugiau kaip pu
visuomet,
lėtai baigęs pusryčius, tinis smūgis 8-jai priešo armijai
sės milijono kariu su 1580 patran
atsikėlė.
Tiktai
po to visas gene bus suduotas prie Vislos, kur galu
ku, prieš kurias vokiečiai vos tu
Samanavitiut*
rėjo du šimtus dešimt tūkstan ralinis štabas pajudėjo. Mat, bu tinai abi rusų armijos susitelks.
vo
susitarta
aplankyti
rusų
puo
Po
to
kėlias
į
Berlyną
liktų
lais
čių karių su 600 patranku. Su
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl. Anksčiau gyve
jais Berlyno viršininkas reikalą lamą 20-tąjį korpą, kurio vadas vas. Abu vadai svajojo kiekvienas
no Rockford, 111.
•flbn Schotz, stovis Tanoienbergo atskirai įžengti į Vokietijos im
Gimė Lietuvoje, Zarasų apskrityje, Antalieptės parapijoje, Lunvo išgelbėti Rytų Prūsiją, kurios k&]m^
^
^
^
gene.
perijos sostinę. Tam Petrapily
diškių kaime.
treodaų rusai jau degino ir teno- rolo Samsonovo 5-tasis korpas jau
Amerikoje išgyveno 30 m.
rugsėjo 27 dieną buvo didelė rink,
jo visame pasienyje nuo Nemu jį pasiekęs ir nedelsdamas puolė.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Povilas, duktė Vanda Raucliava, buvo surinkta 20,000 sva
no iki Vislos.
kinienė,
žentas Alfonsas, sūnus Stasys, marti Patricia, anūkai Ra
Tačiau pavykę rusus atmušti su rų sterlingų, kad juos galėtų įteik
sytė,
Audrytė,
Pauliukas, Pamela ir Stepukas, sesuo Viktorija su
ti pirmam rusui kairiui, įžengu
,„.. Saitas ryto oras, bet sausas. Ne dideliais nuostoliais.
šeima, 2 broliai Antanas ir Leonas su šeimomis, mirusio brolio a. a
lijo, kas iretai atsitinka Rytprū
Petro našlė Elena su šeima, ir kiti gimines, draugai ir pažįstami.
Tas įvykis reiškė pirmąjį susi siam į Berlyną.
siuose rugsėjo mėnesį. 1914 me rėmimą vadinamam TannenberLudendorffo blefas
trauktis
Priklausė Zarasiškių klubui.
stais buvo ypatingai karšta vasa go mūšy, bet tai įvyko arti Us- link Vislos ir apleisti Rytprūsius
Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western
Avenue.
ra, be drėgmės. Visi susisiekimo dau ir nieko bendro neturėjo su davė teigiamą rezultatą, būtent
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 19 d Iš koplyčios 10 vai..
keliai negrįsti, sausi, keldavo tik istoriniu Tannenbergo kaimu. sutraukti 8-sios armijos jėgas į vie
ryto
bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią,
rus debesis dulkių, kai jais žy Dėl taktinių manevrų tas vokie ną poziciją, į kurią veržėsi nusų 2
kurioje 10-30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
giavo kariuomenės daliniai ir rie čių korpas pasitraukė iš susirėmi -troji armija,ir ją apsupti pasise
pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazmiero lietuvių kapines.
dėjo sunkios patrankos su kava mo vietos, duodamas 2-sios rusų kė. Bet vis dėlto, rugsėjo 26 dieNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lerijos puOkais.
armijos vadui suprasti, kad vo- ną vokiečių štabo viršininkas
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, duktė, sūnus, maro, tentas ir anūkai.
Siame rytų fronte vokiečiams kiečiai iš čia irgi bėga į geresnes buvo neramus, nors šį kartą pulk.
Hoffmannas
be
jokios
ironijos
Laid. direkt. Jonas Evans Jr. ir Stasys Evans. Tel. 737-8600
