Split by PDF Splitter

v

t

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRASTB
4546 WEST «3rd STRHET

•

TELEFONAS (312)

ICTV

•I

K*a» ZS e-______________________________________________________ PENKTADIENIS —

CHICAGO. ULINOIS 60830

585-9500

FRIDAY, RUGPIŪTIS — AUGUST 15, 1980

Nr. 192

LKB KRONIKA NR. <ž

Baigėsi demokratų

Kompartijos nerimas
1979 m. lapkričio 28 d. Vil
niaus Liaudies ūkio specialistų
tobulinimosi institute buvo su
kviesti šio instituto ir Kauno fi
lialo atsakingi vadavai. Į šį posė
dį atvyko LKP CK sekretorius L.
Šepetys su paskaita — “Ideologi
nio darbo klausimai”.
“Mūsų svarbiausias uždavinys,
— kalbėjo L. Šlepetys, — pakelti
mokslo politinę funkciją, kadan
gi savo veiklą suaktyvino iš sve
timų centrų ekstremistiniai ele
mentai”. LKP CK sekretorius
sunerimęs pirmiausia iškėlė reli
gijos klausimą, kuris, jo nuomo
ne, labai opus, nes reakcingieji
kunigai ir kiti elementai vis la
biau stiprina*- ardomąją veiklą.
Savo reakcinę veiklą, vykdyda
mas Vatikano užmačias, pradė
jus ir Jonas - Paulius II. Popie
žiaus kelionė į Lenkiją sudrebi
nusi ir mūsų respublikos katali
kus.
Todėl reikia suaktyvinti inter
nacionalinį auklėjimą, o rusų
kalba turinti būti vis plačiau pa
naudojama. Dėl lietuvių kalbos
likimo nėra reikalo nerimauti.

I

Aktualus mūsų
visuomenei
dorovinis auklėjimas. JLabai išau
gęs girtavimas ir skyrybų skai
čius. Girtavimas atnešąs daugy
bę nusikaltimų.

t

Kultūros ir meno darbuoto
jai yra kartu ir auklėtojai, todėl
jų pareiga būti ideologinio dar
bo darbuotojais. Literatūroje ir
mene prasiveržusi užsienio ma
da. Literatūroje nagrinėjamos ne
būdingos komunistinei moralei
temos, vyraująs siauras miesčio
niškumas.

1979 m. gruodžio 5 d. Prienų
raj. vyk. komitetas pasiuntė kun.
A. Gražuliui tokio turinio įspė
jimą:
“Nustatyta, kad Prienų para
pijos bažnyčioje religinėmis apei
gomis patarnauti
sistemingai
yra panaudojami mokyklinio am
žiaus vaikai. Apie tai Jūs šių
metų rugsėjo 6 d. buvote raštiš
kai įspėtas (įspėjimą pasirašyti
Jūs atsisakėte), tačiau šių metų
lapkričio 18 d. Mišioms patar
navo 19 vaikų, tą pačią dieną
per vakarines pamaldas Mišioms
patarnavo 15 vaikų. Yra atvejų
kai mokyklinio amžiaus vaikai
pritraukiami giedoti bažnytinia
me chore.
Pakartotinai įspėjame Jus, kad
būtų imamasi priemonių, kad
kulto tarnai nepažeidinėtų Reli
ginių susivienijimų nuostatus.
Be to, atkreipiame Jūsų dėme
sį į tai, kad šių metų lapkričio
4 d. vakare Prienų bažnyčioje iš
sakyklos . nepagrįstai
apšmeižėte Prienų II vid. mokyklos direk
torių A. Micką”.
Pasirašė vykdomojo komiteto
pirmininkas A. Budbergis.

(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULY
Graikija ir Vatikanas

Ragina atleisti

Pirmą kartą nuo Graikijos vals
tybės įkūrimo, graikų diploma
tinis atstovas prie Apaštalų Sos
to įteikė Popiežiui Jonui Pau
liui II-jam savo skiriamuosius
raštus. Tuo pačiu metu pirma
sis Apaštalų Sosto pro-nuncijus
Graikijai Giovanni Mariani įtei
kė savo kredencialus to krašto
prezidentui Karamanlis.
Jonas
Paulius II-sis, priimdamas grai
kų atstovą, ypatingu būdu prisi
minė graikų tautos paveldėtą ci
vilizacijos lobį,
aukščiausiame
laipsnyje praturtinusį mąstymo
vyksmą, dailės istoriją ir pažan
gą. Popiežius savo kalboje taip
pat iškėlė antikinės Graikijos puo
selėtą žmogaus sąvoką, besire
miančią pagarbą nerašytiem įs
tatymam, išminties ir dorybių
kultu, aukščiausios Esybės paži
nimu ir gyvenimo religinės pras
mės pripažinimu.
Saleziečiai Afrikoje

Belgijos katalikų vyskupai, šio
mis dienomis dalyvavę krašto
vyskupų konferencijos .pilnaties
asamblėjoje, paskelbė atsišauki
mą, ragindami šiais metais, mi
nint Belgijos nepriklausomybės
150 metų sukaktį, ypatingu bū
du ugdyti visuotinę santarvę, at
veriant savo širdis ir atleidžiant
taip pat ir tiem žmonėm, kurie
tebeatlieka bausmes už paskuti
niojo pasaulinio karo metu pada
rytąsias ideologines ar politines
klaidas. Vyskupai primena “Tė
ve Mūsų” maldą, kurioje Kristus
įsakmiai -reikalauja atleisti savo
kaltininkam, jei norime, kad ir
mum būtų atleistos mūsų kal
tės. šį savo įsakymą Kristus pats
įvykdė mirties valandą atleisda
mas jo nukryžiuotojam.
Australijos senbuviai

Saleziečiai vienuoliai
plečia
misijinę veiklą Afrikos kraštuose,
šiais metais pirmą kartą salezie
čiai misijonieriai vyks apaštalau
ti į Senegalį, Angolą, Gvinėją ir
Madagaskarą. Bus taip pat su
stiprintos misijų stotys Liberi
joje. B^ikimi savo pašaukimui,
saleziečiai taip pat ir Afrikoje
ypatingą dėmesį kreips į apašta
lavimą jaunimo tarpe.
Priėmė Hbaniečhis

Popiežius Jonas Paulius II-sis,
Castelgandolfe priimdamas dau
giau negu 40 libaniečių semina
ristų, Maronitų Patriarchato se
minarijos
auklėtinių,
išreiškė
savo tėviškus jausmus visai liba
niečių tautai, drauge suteikda
mas šio krašto tikintiesiems savo
apaštalinį palaiminimą, šventa
sis Tėvas libaniečiam seminaris
tam aukojo šventas Mišias.
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Prezidentas žada laimėti rinkimus
New Yorkas. — Demokratų
partijos konvencija Nevv Yorke
užbaigta prezidento Carterio pa
žadu, kad jis kartu su “geriausiu
partneriu, kokį turėjo, bet kuris
JAV prezidentas — Walteriu
Mondale”, sumuš respublikonus
lapkričio mėn. rinkimuose. Užbai
giamąją maldą sukalbėjo Martin
Luther King tėvas.

Kunigo Antano Gražulio
persekiojimas
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partijos konvencija

Labai neramina ir kraštotyri
nė veikla, etnografiniai ansamb
liai, jų domėjimasis senove. Tai
tampa kliūtimi pažinti šiuolaiki
nį gyvenimą, siaurina požiūrį į ta
rybinės visuomenės laimėjimus.
Per etnografiją, kraštotyrą, ypač
studentų tarpe, įsibrauna bur
žuazinė ideologija”...

Liepos 13 dieną Australijos
bažnyčiose buvo paminėtas Sen
buvių sekmadienis, siekiant at
kreipti visuomenės dėmesį į Šen
būvių, vadinamų aborigenų, tai
yra senųjų Australijos gyvento
jų padėtį. Ta proga buvo plati
nama katalikų misijonierių pa
rengta informacinė
medžiaga
apie Senbuvių problemas, ypač
atkreipiant dėmesį į reikalą, kad
būtų pilnai apsaugotos Senbu
vių teisės, sudarant jiem sąlygas
išlaikyti savo tapatybę. Pagal tu
rimas žinias, Australijoje yra apie
50 tūkstančių Senbuvių, kurių
daugumas gyvena vadinamuos
rezervatuose, ar ba stovyklose. Jie
ten yra medžiaginiai aprūpina
mi, bet jų teisės dar nėra sulygin
tos su visų Australijos gyventėjų teisėmis.
Pagalba Ugandai

Demokratų partijos konvencija perrinko kandidatais prezidentą Carterį ir viceprezidentą Mondale. Abiejų kalbose
paskutinę dieną buvo respuhlikonų partijos kritika. Ypač piktai respublikonus puolė Mondale.

RUSAI EMIGRANTAI
APIE KARĄ IR TAIKA
Roma. — Trys žymūs Vaka
ruose gyvenantys rusai žmogaus
teisių gynėjai — "Kontinent”
žurnalo redaktorius Maksimovas,
į Čilės komunistų lyderį Corva
laną 1978 metais iškeistas Bukovskis ir poetė Garbanevskaja —
dalyvavo Romoje surengtoje spau
dos konferencijoje. Olimpinės žai
dynės Maskvoje sovietinei vyriau
sybei sudarė progą susidoroti su
žmogaus teisių gynėjais, kurių
sąjūdis vis labiau plinta visoje So
vietų Sąjungoje, — pareiškė sa
vo pranešime Bukovskis. Pasta
raišiais mėnesiais buvo areštuoti
daugiau. negu du šimtai šio są
jūdžio aktyvistų. Bet tai — anot
Bukovskio — yra tiktai maža da
lis aukų, kurias palietė priešolim
pinio valymo akcija.
Garbanevskaja, kuri Vakaruo
se gyvena nuo 1975 metų, spau
dos konferencijoje kalbėjo apie
moters, ypač moters motinos pa-

dėtį Sovietų Sąjungoje. Moteris
Sovietų Sąjungoje neturi norma
lios galimybės pažinti tiesą. Ji ži
no tik tai, ką visomis priemonė
mis skleidžia oficialiai partinė
propaganda. Moterys negali or
ganizuoti protesto demonstracijų,
negali laisvuose susirinkimuose

aptarti savo problemas.
“Kontinento” redaktorius Mak
simovas atkreipė dėmesį į sovie
tų pastangas primesti Vakaram
klaidingą alternatyvą: “Karas ar
ba taika”, tarytum nebūtų jokios
kitos išeities. Maksimovo įsitiki
nimu, “Karo arba taikos” alter
natyva praktiškai reiškia “karo
arba kapituliacijos” alternatyvą.
“Jei tikrai norime taikos — kalbė
jo Maksimovas — turime suprasti,
kad taikos neatsieksime vienapu
siškomis nuolaidomis arba poli
tinio oportunizmo kaina, nes vie
napusiškos nuolaidos stumia į ka
pituliaciją ir drauge neišvengia
mai veda į karą”.

Riaušės Indijos
musulmonų mieste
Moradabadas. — Indijos musul
monų švento mėnesio užbaigi
mo proga įvyko riaušės, kuriose
žuvo 86 žmonės. Didelį musul
monų mitingą bandė suardyti
vietiniai hindų tikėjimo chuli
ganai. Jie atvarė nemažą kaimenę
kiaulių ir jos pradėjo bėgti į mu
sulmonų minių. Ši ėmė akmeni
mis pulti hindus ir policijos pa
trulius. Kiaulės, kaip žinoma, mu
musulmonų
nenaudojamos
maistui, o jų pasirodymas mu
sulmonų pamaldose
laikomas
šventvagyste. Indijos Press Trust
agentūros žiniomis, kilusiose riau
šėse žuvo 105 žmonės, dar dau
giau buvo sužeistų.
Indijoje gyvena apie 65 m i1! i jo
nai musulmonų, kurie praeityje
dažnai turėjo kovoti už savo tei
ses. Hindų tikėjimo žmonės, ku
rių yra apie 600 milijonų negali
pakęsti, kad musulmonai valgo
karves, kurios laikomos šventom.

jam Afrikoje, šios akcijos rėmuo
se šiomis dienomis į Ugandą bu
vo pasiųsti 10 lėktuvų su mais
to produktais, vaistais, kitomis
gėrybėmis. Badaujančiais Ugan
dos gyventojais vietoje rūpinasi
italai misijonieriai ir gydytojai,
bendradarbiaudami su kitų kraš
tų krikščioniškomis žmonių pa
galbos organizacijomis. Dėl ba
Italijos katalikai yra išvystę do ir ligų ypač kritiška padėtis
plačią pagalbos akciją nuo bado susidarė Ugandos šiaurės rytų
kenčiantiem Ugandos gyvento- rajonuose.

Australijos debatai

dėl Kambodijos
Svdnėjus. — Australijos vy
riausybėje ir spaudoje kilo karšti
debatai dėl Australijos politikos
Kambodijos atžvilgiu.
Užsienio
reikalų ministeris Andre# Peacoęk pareiškė, kad reikėtų pa
keisti Kambodijos politiką. Austrą
lija iki šiol pripažįsta nuverstą
Pol Poto režimą, nors visuomenė
je tam režimui nėra pritarimo. Vy
riausybė galėtų pripažinti Viet
namo pastatytą Heng Samrin vy
riausybę, tačiau tai supykintų Ki
niją ir Pietryčių Azijos šalis, su
kuriomis Australija palaiko gyvus
prekybos ryšius. Premjeras Mal
colm Fraser laikosi nuomonės,
kad Vietnamo režimas Kambodijoje visai panašus į sovietų pa
statytą vyriausybę Afganistane.
Nepriimtinas pats principas, kad
kaimynai gali karinėmis jėgomis
nuversti nepatinikantį režimą ir
atvežti savo sudarytą,
pasakė
premjeras.

Amerikoj lankėsi
Irano generolas

TRUMPAI
IŠ VISUR
— Floridos aerodromai sustip
rino keleivių tikrinimą, nes per
savaitę trys keleiviniai lėktuvai
buvo nukreipti į-Kubą. Ketvirta
dienį vakare dų. vyrai pagrobė
'lėktuvą su 223 kelėiviais ir įgulos
nariais. Policija įsitikinusi, kad
neseniai atbėgę kubiečiai nutarė
šiuo keliu grįžti namo.
— Varšuvos taksi vairuotojų
streikas reikalauja didesnių atly
ginimų ir išėjimo į pensiją am
žiaus pakeitimo į 60 metų.
— Indijos smarkus lietus su
kėlė potvynius Uttar Pradesh
provincijoje, kur pakilo Gango
upės
vanduo,
apsemdamas
13,000 kaimų.
— Afganistano sostinėje lan
kosi aukštų sovietų pareigūnų de
legacija, kuri peržiūrės padėtį Af
ganistane.
— Brazilija suteikė
politinį
prieglobstį Bolivijos išrinkto pre
zidento Srles Suazo žmonai Te
resei ir dukteriai Isabelei. Iš Bo
livijos atvyko rr keli buvę ministerfai.
— Atlanto vandenyne prasi
dėjo naujas uraganas, pavadin
tas Bonnie. Kol kas audra gresia
tik praplaukiantiem laivam.
— Kinijos karo aviacijos va
das pasiūlė, 'kad Kinija ir Taivanas sujungtų savo aviacijos jė
gas, kurios bendrai galėtų geriau
priešintis užsienio agresijai.
— Kubiečių pabėgėlių
pe
reinamoje stovykloje Ft. McCoy,
Wisconsine, kilo muštynės, ku
riose vienas kubietis sunkiai su
žeistas, nukentėjo it trys polici
ninkai, bandę kubiečius išskirti.

— Senato investigacijos komi
tetas klausinėjo Billį Carterį apie
•jo machinacijas Libijoje.

— Meksikos įlankoje iir Kari
bų jūroje siautęs uraganas dau
giausia nuostolių padarė Haiti
saloje, kur žuvo 220 žmonių.
— Australijoje senyva pora su
metalo detektorium surado 320
uncijų sveriantį aukso gabalą, ku
ris buvęs tik 5 colių gilumoje.
Auksas vertinamas 196,800 dol.
Sis radinys paskatino aukso ieš
kotojų antplūdį į Kalgoorlie apy
linkes, 300 mylių į rytus nuo
Pertho.
— Angolos nacionalistai pa
skelbė, kad jie susprogdino Lobito uoste didelius Angolos naf
tos sandėlius ir sužalojo patį uos
tą. Sis puolimas buvo kerštas už
16 sukilėlių sušaudymą.

Washingtonas. — Saugumo įs
taigų žiniomis, Amerikoje nese
niai lankėsi Irano saugumo vir
šininkas gen. Ho^sein Farrdoust,
u ris susitiko su iraniečiais studen
tais ir paliko veiklos direktyvas.
Irane penktadienį buvo su
Netrukus po to buvo nušautas
buvęs Irano diplomatas, Irano šaudyta dar 19 žmonių, iš jų 15
Laisvės fondo Amerikoje direkto už dalyvavimą sąmoksle nuversti
revoliucinę vyriausybę.
rius, Ali Alcbar Tabatabi.
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Prezidentas savo kalbos pra
džioje pagyrė senatorių Kennedį,
idealistą, kuris atvyko į konven
cijos salę kiek pavėlavęs ir visi
partijos didžiūnai turėjo jo lauk
ti. Salia prezidento Carterio fo
tografavosi ne tik jo šeimos na
riai, viceprezidentinis kandidatas
Mondale su žmona, bet ir buvę
konkurentai: šen. Kennedy ir Ka
lifornijos
gubernatorius Jerry
Brovvn.
Prezidentui pradedant kalbą
apie 40 mašinistų, unijos narių iš
ėjo iš salės. Buvo planuota, kad
nepritarimą partijos programai
pareikš ir juodieji delegatai, ta
čiau jiems nepavyko susitarti.