nesisekė, nors viename, kitame su'pozicijas prie Vislos ir palieka
rimtai
mėgkio
savo
šefą
nura
sirėmime atmušė rusų (kelis es-' Rytprūsius rusams, mėgindami
minti aiškindamas, kad visas nu
kadronus. Bet jie pralaimėjo Gum I išvengti apsupimo.
matytas
manevras apsupti ir su
binės .mūšį su dideliais nuosto
Generolas Rennenkampfas, 1- mušti įsibrovėlį eina teigiamu
liais. Po to generolas von Pritt- sios rusų armijos vadas, stovįs
witz nutarė pasitraukti link Vis- Vilniuje, įsitikino, kad vokiečiai, keliu ir vokiečių replės jau galu
14
Vos, nes nusigando sužinojęs, kad sumušti Gumbinėje, traukiasi į tinai paruoštos.
Tušai pajudino savo antrąją armi pietus ir jau nebesudaro didėlio
mirus,
SEMINARAI MOTERIMS
ją iš Lenkijos. Ji jau atsirado ar pavojaus kaip organizuota kariuo
čiau Vislos IT turėjo tikslą per menės dalis. Nutarė užimti Ka
Chicagos miesto Loop kole
jos vyrui RIMUI ir tėvams JADVYGAI ir dr. ADOL
kirsti vokiečiams pasitraukimo raliaučių (Koenigsbergą) many gija, 180 N. Michigan Ave, nuo
FUI DAMUŠ1AMS reiškiame nuoširdžią užuojaukelią į geresnes pozicijas.
damas, kad yra laiko ir nėra ko liepos 28 turės specialų semi
1 &~
>
Hindenburgas su Ludendorffu, skubėti ir kad reikia duoti kor- narą moterims verslininkėms,
tą.
l
užimdami vietas barono Pritt- pui pailsėti, nes kareiviai buvo tarnautojoms ir kitoms.
Irena ir Bronius Galiniai
witzo ir grafo VValdersee, kurie
"buvo rugsėjo 21 ir 22 dieną pa
keisti dėl ju pesimizmo ir nervų
A. + A.
sukrikimo, tuojau pakeitė įsaky
mą, nes priėjo išvados, kad
nebėra laiko trauktis į Vislą —
rusų antroji armija jau buvo armirus, jos vyrą dipl. inž. JUOZĄ ir dukteris BI
tjžau fr kirto kėlią trauktis.
RUTĘ ir EGLĘ bei brolius NASVYČIUS nuoširdžiai
Vos ausdamas rugsėjo 24 ry
užjaučiame.
tas gražiais saulės spinduliais da
f*įv
vė visiems ramybę. Vokiečių 8-tos
Irena ir Bronius Galiniai
armijos štabe nebuvo geros nuo
taikos, bet arti panikos. Visų
nervai buvo įtempti. Prie genero
lo von Hindenburgo stalo buvo
Gyveno 3013 S Wells Street, Chicago, Illinois.
•visai kas kita: nuotaika atrodė
Mirė liepos 16 d., 1980, 11:50 vai. ryto, sulaukęs 85 m amžiaus.
net "linksma. Prie jo susimąstęs
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje.
Amerikoje išgyveno 69 m.
priėjo Ludendorggas, pasveikinęs
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 sūnus: Robert ir Eugene, marti
savo viršininką, kuris ramiai sė
Alice,
2 podukros Bernice su vyru Buri McClanahan ir Violet su vy
dėjo k jau baigė pusryčius, atsi
ru Donald Moore, posūnis John Baran su žmona Dorothy. 16 anūkų,
sėdo, bet apsidairęs nepradėjo
5 proanūkai, 2 dukterėčios ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
tuoj valgyti, nes prie stalo trūko
Kūnas pašarvotas Phillips-Labanausko koplyčioje, 3307 S. Lipulkininko leitenanto Makso
tuanica
Avenue.
mirė 1980 metų birželio 16 d., palaidota birielio 20 d.
•*on Hoffmanno, štabo viršininLaidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 19 d. Iš koplyčios 10:45 vai.
Širdingai dėkojame Vytauto Didžiojo Saulių kuopai už
ryto bus atlydėtas į Santa Lucia parapijos bažnyčią, 3022 S. Wells
,ko ir jo reikšmingiausio padėjė