Prezidentas Carteris savo 50
min. kalboje pabrėžė skirtumą
tarp demokratų ir respublikonų
programų. Ateinantieji ketveri
metai bus svarbūs ir todėl, kad
jie padės pagrindus ateities kar
toms. Prezidentas ir kalbėjo apie
ateitį. Su respublikonais vyriau
sybėje Amerika turėsianti įtem
pimus, nuolatinę karo grėsmę,
pavojingas ginklų lenktynes, var
gšų, darbininkų skurdą ir kan
čias. Energijos ateitis būsianti per
duota naftos pirkliams, turtuo
liai gausią mokesčių sumažini
mą, o vargšai gausią valdžios pa
tarnavimų panaikinimą, vi9i ken
tėsią nuo masinės infliacijos.
Su demokratais vyriausybėje
ateisianti taika, būsianti gero
vė, saugumas ir socialinis teisin
gumas. Jis daug išmokęs per pra
ėjusius ketveris metus. Preziden
tas ateinančiai kadencijai nusta-

Irano protestas
Sovietų Sąjungai

tęs penkis tikslus: mažesnę inflia
ciją, didesnį darbo našumą, pra
manės atgaivinimą, energijos šafl
tinių išvystymą ir pakankamai
darbų visiems, kurie nori dirbti.
Nežiūrint demokratų vadų op
timizmo, konvencija pasrodė, jog
partija yra suskilusi. Konvenci
joje dalyvavo labai mažai kon
greso demokratų. Iš 58 senato
demokratų delegatų tarpe kon
vencijoje buvo tik 8. Iš 274 de
mokratų kongresmanų, 'konven
cijos delegatai buvo 36. Sakoma,
kad daugelis nenorėjo tapti dele
gatais, kad nereikėtų rinktis tarp
Kenedžio ir Carterio.
Pesimistai tvirtina, kad jei pats
Carteris ir laimėtų rinkimus, res
publikonai gali laimėti daug nau
jų vietų Kongrese: apie 25 vietas
Atstovų rūmuose ir 8 —10 se
nato vietų. Tokiu atveju senato
dauguma pereitų į respublikonų
rankas.

Reaganas pasveikino
prezidentą Carterį
Santa Barbara. — Respubli
konų kandidatas į prezidentus
Ronald Reagan pasveikino pre
zidentą Carterį, laimėjusį nomi
naciją. Jo spaudos atstovas apgai
lestavo, kad demokratų kandida
tai keturias dienas konvencijoje
kalbėjo apie Reaganą, tačiau rin
kimai bus nuspręsti, ne pagal
tai, ką Reaganas pasakė, bet — ką
Carteris padarė.
Reaganas telefoniniame pasi
kalbėjime pareiškė Carteriui, kad
kampanijoje jis vengs asmeniš
kumų, o koncentruosis prie poli
tinių klausimų. Carteris irgi pa
reiškęs, kad kampanija bus įdo
mi, intriguojanti, kieta ir manda
gi.

Maskva kritikuoja
naująją doktriną
Maskva. — “Pravdos” komen
tatorius Juri Žukov dar kartą pa
smerkė naująją JAV branduoli
nių ginklų doktriną, kurioje nu
matoma karo atveju pulti ne so
vietų gyventojų centrus, bet po
•litinių ir karinių vadų būstines
bei kariuomenės taikinius. Žuko
vas rašo, kad tokia doktrina Skir
ta neišmanantiems žmonėms.
Atominiai ginklai skirti masiniam
naikinimui, jie netinka lokalizuo
tam karui. Nauja JAV doktrina
esanti savižudiška. Sovietų Są
junga ir jos sąjungininkai visiš
kai sugebės atsispirti Pentagono
šantažui, rašo Žukovas.
Jis primena Brežnevo susitiki
mą su Vokietijos kancleriu Schmi
dtu, kuriam Brežnevas pasakęs,
kad Sovietų Sąjunga pasinengu
si tuoj pat derėtis dėl Europos
fronte esančių branduolinių gin
Idlų sumažinimo. Sis Brežnevo
pareiškimas sudarąs pagrindą
ginklų kontrolei.
Žukovas siū
lo greitai pradėti ginklų apribo
jimą, kol dar ne per vėlu.

Teheranas. — Irano užsienio
reikalų ministeris pasiuntė raštą
Sovietų Sąjungai su Irano reika
lavimais išeiti iš Afganistano ir
nekurstyti Irano kurdų. Pasta
rieji gauna ne tik sovietų gink
lų ir šaudmenų, bet ir satelitų
nuotraukų, kuriose nurodomos
Irano kariuomenės pozicijos, rašo
Ghotbzadeh sovietų užsienio rei
kalų ministeriui. Laiške nurodo
mi ejatolos Khomeinio žodžiai
apie Ameriką, kuri esanti “didysis
šėtonas”. Raikia pasakyti, kad sa
vo elgesiu ir Sovietų Sąjunga pa
sirodė nemažesnis šėtonas už
Ameriką, rašo ministeris. Gau
ta įrodymų, kad sovietų rubliai
užsieniuose keičiami į Irano va
liutą, kuri finansuoja separatisti
nę kurdų veiklą Irane.
’ Liepos 1 d. Iranas ištrėmė vie
ną sovietų diplomatą ir uždarė
savo konsulatą Leningrade. Sovie
KALENDORIUS
tai priversti uždaryti vieną konsu
Rugpiūčio 16 d.: Rokas, Serelatą Irane. Maskva plečianti savo
na, Butvydas, Alvila.
provokacijas prie Irano sienų.
Rugpiūčio 17 d.: Jacintas, Filipė, Saulenis, Sigita.
Rugpiūčio 18d.: Agapitas, Ele
— Rugpiūčio mėn. pabaigoje
Europoje įvyks kariniai pratimai, na, Mantautas, Alė.
kuriuose dalyvaus 70,000 JAV ar
Saulė tėka 5:58, leidžiasi 7:51.
mijos, aviacijos ir Nacionalinės
ORAS
Gvardijos karių.
— Japonijoje nuo Fuji kalno
Debesuota, 9u pragiedruliais,
pradėjo riedėti akmenys, žuvo 12 temperatūra dieną 82 1., naktį 60
alpinistų, o 30 buvo sužeistų.
laipsnių.

t
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DĖMESIO ATEITBI1HKAMS!
Kun. Sigitas Tamkevičius, Ky
bartų parapijos klebonas, Tikin
čiųjų teisėms ginti komiteto na
rys, yra suimtas birželio mėn. ir
uždarytas Vilniaus kalėjime. Pra
šome visus ateitininkus atkreipti
dėmesį j šį įvykį ir raginame im
tis visų galimų priemonių kan
kiniui kunigui padėti.

lą ir organizuotų jam medžiagi
nę paramą;
5. Visus ateitininkus prašome
jungtis tuo reikalu į bendrą mai
dą.
Dainava, Manchester, Mich.
1980. vul 10
Ateitininkų sendraugių
Ateitininkai sendraugiai stovykloje su savo vaikais. Iš k. į d.: Austė Vygantienė su Marium, Sigutė Mikrudenė su
centro valdyba Danute, dr. Aldona Skripkutė, stovyklos gydytoja, Audronė Skripkuvienė ant rankų su Vėju, Jonas Soiiūnas ant

Siūlome tiek pavieniams ateiti
ninkama, tiek valdyboms imtis
šių priemonių:

JUOZAS ERETAS SVEIKINA
ateeuninkuą

1. Rašyti laiškus vietos vys
kupams;
2. Informuoti religinę ir pa
saulietinę spaudų;
3. Rašyti laiškus savo kongres
manams ir senatoriams;
4. Sudaryti būrelį, kuris sek
tų kun Sigito Tamkevičiaus by

Profesorius apgailestauja, kad
dėl dviejų operacijų negalėjo pa
rašyti į ateitininkų
skyrių
“Drauge”. Dabar sveiksta na
muose. Rašo: “Esu ateitininkas
iš prigimties...” Prašo visai atei
timnkijfti perduoti sveikinimus
ir palinkėti geriausios kloties.
J. «.

PRASTI jungiant su dabartimi
Pokalbių su kun. Juozu Prunskiu
Šiemet yra ateitininkijos ju
biliejiniai metai, turint galvoje
pirmąją 1910 m. sudarytąją Liu
vene katalikų studentų sąjungą
ir prisimenant, kad jau 1910 m.
rugsėjo mėnesį išėjo pirmas ran
ka rašytas “Ateities” žurnalo
numeris.
Sukaktis mus skatina mesti
žvilgsnį į praeitį ir ją išryškinti
kai kurių mūsų vyresnio am
žiaus ateitininkų atsiminimais.
Tai turėdami galvoje, kreipėmės
į keletą ateitininkijos veteranų,
jų tarpe ir į kun. Juozą Prunskį
su keletą klausimų.

man teko dalyvauti. Po keleto
metų ateitininkai į savo kuopos
susirinkimus įsivedėme praneši
mus apie pasaulio įvykius. Juos
atlikdavo Vincas Rastenis, o kai
jis išvyko į kitą gimnaziųą, man
ši pareiga atiteko. “Saulės” gim
nazija buvo privati, visi moky
tojai brangino
ateitininkiškus
idealus, taip kad atmosfera ir
nuotaika buvo labai palanki.

— Ateitininkų federacija duo
da kasmetinę premiją už geriau
šią religini veikalą, o Jūs esate
šios premijos mecenatas. Kaip j
sį reikalą įsitraukėtet

— Ką Jūs, Gerb. Kunige, pri
— Krikščioniškąją ideologiją
simintumėte iš savo pirmųjų laikau vienu iš pagrindinių veiks
ateitininJdškos veiklos metų f
nių mūsų tautos šviesesnei atei
— Mano ryšiai su ateitininkija nesiekia pirmųjų ateitininki
jos pradžios metų, kadangi 1910
m. aš tebuvau trejų metų am
žiaus. Turėjau laimės į ateitinin
kus įsijungti gal tik apie 1918
metus. Tada naujai įsisteigusios
Utenos “Saulės” progimnazijoje
buvo toks didelis prielankumas
vietinių kunigų, kad klebonijoje
net buvo įsteigtas mažas moks
leivių bendrabutis, ir mes, kele
tas moksleivių, galėjome ten gy.
venti. Ypatingo veiklumo paro
dė kun. Vladas Butvilą, progim
nazijos kapelionas. Susikvietęs į
savo kambarį, jis mums pianinu
paskambindavo, parodydavo ir
skaidrių, kas tada buvo labai di
dėlė naujiena iš kaimo susirinku
siems berniukams. Jo bute teko
dalyvauti ir pirmame ateitininkų
susirinkime, kuris buvo toks mie
las, nuoširdus .draugiškas. Mes
savo kapelionu labai pasitikėjo
me, ir jo globojamos kuopelės
veikimas buvo sėkmingas.
Ilgainiui net įsismaginome leis
ti savo kuopos laikraštėlį, kur ir

B anksto
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čiai. Norėdamas šiems idealams
tarnauti, įsijungiau į darbą baž
nyčioje ir spaudoje. Man norisi
prisidėti prie skatinimo religinės
kūrybos, dėl to ir nusprendžiau
skirti premiją už geriausią reli
ginį veikalą. Kadangi šie religi
niai ir patriotiniai idealai labiau
šiai yra branginami ateitininkų,
tai ir esu įprašęs ateitininkų va
dovybę skirti jury komisijas, pa
rinkti geriausią religinį veikalą,
o mano uždavinys skirti premi
jai tūkstantinę. Tai, žinoma, kuk
Ii suma, bet vis dėlto autoriaus
atžymėjimas ir knygai reklama.
Kol esu gyvas, noriu šį reikalą
tęsti ir net esu pramatęs, kad ši
premija tęstųsi ir po mano mir
ties. Mielasis Juozas Laučka
man rašė, kad šios premijos įtei
kimas planuojamas Amerikos
Lietuvių R. katalikų suvažiavi
me Detroite. Jury komisija bus
jau tos premijos laureatą numa
čiusi.

— Paskutinės Jūsų knygos
sukasi apie bolševikų okupaciją
Lietuvoje. KodA Jūs j tą sritį

Nuotr. V. Rimšelio

rankų su Luku.

daugiau pakrypotef

organizacijos panašias savo na rių išlikusių laiškų ištraukas.
— Jau ketvirtą dešimtmetį rių martirologijas pasistengs iš
Kristijonas Donelaitis, gimęs
užsitęsusi mūsų tautos okupaci leisti. Visi dirbkime, ko ši valan Lazdynėliuose, netoli Gumbinės,
J. ž.
ja yra didžiausia mūsų tautos da iš mūsų reikalauja.
laisvųjų valstiečių šeimoj, aukš
tragedija. Niekada mūsų tauta
tuosius evangelikų teologijos
nėra išgyvenusi tokio genocido,
mokslus išėjo Karaliaučiaus uni
PAMINĖJOME DONELAIČIO
fizinio ir dvasinio, kaip bolševi
versitete, beveik 40 metų buvo
SUKAKTĮ
kų okupacijoje. Todėl svarbu
Tolminkiemio klebonas. Buvo
yra sudaryti kuo platesnė mūsų
Liepos 27 d. Los Angeles atei daugelio amatų žmogus: darė
tautos martirologija ir svarbu tininkai sendraugiai aplankė poe termometrus, barometrus, net
okupantams parodyti, kad visi tą Bernardą ir Aldoną Brazdžio- buvo pasidaręs pianiną. Atlie
jų baisios prievartos veiksmai nius, gražiai įsikūrusius Vištoje, kamu laiku kūrė eiliuotą poeziją.
Hks istorijoje atžymėti. Okupan pakeliui į San Diego, pačioje Tačiau, jam gyvam esant, nie
tas jautrus yra neigiamai propa Pietinėje Kalifornijoje, šeiminiu kas nebuvo išspausdinta. Tik
gandai, ir tokie leidiniai gali kai svečius skaniai pavaišino ir Kristijonui mirus, jo našlė leido
bent iš dalies sulaikyti nuo kai aprodė savo ūkį: puikūs vaisme kunigui Hohlfeldtui nusirašyti
kurių naujų žiaurumų. Žinoma, džiai ir krūmai, jų skanios uo jo rankraščius, o vėliau tuos
svarbiausieji leidiniai dabar yra gos ir vaisiai. Dideliam aptver rankraščius ir laiškus atidavė
Liet. Kat. Bažnyčios Kronika, tam plote bėgioja naminiai Valterkiemio kun. JnB: Jorda
Aušros ir kitų pogrindžio leidi paukščiai, o bitelės į avilius ne nui. Pirmųjų dviejų dalių origi
nių perspausdinimas, bet taip ša medų... Daugelis žinojo kad nalas ir Hohifeldto nuorašas pa
pat negalima leisti, kad į ka Bėra. ir Aid. Brazdžioniai prieš teko į Karaliaučiaus valst. ar
pus nusineštų atsiminimus ir keletą metų sveiko klimato juos chyvą. Po H Pasaulinio karo lie
daugelis mūsų tautos kankinių toje nusipirko nemažą žemės plo tuviai mokslininkai, šią paslėp
bei okupanto priespaudos liudi tą ir pasistatė naujus namus. tą medžiagą suradę, pargabeno
ninkų. Juk jau skubos keliu į Dabar apsilankiusieji savo aki j Vilnių.
kapines keliauja 1940 metų — mis galėjo įsitikinti ir suprasti,
okupacijos pradžioje — kartą ir kodėl vis daugiau lietuvių šeimų,
pats laikas jų liudijimus užrašy sulaukus pensijos amžiaus, sten
ti istorijai. Todėl sudariau lyg giasi Vištoje įsikurti.
tokią trilogiją: “Bolševikų oku
Ta proga atžymėta ir mūsų
TYPEWRITERS AND
pacija Lietuvoje” kalba apie oku literatūros klasiko Kristijono
ADDING MACHINES
pantų siautėjimą Lietuvoje,. “Bė Donelaičio 200 metų sukaktis
Nuomoja, Parduoda, Taiso
gome nuo teroro” — Išryškina (mirė 1780 m. vasario 18). Poe
išgyvenimus išblokštų iš tėvy
Virš 50 metų patikimas juras
tas B. Brazdžionis išsamiai at
nės žmonių, šias abidvi knygas
patarnavimas.
vaizdavo Donelaičio gyvento lai
išleido šauliai. Už tai esu jiems
5610 So. Puiaski RA. Chicago
kotarpio socialinę būklę, supa
dėkingas. Jų ryžtas išleisti daug
žindino su jo biografiniais ir kū
Pbone - 581-4111
prisidėjo, kad šios knygos atsi
rybos bruožais, paskaitė kai ku
rado. Trečia tos trilogijos dalis
“Lietuviai Sibire” jau užbaigta
prieš porą metų, atiduota Amerikos Lietuvių leidyklai, bet jo
je esantieji dailininkai nori ją
išleisti tikrai dailiai ir ilgesnį lai
ką užtrunka su menišku jos api
pavidalinimu.Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas, Stabdžiai. Dus
Manau, kad dabar būtų reika
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
las mūsų išeivijos stipresnėms
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
organizacijoms išleisti savo na
rių martirologijas — kuo plates
Wheel alignment and balancing.
nius sąrašus nužudytų, Sibire iš-1
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
marintų jų žmonių. Pirmą inicda
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
tyvą čia parodė šauliai, ir jų ska
Change of ofl and filtera.
tinamas pradėjau rinkti medžia
gą naujam leidiniui: “Okupantų
nužudytieji šauliai”. Sauliai yra
prašomi per savo kuopų vadovy
2423 W«tt 5Mti Stori — Tri. GR 8-7771
bes surašyti žinias apie savo or
ganizacijos kankinius ir per va
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro.
dovybę persiųsti man. Saulių va
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
dovybė imasi šį leidinį išleisti.
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet
Turiu viltį, kad atei tinin Iriu,
skautai, jaunalietuviai ir kitos

WAGNER and SONS

S

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.

Didžiausias nuopelnas, išgar-i
sinant Donelaičio “Metus”, pri
klauso prof. L. Rėzai, kuris sa
vo lėšomis 1818 m. šį veikalą iš
leido, jis davė ir antraštę, pridė
damas ir vokišką vertimą, tik pa
likęs 456 eilutes neatspausdin
tas, nes jam, atrodė, kad poetas
per šiurkščiai išsireiškęs... Done
laičio “Metai” yra išversti į dau
gelį svetimų kalbų. Į anglų kal
bą juos išvertė neseniai miręs
N. Rastenis, kurį poetas B. Braz
džionis, neseniai būdamas Balti
morėje, prieš pat mirtį buvo ap
lankęs. Po antrojo pasaulinio
karo Lietuvos archeologai Tol
minkiemio sugriautos bažnytė
lės rūsyje surado Kristijono Do

iž-jj-

uetuvą

DAR YRA VIETŲ ŠIUOSE GRUPĖSE:

Bagaėjo 24 <L — 1899.00
Spalio
GnsodBo 28 4 - $77949

KELIONES I LIETUVĄ 1961 M. PRASIDEDA KOVO 25 D.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
999 Wert feoadway, P.O. Box 116, So. Boston, Mdm. 09127, Tek 617—268-8784
Ateitininkų sendraugių stovyklos vadovai su mažaisiais stovyklautojais ii k.
į d.: dr. Algis Norvilas. Darius Polikaitis, Vytautas Soiiūnas, Rima Poiikai
tytė (žemai). Kristina Veselkaitė, Rasa Solumakė, Elena Žukauskaitė.