dalyvavimą koplyčioje, laidotuvėse ir už visokiariopą patar
St., kurioje 11:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą.
jo. Nors jis ir paskutinis, bet pa
navimą.
Po
pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
skirtu laiku pasirodė. Sutrenkda
Nuojrdus ačiū Anglijos lietuvių klubui
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
mas užkulnius ir atiduodamas ka
lyvauti šiose laidotuvėse.
Dėkojame p. G. Mažeikienei už giedojimą iv. Mišių metu.
rišką pagarbą generolams, sar
Nuliūdę: Sunūs, podukros, posūnis, anūkai ir proanūkai.
Dėkojame kun. Albertai Rutkauskui už atnašavimą Sv. Mi
kastiškas, kaip visuomet, bet pil
Laidotuvių direktorius Tomas J. Labanauskas, Tel. YA 7-3401
šių ir palydėjimą į amžino poilsio vietą šv. Kazimiero kapinėse.
nas gero 'linksmo humoro, atsisė
do ikairėje savo viršininko, kuris
širdingai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems auko
nusiramino ir greit pradėjo pus
jusiems šv. Mišioms, dalyvavusiems koplyčioj ir laidotuvėse.
ryčiauti.
Laidotuvių direkt. Vasaitis-Butfeus už nuoširdų draugišką
patarnavimą
esame labai dėkingi.
Nors nuotaika buvo įtempta,
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
tačiau linksma ir neatrodė, kad
Nuliūdę: Vitalija Gudausku ir Sel
visoje Rytų Prūsijoje vyko žiau
rus, jau trijų savaičių pirmasis
pasaulinis karas ir šiame rytu
fronte dvi rusų armijos įsiver
žusios išžudė ir sudegino Prūsi
jos trečdalį.
Staiga Ludendorffas, baigęs
greitai valgyti, nervingai pradė
jo tarp pirštų sukti gabalėlį
minkštos duonos, kas reiškė di
delį susimąstymą, kurį jau Asas
SKIRTOTĖ
štabas pažino. Jo nekantrumas
Jau suėjo vieneri metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė ir amžiny
turėjo pagrindo. Dar traukinyje,
bėn iškeliavo mūsų mylima ir brangi mama, uošvė, senelė ir pro
stovinčiame Berlyne, jis numatė
senelė, kurios netekome 1979 m. liepos 21 dieną.
ir sugalvojo strateginį planą, bū
Laikas taip greitai bėga bet mes jos niekada negalėsime užmirš
tent sumušti rusų armijas atski
ti. Tegul gailestingas Dievas suteikia jai ramybę.
rai, o ypač išvengt: ju susitelki
Už jos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios Svč. M. Marijos Gimi
mo. Tuo tikslu jis įsakė genero
mo bažnyčioje Chicagoje (Marųuette Parke) liepos 21 d 7 vai.
lui von Francois, 10 tkorpo vadui,
Taip pat šv. Mišios už jos sielą bus aukojamos pas Tėvus Pran
palikti tik kelis kavalerijos dali
ciškonus Brooklyne, N. Y., Sv. Kazimiero kolegijoje Romoje, Sv. Pet
riko bažnyčioje Urbanoje, Gregorinės šv. Mišios Madride, Ispanijoje,
nius prie Gumbinės ir greit per
dukrai VANDAI RAŪCK1MENE1, mūsų draugijos
ir pas Tėvus Jėzuitus Chicagoje liepos 27 d. 11 vai.
kelti savo divizijas į Montovo, pie
direktorei, reiškiame giliausią uiuojauta.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus da
tų Prūsijos vidurį. O tų dalinių
lyvauti
šiose pamaldose ir pasimelsti už a a. Petronėlės Mankienės
perkėlimas turėjo būti slaptas ir
Amerikos Lietuvi v Monttuori
sielą.
baigtas rugsėjo 24-tai temstant.
Liūdi: Duktė, imtas, anūkai Ir proanūkai
Draugija
Generolo von Mackensen'o 17tas korpas ir von Be!owo divizi-

1914 ii 1410 m.

A. f A.
STEFANIJA PESKATITENe

A. f A.

iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 1979 m. lie
pos 21 dieną.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos liepos 21 dieną
Šv. Antano parapijos bažnyčioje. Cicero, 111., Svč. Marijos
bažnyčioje, Plano, 111., Tėvų Domininkonų koplyčioje, River
Porest, 111. ir 6 vai. ryto Šv. Kryžiaus ligonines koplyčioje,
Chicagoje.
Maloniai prašome visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus pasimelsti už a a. Marcella Kelpšas sielą
Nuliūdę:
Sūnūs kun. Antanas Kelpšas, MIC, ir
kun. Pranciškus Kelpšas,
dukterys SopMe Landmesser, Agatha Iickteig,
ir Maruume Landmesser su šeimomis.

EUDEIKIS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

i t A. INDREI DAMUSYTEI-CEPULIENEI 1

Prof. ALDONAI AUGUSTINAVIČKNEI

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH WESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tei. 422-2000

ANTANAS J. PETROVICH

D E

A.fA.
JUOZAS KUZMICKAS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. L1TUAMCA AVE.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRONĖLE MANKIENE

A. + A.

STEFANIJAI PFJUITIENEI minis,

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVE.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So 50th Ave., CICERO. ILL.

Tel. OLympic 2-1003

s

CHICAGOS ŽINIOS

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. liepos mėn. 19 a.
x
Kražiškis
Aleksandras
Mauragis iš tolimosios Austra
lijos prisiuntė Kražių monogra
fijai atsiminimų, auką ir sura
do 16 prenumeratorių. Laukia
ma, kad šiuo gražiu pavyzdžiu
pasektų ir kiti kražiškiai