DR. K. G. BALUKAS

i

Akušerija ir moterų ligos,j *,
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Puiaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAUTS

m
VINCAS BKIZGYS
Teisių daktarai
VTsTV*r77M!0<»’~ *
Valaadoa vacal

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Ave.. Cicero

Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. REliance 5-1811

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

DR. VVALTER J. KIRSTUK

DR. PETER T. BRAZIS

3925 West 59th Street

Lietuvis gydytojas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vąl.; pirm., antr.. ketv. ir penkt. l:0Q -.5:00 uždaryta.
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitąrys

2434 West 71st Street

DR. IRENA KURAS ..

Dr.Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

DR, EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400

3200 W. 81st Street

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919

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

DR. E. DECKYS

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Puiaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS

2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Va' P'rmad .antrad .ketvirtad irpenktac
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Tei.

sTi-am,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. ROMAS PETKUS

Tel. - BE 3-5893

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE.

Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą.
Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Puiaski Rd.

Valandos pagal susitarimą

Ofs PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

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

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

DR. K. A. JUČAS

Ofiso tol HE 4-2123. namų GI 8-6195

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

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

Gydytojas ir Chirurgas

Ofs. tol 586-3166: namų 381-3772

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

DR. PETRAS 2LI0BA

1407 So. 49th Court, Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos atostogoms, tvarkoms dokumentus
asmeniškai ir paštu.

S feto

■ _ - -L _

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

26&9 W. 59 $L. Chicago

S ere aobject to

______ _ _

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak.. išskyrus
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZTUNIENZ.

ea doubto i

nelaičio karstą. Iš rastos kau
kolės atkurtas jo biustas. Ten
1964 m., minint Donelaičio 250
metų gimimo sukaktį, buvo pa
statytas paminklas su lietuvių ir
rusų kalbomis įrašu: Šioje vie
tovėje 1743-1780 gyveno lietuvių
literatūros klasikas Kristijonas
(Nukelto į 4 paL)

v

Valandos pagal susitarimą

‘Arpbcr Holidays”
tunuos i
n somoNo/Nzw
84—

y2 metų 3 mėn.
$15.00
$22.00
15.00
22.00
22.00
15.00
20.00
13.00
15.00

476-2112
Vai pagal susitarimą. Pirm., antr . treč
ketv 10 iki 6 vai Šeštad 10 iki 1 vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 Wast 63rd Street
Vai: pirm . antr ketv ir penkt.
2—7) šeštadieniais pagal susitarimą.
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems
prieinamos.

t
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Ąmerikiečių partijos
•V.
•Mi

' t

TAUTINIŲ GRUPIŲ
VEIKLOJE

m*
S*
MM
(Hl
£■ Dažnai statomas klausimas
ar verta ateiviui ir mažos
Igrupės atstovui angažuotis
■kuriai
nors
amerikietiškai
^partijai? Politinių mokslų speiiaalistai atsako “taip” ir “ne”,
Sūrint, ką gali padaryti nau'dingo ne tik amerikiečių poli
škoje, bet ir savo tautinei gruw«
<4 i. Besiveržią į politines
ietas ar bent susidarę partiJJnių asmenų tarpe pažinčių ir
''išklausę jų pažadų, atsako, kad
•;yra būtina partijose aktyviai
'■dalyvauti ir kuo daugiau žmo
gių apie vieną kurią grupę kon^eentruoti, kad būtų daugiau
galima daryti įtakos renka
miems ir išrinktiems į val
gios
postus
partijų ats-

dymams turime daugybę
pavyzdžių, bet neverta jų čia
minėti. Reikia tik nuo tokių
smulkių politikų ir svetimų
“politikierių” apsisaugoti, kad
rinkiminiais
sumetimais
nedarytų skriaudos savo lie
tuviškai veiklai, neišduotų sa
vo, ypač pavergtos, tautos di
džiųjų tikslų.
Politinės amerikiečių par
tijos nesiremia ideologija, o
praktišku gyvenimu, ekono
mija, socialine santvaka. Euro
pos partijos remiasi bėnt dali
nai ideologijomis ir jomis
atremia savo politinę veiklą.
Neginame, kad dėl to jos geres
nės, bet turime pastebėti, kad
žmonės, įėję į partiją, dažniau
jtevams. Kai kuriose vietovėse siai susidaro lyg ir partinę
-lietuviai tiesiog lipte sulimpa ideologiją, net nepakenčia ki
partija ar bent jų vietiniais taip galvojančių ar kitai par
^įdovais, manydami tarnaują tijai priklausančių. Čia vėl iš
susikirtimas,
^juivo tautai ir įtaigoj ą Ameri kyla
kos viešosios politikos kryptį.
nesutikimai, ardymas savo
„TtJŠ tikrųjų negali būti peik- organizacijų, kurios ne kaip
^tljias priklausymas kuriai nors organizacijos, bet iš kurių tik
„'.partijai, ypač^ žinant, kad tik kaip organizacijų nariai da
'"ylęna iš dviejų laimės. Tai gali lyvauja viešame politiniame
bū tiltai kada naudinga ir tau gyvenime. To išvengti reikia
tiniam reikalui, nors partijoje santūrumo ir išminties.
atstovaujama ne savo grupei ir
tautybei,
bet amerikietiško
Įsikinkymas į kurios nors
gyvenimo gerinimui. Gerai
partijos vežimą gal kartais
yra, kai dar iš vidaus valdžios
malonus paskiram asmeniui,
sluoksniuose, turint partijoje
jeigu jam sekasi ir jis turi poli
įtakingesnių pažinčių, kaip
tiniam darbui kad ir mažą pa
šalutinį dalyką viešumai gali■"fna paskelbti ir lietuvių tautos šaukimą. Bet kai tokie partie
čiai mėgina savo partiją
rūpesčius, troškimus, sie
perdėtai girti, tartum Įritu jos
kimus.
genijų ir blogųjų pusių nema
Reikia betgi žinoti, kad par
tytų, kai pradeda kelti dar neiš
tija mėgina išlaikyti tam tikrą
rinktus kandidatus į viršūnes,
, drausmę, susivaržo reguliamikurių jie niekada nebuvąpasienais ir nuostatais, leidžian
čiai? U- neleidžiančiais ką da kę *rr nepasieks, tai jau šudaro
keblumų kitiems, kurie šiai
ryti ar ko nedaryti šalia
partijai nepriklauso ir jos
partijos siekimų. Partijai prik
nevertina.
lausąs žmogus jau pats šiek
Kai dar tokie naivūs poli
tiek susivaržo savo postu, net
tikai pradeda savo “politiką”
pačiu priklausymu partijai, juo
skelbti savuose laikraščiuose,
jei ta partija yra vy
tai jie pačius laikraščius suriausybėje.
partina ir pastato jiems kar
Tačiau, gyvenant šiamekraš
tais nemalonias užtvaras, pro
te, negalima nesidomėti vietos
kurias paskui greitai net išlip
politika. Negalima nesidomėti
ti negalima. Yra taisyklė, kad
ir tarptautinės politikos silppartijos turi būti lygiai ver
nySbfrhs. --kurios dažniausiai
tinamos viešumoje, tai, vienai
einaVingiais. Tuose vingiuose
davus peraiškios ir perdaug
galinto rasti vietų, kur galima
reklamos, reikia duoti tiek pat
iškelti ir savo tautos reikalus.
reklamos ir pasisakymams ki
Bet yra ir tokių ėjimų, kur sa
tos, kaip ir ankstyvesniajai.
vo tautos reikalų net neį
Skelbimai ir neina per redak
manoma kelti.
ciją — kiek užmoka, tiek ir gau
na!
Ir tai išgelbsti redakcijas
. j
*
nuo priklausymo partiškumui.
Pavienių asmenų daly
Rūpintis politika krašto, nuo
vavimas politinėje veikloje ar kurio gyvenimo lygicr pri
net partijoje nėra blogis. Žino- klauso ir daugelio ateivių ar jų
vaikų ateitis, yra būtina. Tik
-ma, tam reikia pašaukimo,
kvalifikacijų, praktiško pasi reikia prisiminti, kad sava tau
ruošimo, kad partijoje daly ta taip pat laukia pagalbos,
vaująs neliktų tik paprasčiau- kad pavergtieji laukia jų vilčių
siems darbams atlikti, bet ir stiprinimo
politiniu
viešu
turėtų balsą bent savo ap vyriausybės skelbiamu žmo
linkoje. Politinis darbas pra gaus teisių ar pasisakymų
sideda nuo mažų postų ar net prieš vergiją pareiškimu. Ir šio
rinkimų organizavimo, kad bū krašto politika neturi būti
tų galima prieiti prie didesnių
svetima niekam, kas savo
darbų, svarbesnės pozicijos, gyvenimą kuria šioje vals
įtakingesnės vietos partijoje ar tybėje. Čia yra demokratiniai
valdžioje.
Nepeiktinas pri rinkimai, kuriuose kartais net
klausymas tik vietos partijos pati demokratija išnaudojama
grupei, kurios uždavinys pa blogam. Kad demokratija iš
puošti kelius didiesiems spren liktų, kad laisvas žmogus tei
dimams, kaip kandidatų išrin- singai galėtų džiaugtis savo
kimui į aukštuosius tautos laisve, jausdamas atsakingu
atstovus ar net valdžios vir mą už laisvės naudojimąsi, tu
šūnes.
ri budėti kiekvienas pilietis,
Čia kelias betgi negali sus net ir ginklu ginti, jei netikėti
toti. Tai tik pradžia, kuri ne- įvykiai tam pašauktų.
3»turi būti ir pabaiga. Eilinis
Tautinis gyvenimas ir tau
^partijos narys, jei nepajėgia tinė kultūra neardo demo
Stipriau politiškai reikštis, ge kratijos ir šio krašto laisvės pa
riau partijoje tenedalyvauja, grindų. Jis kaip tik stiprina
nes jis ne tik neturi politikai jo tarnybą savo valstybei, kuri
kios įtakos, bet dar su išim- yra mūsų buveinė, plečia poli
- tinai lokaliniais partiniais rei tinį akiratį, parodantį ateities
kalais lenda ir į savųjų gaires ir tiesesnius kelius
gyvenimus, ardydamas damų Tautinis ir politinis gyveni
sugyvenimą tautinėse gru mas čia susijungia, bet reikia
pėse, trukdydamas kultūrinę, juos išsaugoti nuo išsiliejimo
visuomeninę ar politinę veiklą krantus su nuostoliu savo tau
savam tautiniam kely. Iro- tiškumui.
pr qt

J Sibirą, į Siaurės tundrą
Vainiką siųski mintimis
Ir tremtinių trobelę skurdžią
PapuoSk gražiomis viltimis.
(Iš

Sibiro lietuvių poezijos)

LIETUVIAI
BALTUOSIUOSE
RŪMUOSE

Rimties valandėlei

KRIKŠČIONIŠKA ŠEIMA

Krikščioniškoji
santuoka
yra ypatingas sakramentas.
paruošta ir, belaukiant Vliko prie Sovietų sąrašo, reiktų jį Čia pirmiausia yra pats san
tuokos sudarymo faktas,
nurodymų ką daryti, siūlau atskirti.
5. Dėl tremtinių ir politinių įvykstąs krikščioniškų vedybų
petys petin suglausti visų ge
ros valios lietuvių jėgas bei kalinių grįžimo į Lietuvą iš metu, antra, to fakto pra
visų organizacijų pastangas ir Sibiro. Reikia dokumentacijos tęsimas į ateitį.
Jei kas paklaustų, kas sutei
nedelsiant
pasiųsti turimą apie grįžusių tolimesnį per
kia
santuokos sakramentą, tur
medžiagą ar naudingą infor sekiojimą, nedavimą darbo ir
būt,
didžiuma be jokios abe
maciją dr. Krivicko vadovau buto. Dėl judėjimo laisvės ir
jonės atsakytų — kunigas.
jamam Žmogaus teisių komi tt
6. Dėl informacijos var Tačiau toks galvojimas yra
tetui,
arba tiesiog Rimui
Česoniui, arba LB atstovui žymo, laiškų tikrinimo, drau visiškai klaidingas. Klebonas
Algiui Gureckui, arba ’ LB dimo klausyti radio, kratos ir ar kitas kunigas vedybų metu
Visuomeninių reikalų tary suėmimai už religines ir tau yra tiktai oficialus liudinin
boms, arba savo organizacijos tines knygas, rašomųjų maši kas, nes Bažnyčia turi žinoti,
centrui medžiagą iš sekančių nėlių atėmimas, lietuvių kal kad yra sudaryta nauja krikš
bos varžymas, priverstinis čionių santuoka, kad susikūrė
sričių:
1. Dėl žmogaus teisių pažei vaikų prirašymas į komjau nauja Bažnyčios ląstelė. San
tuokos sakramentą jaunave
dimo ir žiauraus persekiojimo nuolius ir tt
religinėje srityje. Čia turime
Iš pateiktos dokumentacijos džiai suteikia patys sau.
Tai yra labai didelis skir
daugiausia
medžiagos. matyti, kad lietuvių prob
tumas
nuo kitų sakramentų,
Kadangi okup. Lietuvoje reli lemos daug kur nėra žymimos
kur
turi
būti kitas asmuo, Baž
gija neatskiriamai susijusi su atskirai, kaip lenkų, bulgarų ir
tautybe, tai kėlimas aikštėn kitų, bet suliejamos su Sovietų nyčios įgaliotas teikti sak
religinio persekiojimo sustip problemomis, kas nesiderina ramentus. Kartais tas “kitas”
rina dokumentaciją ir tau su Lietuvos okupacijos nepri nebūtinai turi būti dvasiškis,
tinio persekiojimo. Be gausios pažinimo politika. Tam reiktų kaip Krikšto sakramente, ka
medžiagos iš Liet. Katalikų atskiro memorandumo, nes da, svarbiam reikalui esant,
Bažnyčios
Kronikos, LB neapdairiai elgiantis, Sovietai pakrikštyti gali ir pasaulietis.
paruoštų leidinių, dr. V. Var tai gali išnaudoti. Pagaliau Kur žmogus tiesioginiai jun
džio ir daugelio kitų autorių reikia tikėtis, kad Vlikas kartu giasi su Dievu, be dvasinės
paskelbtos
medžiagos, dar su diplomatais paruoš trumpą reikšmės, reikia ir išorinės,
reikia originalų, laiškų ir nuo memorandumą dėl suve materialinės žmonėms supran
traukų iš Sibiro, katalikų ir renumo Lietuvai grąžinimo ir tamos formos. Toji išorinė sak
protestantų vadovybių patvir jį oficialiai įteiks laiku vals ramentų forma reikalauja pa
sekretoriui
ar pre tarnavime dvasiškio, kuris dėl
tintų sąrašų bei notarų patvir tybės
zidentui prieš Madrido konfe to yra vadinamas sakramentų
tintų liudijimų ir t.t.
teikėjas.
2. Dėl tautinio persekiojimo renciją.
Kitaip yra santuokos
Gudijoj ir Lenkijoj.
Tai tik dalis suminėtų
3. Dėl politinių kalinių pa skubių darbų. Juos dar teks sakramente. Čia santuokos
pildomo sąrašo. JAV Madrido strategiškai ir dokumentaliai sakramentui gauti nėra rei
delegacijos dokumentų san peržiūrėti prieš perduodant kalingas Kristaus įgaliotinis
Santuokos
sak
traukoj matyti daug lietuvių Kanados, JAV ar kitoms į dvasiškis.
ramento
gavimo
metu
patys
politinių kalinių pavardžių, Madridą vykstančioms dele
tačiau reikia papildymo. Nėra gacijoms, kad jie mūsų tautie jaunavedžiai taria sakramen
tinkamo sąrašo asmenų, užda čius užtartų ir mūsų reikalus to žodžius, kuriais pareiškia
savo valią susijungti santuo
rytų psichiatrinėse ligoninėse Madride iškeltų. (paWga)
kos ryšiu. Juodu patys sukuria^
arba ten „pagydytų“. Čia pa
Bažnyčios naują išganymo
dėtų privatūs gauti laiškai.
bendruomenę,
sujungia su
UŽKOPĖ Į EVERESTĄ
Svarbu tikslus suimtų kunigų
Kristumi,
per
Kristų
su Dievu.
sąrašas.
Šiuo
momentu
įvyksta
santuo
Japonijos kopėjas į kalnus Kato
4. Dėl išskirtų šeimų susi
Yasuo (31) gegužės mėn. 3 dieną kos sakramentas, sukuriama
jungimo. Aštuntajame pusme
iš šiaurės rytų pusės pasiekė Eve nauja maža Bažnyčia —
tiniame pranešime išskirtų
resto kalno viršūnę 8.848 metrų šeimos
Bažnyčia.
Suda
lietuvių šeimų net nematyti.
aukščio. Jis yra pirmas iš neki- rymas
santuokos
reiš
Jos greičiausia priskaitomos
niečių pasiekęs „pasaulio stogą“ kia dviejų asmenų vienas
šiaurės rytų šlaitu. Kiniečių eks
antram atsidavimą. Niekas
pedicijos Everesto viršūnę buvo
negali vieną asmenį atiduoti
pasiekusios 1960 ir 1975 metais.
Kato Yasuo yra japonų pirmos kitam tarsi kokį vergą ar daik
ekspedicijos narys, kopti į tą. Duoti kitam galima tik
Everestą, kai kiniečiai davė daiktą, bet ne asmenį. Asmuo
leidimą užsienio ekspedicijoms gali save atiduoti kitam asme
kopti į Everestą iš Tibeto pusės. niui, bet tik laisva valia, lais
Vienas tos ekspedicijos narys vu apsisprendimu ir su sąly
gegužės 2 dieną žuvo nuo užgriu ga, kad ir kitas asmuo atsiduos
vusios lavinos. Japonų ekspedi laisvai ir sąmoningai san
cija 8.200 metrų aukštyje rado ki tuokinio gyvenimo bendru
niečio Vu Zongyue lavoną, jis
mui. Tokioje situacijoje joks
žuvo belipant į Everestą 1975 m.
trečias asmuo negali į tokį san
Nepalo Turizmo ministerija pra
dėrį
įsikišti — suteikti santuo
nešė, kad Himalajų kalnuose yra
kos
sakramento.
Niekas kitas
dingę du prancūzai kopėjai į kal
negali
nuspręsti,
kad sutuok
nus. Abu jie buvo matyti dar ba
tiniai
turi
visą
gyvenimą
būti
landžio 26 d., kai išėjo iš savo
PrezMteitūron liepos 29 d. sukviestų lietuvių atstovų dalis. B kairės: dr. K. antrosios stovyklos 5600 m. aukš kartu santuokinėje bend
Ambrazaitis, dr. K. Šidlauskas, dr. D. Krivickas ir inž. V. Kutkus
tyje. (t)
ruomenėje. Niekas negali pri