KARŠTAS POLICININKAS ,
SUTRAIŠKĖ GALVA
Policininkas
Jack
Muller, Į Į stambią angą mašinos Coca
prieš porą dešimtmečių pagar- j Cola fabrike Downers Grove
sėjęs gausiu pabaudų rašymu, j gyvenęs darbininkas K. F . Johnišrašęs tikėtą net mero R. Da- son įkišo galvą ir ją mašina su
ley automobiliui, ima smarkauti traiškė. Nelaimė įvyko liepos
ir dabar: trečiadienį jis išrašė 15 d. fabrike prie 122 gatvės ir
X Dr. Lawrenee W . Jenkins,
keturias pabaudas policijos sek Laramie, Chicagoje. Manoma,
X Eleonora Radvilienė, nese kurio tėvas ir seneliai yra atvy
liui, kuris sekė j o judėjimą ir darbininkas netikėjo, jog tuo
niai įsijungusi į "Draugo" tal kę iš Lietuvos, yra profesorius
metu masina veiktų.
veiksmus.
kos komitetą, j a u spėjo suorga Loyolos universiteto odontolo
MAŽIAU NAUDOJA
ATKURIA NUŽUDYTUS
nizuoti Cicero moteris, kurios gijos skyriuje, šiemet odontolo
GAZOLINO
vaišins svečius " D r a u g o " gegu gijos studijas baigusieji jį pa
Devynių John W. Gasy nu
Illinois valstijoje šiemet ga
žinėje prie Lemont i r 103 ke gerbė įteikdami specialų žymenį
žudytų jaunuolių liekanos d a r
lių U m b r a s ų sodyboje liepos 27 už jo puikų dėstymą ir rūpestį
neatpažintos. Skulptorė Betty zolino naudojimas birželio mė
d. A u t o b u s a s nuo Sv. Antano studentų reikalais. D r . Jenkins
P a t Gatliff iš kaukolių atkūrė, nesį buvo 14.4% mažesnis negu
bažnyčios nuveš į šią neeilinę domisi ir lietuviškais reikalais.
kaip jie kalėjo atrodyti.
Tos 1978 m. birželio mėnesį.
AREŠTAVO 46.
išvyką. Kaina t e n ir atgal 3 dol. Be to, jis t u r i ir savo privatų
skulptūros rodomos televizijoj,
Registruotis reikia iš anksto kabinetą Chicagoje (3844 W. 63
jų paveikslai spausdinami laik
Chicagoje trečiadienį
areš
" D r a u g o " a r b a Balfo būstinėje, S t ) .
raščiuos. Gal k a s padės atpa tuoti 46 asmenys, dalyvavę nar
2558 W. 69 St., tel. 776-7582.
žinti.
kotikų spekuliacijoje ir ieško
X Pranas Razminas, Chica
Autobusai t a i p pat veš užsire
NARKOTIKAI IR MIRTYS
m a dar 17-kos.
go, m., žinomas pedagogas, už
gistravusius iš Marąuette P a r 
Federaliniai agentai, kurie gau
sukęs į "Draugą"
apsirūpino
PARDUODA TEATRĄ
k o ir Brighton P a r k o .
do narkotikų spekuliantus, skel
Chicagos miesto mere Jane M. Byrne kalba lietuviams Vl-tosios Tautinių šokių šventės metu.
naujausiomis lietuviškomis kny
bia, kad narkotikų spekuliantai
Finansinių sunkumų spaudžia
x Vikt. B . Dirgėla, Chicago, gomis.
(Nuotrauka iš Chicagos miesto įstaigos)
Chicagoj
yra
tikrai
nužudę
tris
m a s Body Politic t e a t r a s nu
111., atsiuntė malonų laišką ir
x
Stasys
A.
Reliuga,
detroižmones,
o
galimas
dalykas
ir
sprendė parduoti savo patalpas,
Lietuvių
egzekutyvų
klubo
tiškis,
pratęsdamas
prenumera
daugiau.
Agentai
slapta
įsijun
2259 N. Lincoln, Chicagoje, k a d
(Lithuanian Executives' Club)
gė į narkotikų spekuliantų ei galėtų p r a t ę s t i savo veikimą.
v a r d u padėkojo "Draugui" u ž tą atsiuntė ir 20 dolerių auką.
les ir tuo būdu galėjo būti areš P a s t a t e y r a t r y s mažos t e a t r o
gerą informaciją. Klubas veikia Už didelę paramą maloniai dė
šiems
į
šį
malonų
paštininkų
kojame
ir
skelbiame
Garbės
pre
tuoti 46 narkotikų spekuliantai. salės ir taverna. P r a š o 400,000
rinktinės pirmininką Vladą I š nuo 1973 m. ir apjungia daugelį
PO LIETUVIŲ DIENŲ
PASKUTINE FARMA
ganaitį, moterų šaulių vadovę subuvimą.
dol.
profesionalų, ruošia paskaitas, numeratorium.
Lietuvių
diena
Chicagoje
—
Chicagos
miesto
ribose,
3837
Valdybos
iždininkas
Julius
Stasę Cecevičienę ir d a u g kitų
pranešimus, diskusijas. Pasku
x Patikslinimas. Ilgesniame
K A L Ė J I M A S POLICININKUI
Pocius visą laiką budėjo sutik W. 111 St., dar yra viena fartiniu metu vadovauja
P r a n a s reportaže apie Tautinių šokių kermošius sėkmingai įvyko Tau paštininkų prietelių.
damas svečius ir tvarkydamas ma, kur dirbama žemė, Tą žemę
Buvęs Chicagos miesto BelJ u r k u s , T a r p t , banko viceprezi šventę (Draugo, liepos 8 ir 9 tinių Šokių šventės išvakarėse,
Darbštusis valdybos pirminin
šeštadienį,
liepos
5
d.
Tūkstan
finansinius
gegužinės
reikalus.
dar
1846
m.
nupirko
miesto
tamont
distriktc policininkas O.
dentas. Klubas atsiuntė ir 30 dienomis), paminint įvairias šo
kas
Indriūnas,
įdėj.?s
Kas jJonas
o n a s Auuriuiioa,
tvicjįo
čiai
žmonių
pasinaudojo
šia
pro
Į
ryba,
parduodant
šerifui.
Mo
Lee,
35
m., nuteistas kalėti iki
dolerių auką. Labai ačiū.
kių grupes, buvo praleista New
daug darbo gegužinę ruošiant i r Į Negalėdami asmeniškai geguži
nėję
dalyvauti
kpt.
Eugenijuos
dol. ~Dabar susirašė 7 m. Prisipažino kaltas, 1977
« - ^ nėio rJnlvvfluti knt. Eugenijuos kėjo
ivcjv w80 «v,..
X J u o z a s Žilionis iš Cleve- Yorko senjorų — veteranų gru ga pasisvečiuoti ir pabendrauti laimės šuliniui dovanas .telkiant,
Petrauskas,
ilgametis
sąjungos
kartu
su
giminėmis
ir
pažįsta
500 piliečių, prašydami, kad t a m. su 4 kitais pagrobęs šarvuolando, Ohio, uolus knygų pla pė "Tryptinis", kuris šventėje
pasveikino svečius ir kvietė n u o
tintojas, palaiko nuolatinius ge labai gerai pasirodė ir puikiai mais. Iškilmės prasidėjo anks taikingai praleisti šią k a r š t o k ą bičiulis, M. Balčiūnienė, Anta paskutinė Chicagos farma ne- t ą automobilį, vežusį 100,000
r u s ryšius s u "Draugo" admi šoko. Klaida įvyko dėl daugelio ti ryte ir tęsėsi iki vėlyvos nak sekmadienio popietę. Darbščio nas L u k a s ir kiti atsiuntė malo būtų panaikinta.
dol. surinktų pinigų.
nistracija. N o r s jis yra moky skirtingų vardų a r neištaisius ties. Daugelis Marąuette Parko sios valdybos narės — vyr. šei nius sveikinimus, pridėdami pi
tojas, o d a b a r jau pensininkas, gerai korektūros. Už šią klai ir apylinkės prekybininkų, res mininkė K. Repšienė, Rože Mie- nigines dovanas sąjungos rei
b e t savo laiką panaudoja Lietu dą "Tryptinio" šokėjus ir jų va toranų ir barų ir nemažai lie liauskienė ir Ona Idzelienė — kalams, už ką valdyba jiems
vių Bendruomenės veiklai, kny dovę J. Matulaitienę redakcija tuviškų organizacijų bei pavie pagamino tikrai skanaus, lietu lieka dėkinga.
Gegužinė buvo gerai organi
nių asmenų prisidėjo prie fes viško maisto, kuriuo buvo pa
gų platinimui ir kultūriniams nuoširdžiai atsiprašo.
tivalio programos. Kermošius vaišinti visi svečiai. Ištrošku zuota ir praėjo jaukioje nuotai
lietuvių užmojams.
x Albinas ir Angelė KarniaL buvo gera proga visiems paben sius gaivinančiais gėrimais vai koje.