(Tęsinys)
t>r. Domas. Krivickas ir jo
vadovaujamas Žmogaus teisių
komitetas kantriai laukė Vliko
nurodymų ir medžiagos, kurią
galėtų profesionaliai sutvar
kyti ir ją perduoti, kur reikia.
Laukė iki Vliko valdybos šau
kiamos „veiksnių“ konferen
cijos New Yorke birželio 21 d.
Toje konferencijoje dr. Krivic
kas
skaitė
pagrindinę
paskaitą, kurioje pats pasiūlė
atkreipti dėmesį Madride į
vieną sritį, ir susidomėti Mad
rido konferencija. Liepos 29 d.
Washingtone užklausiau dr.
Krivicką, ar patenkintas New
Yorko Vliko „veiksnių“ konfe
rencija?
Dr.
Krivickas
diplomatiškai atsakė, kad dar
tebelaukiąs Vliko nurodymų ir
medžiagos. Vliko valdybos
šaukiamoje „veiksnių“ konfe
rencijoje birželio 21 d. LB ne
dalyvavo, nes Vliko valdyba,
prieš šaukdama konferenciją,
nei su Kanados, JAV, Pasau
lio LB, nei su ALT nesitarė.
Ta konferencija priėmė 19
rezoliucijų, kurios ragina, kad
„reikia ką nors daryti“, iš
skyrus vieną pozityvią rezo
liuciją nr. 7, kuri sako „Stip
rinti ryšius laisvojo pasaulio
lietuvių bendrai kovai su oku
pantu ir plėsti santykius su
okupuotos Lietuvos lietuviais,
juos informuoti apie mūsų
daromus žygius bei skelbti pa
sauliui apie jų pasireiškimus ir
reikalavimus laisvės kovoje“.
(Elta, liepos 16). Tai po ilgo
laiko pirmas labai pozityvus
pasisakymas. O „veiksnių“
konferencijos New Yorke pri
imtoji 16-ji rezoliucija sako:
„Konferencija skelbia, kad
visas
Lietuvos
laisvinimo
pastangas Madride ir kitur
derintų
VLIKAS,
pagal
lietuvių tautos jam suteiktą
mandatą“.
Kadangi iki lapkričio 11 d.
laiko jau visiškai neliko, nes
visa medžiaga jau turėjo būti

DR. KAZYS AMBROZAITIS

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
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Bet vieną kartą buvo pastebėta, kad naujųjų
laikų Jadvyga kiek pastorėjo. Ji ir pati tai matė ir
pasisakė:
— Va, žemuogių užvalgiau, tai taip pasidarė. Bet
praeis.
— Visi tačiau labai įtartinai žiūrėjo,
tardami:
— Hm, kažin kokių ten žemuogių.
Bet dviprasmiškas įtarimas buvo kiek per
ankstyvas, po kiek laiko mergina sugrįžo lyg niekur
nieko. Esą, ši buvusi pas daktarą ir šis liepęs
daugiau negerti.
— Ką tu klausai daktaro, dar tu negimus buvai,
o aš jau gėriau, — ramiai paaiškino senas kareivis —
Jei jau taip, tai aš esu penkis kartus miręs.
Daktaras naudingas ir reikalingas, bet jis kalba
iš knygų, o čia pas Tama vaikščiojo, tiesiog rapinėjo,
kaip tarakonai, visokie diedai, į savo išmintingas ir
patvarias gerkles supylę galionus visokio brudo, kad
net daktaro kabinetas su visu pastatu nuskęstų.
Vien seno kareivio, rėksnio Stepono ir Douglas
sudėtinis timas buvo perdirbęs gražiausių spalvų ir
gražiausių gėrimų tūkstančius galionų stačiai į
nieką, kuris negrįžtamai nutekėjo į didžiuosius

vandenis. Ir, žinoma, lenkiškoji dukra labiau tikėjo
šiais
vaikščiojančiais
faktais,
negu
kokiais
daktarais, kurie tikriausiai net nematė tokių gyvų
degtinės į nieką perdirbimo punktų.
O vieną dieną vėl atėjo gerokai pastorėjusi tautų
vienytoja ir po savaitės Stauskis pasakė keistą,
tiesiog neįtikėtiną, žinią:
— Mergina mirė kepenų liga.
Ir vargšė, jos kepenys tik mažą procentą
teatlaikė, palyginus su kitais gėrėjais, kad ir tokiuo
Kaziuku ar Džiordžu. Į koplyčią tebuvo nuėjęs tik
vienas Stauskis. Jis nieko ten nepažino ir niekam
nebuvo svarbus. Koplyčioje tebuvo tik vienas brolis,
truputį padauginęs iš širdgėlos ir snaudžiąs, ir
motina, vis kietais žandikauliais krutindama kalbėjo
maldas, kuo vilnietis nelabai tikėjo, vis tikindamas,
kad ji taip keikia lietuvius.
Taip ir užgęso viena iš labai negausių moterų,
tame antrame pasaulyje. Naujosios Liublino unijos
žvaigždė, lyg dėl kompanijos nuėjusi Felikso ir kitų
lietuvių keliu už geležinės uždangos, padidinusi
garbingų ir nepalaužiamų gėrimo kankinių gretas. Ir
taijf dingo užmarštyje lietuvių ir lenkų sandoros
nešėja, tiek daug paguodos suteikusi broliams
lietuviams, kenčiantiems 6a nuo didingų ir
nepalaužiamų pastangų net ligi mirties palaikyti šio
juos meiliai priglaudusio svetingo krašto skystąją
pramonę.
Stauskis grįžęs iš koplyčios, kur mergina gulė
jusi kiek patinusiu veidu, nutarė visiems viso to
graudumo ženklan užfundyti. Ir visa vėl tuoj
sujudėjo, sukruto ir grojamoji mašina atvėrė savo
pinigus ryjan6ą ir rėkian6ą bumą. Visi per ketvirtį
valandos užmiršo lenkų — lietuvių unijos atstovę,
nes Stauskis turėjo pinigų, o tų pinigų jam parūpino
laikrodžiai.

versti asmenį pasirinkti sužietuotinį
ar
sužieduotinę,
busimojo gyvenimo draugą ar
draugę. Niekas negali įsikišti
ir į jųdviejų santuokos su- ~
darymą, kaip tik juodu patys. •*
. Jeigu santuokos sudarymas *
reiškia
sukūrimą naujos*
išganymo bendruomenės, nau
jos mažos Bažnyčios, aišku,
kad tik tas, kas turi tokiai
Bažnyčiai priklausyti, aps
prendžia santuokos faktą ar
ba santuokos sakramentą, nes
išganymo
bendruomenė —
Bažnyčia yra visiškai laisvų
žmonių bendruomenė. Štai dėl
ko santuokos sakramento tei- ~
kėjai ir priėmėjai yra patys su
žieduotiniai. Juodu, laisva va
lia apsisprendę, vienas antram
teikia ir gauna santuokos sak- ramentą.
Laisvas sužieduotinių apsis- -prendimas yra esminė santuo
kos sakramento sąlyga. Be tokios
sąlygos
nebūtų
sakramento ir santuoka ne
būtų sudaryta, kitaip tariant
būtų niekinė, neteisėta. Ta
čiau, be šios esminės sąlygos,*
yra dar kita, kuri nekenkdama
santuokos teisėtumui, vis tik
jau kenkia kitu būdu. Tai yra
malonės būklė, kurioje yra
jaunavedžiai tuo momentu, kai
jie sudaro krikščionišką san
tuoką — sakramentą.
Sutuoktiniai turi sudaryti
naują išganymo bendruome
nę, sujungtą su Dievu, ir todėl
neturi būti santuokos mo
mentu toli nuo Dievo, atsis
kyrę nuo jo sunkia nuodėme^.’
Norint vertai gauti santuokos
sakramentą, reikia pasi
naudoti visomis ta. sak^;
ramento teikiamomis malo-^J
nėmis. Sutuoktiniai, nors
nebūdami Dievo malonės st<>_
vyje, teisėtai sudaro san
tuokos sakrementą, sukuria
naują mažą Bažnyčią, tačiau
tokiu atveju nauja maža Baž-;
nyčios ląstelė yra nesveika^
"■eturinti antgamtinės jėgos.Toji jėga ir visos santuo
kos sakramento malonės
atgaunamos, kai sutuoktiniai
grįžta į malonės stovį.
<
V</
Štai dėl ko Bažnyčia moko is:
reikalauja, kad jaunavedžiai
sudarytų santuoką atlikę iše
pažintį ir priėmę šv. Komu
niją.
J.V....
— Juodojo purpuro paslaptį ži
nojo romėnai, bet niekam jos
neperdavė. Dabar pasaulyje tik ’
vienas žmogus moka gaminti juo
dąjį purpurą — australietis Fran-'
cas Kukavekas. Jo purpuras yra
toks pat, kaip ir romėnų gamin?
tasis. Bet ir jis niekam neišduoda
savo gaminio paslapties.