Jršv.
x Aukų po 8 dolerius at
St. Petersburg, FL, žinomi lie drauti, užkąsti, apsipirkti ir pa šino parengimų vadovas K o s t a s
ANGLIJOS LIETUVIŲ
siuntė :
tuvių visuomenės darbuotojai, ilsėti.
PonSvo talkinant
talkinant Stasiui
Stasiui LukoVictoria Lange, Lakewood
KLUBAS ATSISVEIKINO
Repšys,
Luko
Balys Graužinis, Los Angeles, j atsiuntė "Draugui" sveikinimus,
Lietuvių dienoje dalyvavo vi ševičiui ir Pranui Januliui. Evil
ANGLIJOS ŠOKĖJUS
A. Razutis, Los Angeles,
' prenumeratos mokestį ir 10 do- sa eilė svečių. Jų tarpe buvo
do Knolio orkestras smagiai n e 
Liepos 17 d. Anglijos lietuvių
A n t a n a s Petronis, Grant,
(lerių auką. Už viską maloniai Chicagos mere Jane M. Byrne,
pavargdamas
grojo šokius, o klubas, paprastai
vadinamas
dėkojame.
P r a n a s Jonikas, Dawners
senatorius Frank Savickas, al- šokėjų, pasirodo, tikrai nesto
"anglikonais",
pirm.
J.
Šidlaus
Už paramą visiems, esame la
x Dr. Ed. ir Milda Lenkaus derman Frank Brady ir Šokių kota.
ko namuose suruošė atsisveiki
bai dėkingi.
kai Pepper Pike, Ohio, parėmė šventės komiteto pirmininkas Gegužinėje dalyvavo ir vieš
nimo vakarienę penktadienį iš
x Aukų a t s i u n t ė : 5 dol. — mūsų spaudos darbus 10 dole — Jonas Talandis. Gausus da
nia iš okup. Lietuvos, atvykusi važiuojančiai Anglijos lietuvių
Paulius Mikšys; 4 dol. — He- rių auka. Labai ačiū.
lyvių ir svečių skaičius, spau
aplankyti savo tėvelio. J i gėrė tautinių šokėjų
grupei"Lietulen S h a t a s ; 1 dol. — X. Y. Vi
dos ir visų Chicagos televizijos
Milda Memėr.aitė su savo studijos dalies mokiniais po koncerto
josi
gražiu, kultūringu ir sma va" ir jos vadovei V. Jurienei.
x
Bronius
Andriukaitis,
žino
siems dėkojame.
stočių atstovai įrodė, kad šitas
mas Marąuette P a r k o lietuvių festivalis gali tapti metiniu įvy giu paštininkų subuvimu ir t u 
Po gausios ir skanios vakaniiiiiniiiHiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiirytiiiiiiiimi!
X Mokytoju Studijų savai veikėjas, atidžiai seka naujai išrėjo progos pabendrauti su dau | rienės, paruoštos Šidlauskienės
kiu.
Jis
duotų
lietuviams
pro
^ "
*^
i veiKejaa, auu^uu ocno UM~j». —
Advokatas
geliu lietuvių ir pajusti šio | su jos padėjėjomis, pirm. J. Šidtėse Damavoje rugpiūčio 17-23 l e i d ž i a m a s lietuviškas knygas. gą pabendrauti ir tuo pačiu pa krašto lietuvių gyvenimo nuo 'lauskas pasveikino šokėjus ir
GINTARAS P. ČEPĖNAS
d.
ir Kennebunkporte
rugpiū&o N e g e n i a i j i s b u v o j "Draugą" ; demonstruoti visiems kaimy taikas. Trumpoje programoje
23-30
d. d a r yra federalmėmis
užsukęs ir apsirūpino naujau-1 nams Chicagoje, kad Marąuette
visus susirinkusius ir supažin
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
Vincas Kuliešius paskaitė ei dino su klubo valdybos nariais:
lėšomis apmokamų vietų. Litu šiais leidiniais.
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Parkas yra lietuvių centras. Š.
OKUP, LIETUVOJE
liuotos kūrybos apie pensininkų Paliuliu, K. Rožansku, J. Joanistinio švietimo darbą dirbę
ir pagal susitarimą.
x Lietuvos grožis lietuvių
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sode Lietuvių paštininkų sąjun
valhiną teL (219) 872-3129. Sa- j Užkandis. Visi laukiami,
gos valdyba suruošė metinę tra pravedė valdybos sekretorius kė "L. K. Kronikos" rinkinį šo skersmuo siekia 16 centimetrų.
vaitei Kennebunkporte regis
x A. A. Vandos Kulikauskie dicinę savo gegužinę, į kurią, Jurgis
Janušaitis,
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— Galvės ežere Trakuose bu
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x Lietuvos Dukterų
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ragai ir kava. Prašome turėti 69 Street, gėlių parduotuvė už
tracijos atstovai. Aptartos prietų".
savo kėdes.
(pr.) daryta iki rugpiūčio 18 dienos.
manės sustiprinti kovą prieš Už savo darbą garantuojame
ir esame apdrausti.
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kopose,
Union
Pier,
tautinių šokių šventės filmas,
d., 12 vai. Vyčių salėje ir so
ARVYDUI KEELAI
kuriame dėmesys sukoncentruo nagelio apsakymai vaikams išdely, 47 St. ir Campbell Ave. jūsų jau laukia nerūpestingos
Tel. — 434-9655
ir
malonios
atostogos.
Cia
gali
tas į Anglijos lietuvių šokėjus. leisti atskiru leidiniu, a n t r a š t e
Visus kviečia vaidyba.
Visi skirstėsi patenkinti ir jaus "Pavasario svečiai".
(pr.) rasti malonų poilsį ąžuolų pa
damiesi buvę labai šiltai priimti.
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nesiniais įmokėjimais ;r priei kambarius pagrindiniame name
namais nuošimčiais. Kreipkitės į su pilnu išlaikymu arba moder
NEATSARGI MOTERIS
Mutual Federal Savings, 2212 nius vasarnamius prie pat pa
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys
I š New Yorko atvykusiį na
West Cermak Road — Telef. plūdimio su virtuvės įrengimais
mų reikmenų parodą. Chicagoje
VI 7-7747.
(ak.) ir patiems gamintis maistą ar
Redagavo dr. ALF. SEšPUUKIS
T e r r y Bader nuėjo užkąsti į
ba valgyti vasarvietės valgyklo
Hamburger Hamlet, 44 E. WalKieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu
MHiimiiftiimiimiiiiimiimiiiiiimiiiiin je lietuviškam skoniui pritai
ton St. Su ja buvo dar 14 su
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų.
Skabiai reikalinga lietuviškai kintą šviežią ir sveiką maistą.
važiavimo dalyvių. Savo ran
ir angliškai kalbanti raštinės Cia yra lauko teniso aikštelė,
kinuką ji pasikabino užpakaly
Monografijos priedas, 32 psl.f 17 nuotraukų.
darbai t a r n a u t o j a mokanti ra stalo tenisas, biliardas, krepši
ant kėdės atramos. Kai ji ruo
Kaina $2.00
šyti mašinėle ir susipažinusi sa nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
šėsi
išeiti,
sekmadienį
apie
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Draugo gegužinė liepos 27 d. prie Lemont Rd.,
sąskaityba.
Gero**
sąjygoa, macijų ir rezervacijų prašome
v. v., jos rankinuko jau nebe
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St.,
Skambinti
darbo valandomis skambinti 616 — 469-3298 ar kur 103 Rd. eina į vakarus. Iš Stevenson greit buvo.
Pavogtame
rankinuke
Chicago, 111. 60629.
"Draugui", teL 585 9500. Pra ba rašyti: Gintaras Resort, kelio (55), pasukus į Lemont Rd. į pietus iki 103 buvo 250 dol. ir brangenybių
15860 Lakeshore Road, Union
i r t i reikalų vedėją.
už 10.000 dol.
Rd., yra tik viena mylia.
Pier. Michigan 49129. (sk.)
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