Laikrodžiai
Stauskis nebuvo išskirtinis laikrodžių mėgėjas.
Ne, jis su jais tiek teturėjo reikalo, kiek šie jį saistė
einant į darbą ar grįžtant iš jo. Atvirai kalbant,
rytais laikrodis Stauskiui buvo net priešas,
kenksmingas priešas, biauriu čirškimu verčiąs iš
lovos, po didelių darbų ir žygių Tarno viešpatijoj. Ir
pirmadienį teka saulė, buvo pats biauriausias
sakinys, kokį kas galėjo sugalvoti. Tarnas jauvien
už to sakinio kartojimą buvo vertas mušti.
Pirmadieniais laikrodis rodė išskirtinį savo
biaurumą, bet šiaip nieko nepadarysi, taip jau, tur
būt, buvo, jei ne nuo pasaulio, tai bent nuo pramonės
kūrimosi pradžios. Jei yra žmogus, tai yra laikas ir
laikrodis. Bet svarbiausia, kad daugumas žmonių,
norėdami ką įsigyti, pardavinėja laiką, bet taip jau
ištiko, kad Stauskis pardavinėjo laikrodžius. Ir gana
pigiai. Visai nieko laikrodukas kainavo nuo penkių
ligi penkiolikos dolerių. Tiesiog nuostabūs pirkiniai.
O juk reikėjo laikrodžius pagaminti, pagamintus
gabenti, žinoma, vėliau pavogti ir pardavinėti. Visur
didelis laiko ir sugebėjimų reikalaująs darbas.
— Taip, su gengsteriais palaikau gerus
diplomatinius santykius, — paaiškino Stauskis, -=dalyvavau jų mitinge, nebijokit, visus laikrodžiais
aprūpinsiu.
Žinoma, ko 6a buvo bijoti, nebent Tarnas kiek
įtartinai pasižiūrėdavo į šią nelabai šventą prekybą.
Bet pagaliau juk tai jo tiesiogiai nelie6a. Galima
paliudyti, kad laikrodžiai gražiai atrodė, nors ir
nebuvo
didelio
techniško
tobulumo,
bet
pasitaikydavo ir geresnių. Pagaliau, kam tas didelis
tikslumas, jei iš karčiamos Tarnas išvaro visada
antrą valandą nakties, o jei jėgos nebeatlaiko, tai ir
pats gali išeiti anks6au.
__________________ (Bus daugiau)______________________

s

Split by PDF Splitter

nis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 16 d.
“dalinasi mintim ig apie kultūri
nį ir mokslinį - techninį užsienio
lietuvių bendradarbiavimą” su
pavergėjui parsidavusiais Lietu
vos išdavikais: tariamu užsienio
reikalų ministru V. Zenkevi
čium, mokslų akademijos vice:
prezidentų A. Žukausku, “Tėviš
kės” draugijos pirmininku P.
Petroniu, “Gimtojo krašto” re
daktorium V. Reimeriu ir kitais
Maskvos patikėtiniais (“Gimta
sis kraštas” Nr. 27, 1980 m. lie
pos 3 d.)

iiiiiiiitiiiHimtiitmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
For ©ye care laf orm
Call SIGHTLENE — 425-6644

Vincent Lombardi
Academy
Business courses for anyone of high
schoool age. freshman to senior or
recent high school graduates.

PART TIME JOB
PLACEMENT

Ttila la a public Service ot
DR. JAMES G. CVSTARD and
ASSOCIATES, optemelrtsis
2587 W. »5th SL, Evergteen Park

W’EDD£NGS & BANUUETS
GRAND MANOB

Oa Archer H btock VVest of Cicero
Reaaonable Prices and Pack&ges.
Large Dance Floor ln Bar Areąa
High
eat Ouality of Food & CoaktaUs
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHihiniiiiiii
CALL — 7*7-2300

Call - 687-1413

SK¥\TEW RE®’’.* TTF ANT
Atdaras 24 valandas.
Salotų baras.

GUIDE

CLASSIFIED
REAL

E S T A T E

Ant Sheridan Road
CONDO — NO MONEY DOWN

NORI PIRKTI

IEŠKAU

PIRKTI

labai gerame stovyje.
Skamb.

778-8339

VYKA1 IK MOTKBYb
7mT . . - - .- - -

E.YCEPTIONAL OPPORTUNITt!

GRAŽIŲ SLNCSNIŲ BALDŲ

2 miegami, vonia. Visi dideli karab

12-me aukšte. Prie ežero — pui
kus vaizdas. Gera proga jaunai
porai.
— o —

.

arta 239-8288

For bi-lin^ual sales perso n. Prefer
people wlth real estate licenses. būt
NOT necessary. If you havet personai
contact. a good reputatioa ln yotfr
oonununity, you wlll be able to est&blish a Lasting and lucrative career of
your own. We have lmmedlate apenįnga an ezcellent tralning prograr^.
good benefits — plūs salary.
-

REAL E 8 T A T E
IIIIIIIIIII.......... . ...........
'’IIIIII'*’
General Development Oorp.
Taip
pat
parduodamas
“
Studio
Speclal: Profeastonal
Carpet Cleamng by
apartznent”. Visi dideli kambariai. iiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii One of Florida's larųest and best
respected communlty developers. *
CARPET CARE SYSTEMS
Pietvakarių
■>•>»- Cicero Avė.
Savininkas Vacys
Any size Living Rm. & Hali $29.95.
TeL to LOUISE HEBB — 422-0601
TEL.
767-1896
ri -a
Vadinasi, vlikininkai, pamynę
Living A ri!"’ — — p»r> $39.95 Skambint 769-6259 arba 436-9667
Authorized applloation:
po kojų Vliko “draudimą”, bend
ųaru Carpet Protector
Sunday, Augusi 17,
r
rauja ne tik su pavergtaisiais lie AABAL—24 VAL. PATARNAVIMAS CaU Joseph E. U’right (512) tųo-8982 Marpuette Parke — 2638 W. Lithlllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
HELP WANTED — VYRAI »
uanian Plaza Court parduodamas
tuviais, bet broliaujasi net su Centr. krosnys & Boileriai
1 to 4 p. m.
ir pataisomi. Naujos dalys įdedamos
namas su taverna. 5 kamb. butas.
sovietinio okupanto statytiniais. visų išdirbysčių krosnims: Gazo —
3424 W. 64th STREėT
Įrengtas beismentas. A neauga nuo
DR. THEODORE F. VVEBER
Nors tokia sandrauga, atrodo, ir Alyvos—Anglių. Per 27 metus atlie
kamas geros kokybės darbas už pri announces the reLocation of hia Of potvynio. 2 maš. garažas. Daug ki Lovely 5 room brick. 2 large bed
TO SELL XEW & USED CARS »
nedirgina Vliko tautinės draus einamų kainų. DUNLAP HEATING fice. podiatric medicine, surgery, and
tų patogumų. Nenorint tavernos rooms. Sharp family room. Full baseCO. 42S-2270 ar 224-7212.
uijuriea
of
the
foot
to
High
paying job. Salary and cojumės sargų jausmų, tačiau impul
ment. Only $42,500. Call now!
biznio, tinka kitam bizniui.
mission. Mušt speak Engllsh. No ez0
Dodge
Drug
&
Medical
Bldg.
perlence necessary. Selling ezperieneė
syvus, neišmąstytas, nuo lietu
Skambint — 776-4956
e
3255 W. lllth (1 bl. W. of Kedzie)
helpful. Will train riąht applicant,z
TEL.
512
—
258-7270
vių pagrindinių organizacijų su
NEW GOLD OOAST INN
4512 W. 63rd STREET
tarimo atsiplėšęs, tarpusavio
Family Flsh Fry Friday Nights.
JOE PERILLO PONTtAG
Marųuette Parke — Mūrinis. 3 bu New Two-flat with 3 bedrooms each.
Lovely Banųuet Room. Weddings,
bendradarbiavimui ir santykiam Shotvers. Birthdays, FuneraJ Lunch- lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik lįį baths. Basement zoned for store,
1111 W. Diversey
;
with
bath.
su Lietuvos žmonėmis žalingas eons, etc.
C & S. ALUMINUM INSTALLATIONS 653,500.
Your Hosts, RON and SAM.
Tel. 528-11II
Namams dedame alumlnijaus “sldMūrinis. — 1*4 aukšto. 6 ir 4 kamb.
“draudimas”, kaip jau regisi, 2525 W. 71st SL
454-4149 ing”. ••soffit“ ir "fascia” lr "seamleas
—
..............
,
.■
■
O
’
BRIEN
FAMILY
REALTY
kompromituoja pačią Vliko in
aluminum” nutekamuosius vazdžius. $45,000.
Nemokamas apskaičiavimas.
Mūrinis — 6 butų. Labai geras in 3430 W. 63BD ST. — 434-7100
stituciją.
HELP VVANTED — MOTERYS'
vestavimui. $69,000.
Kreiptis i CHUCK tel. 445-4872
ALL NEW FURNITURE
Tamstai, Pone Redaktoriau,
illliilllillliUiiimiliiiiiiiiiiiimiiuuiiiliiL
Sočiai See — ADC — Short Time iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
Medinis — 1% aukšto. 5 ir 3y2
pagarbus
on Job? You ean open a credlt acc’t
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.
ti
Mūrinis — 24 metų. 5 kamb — 3
now! No co-aigner needed.
Fast
Bronius Nemickas Free Delivery.
aiiL*.
a«up naujas. Kabi
MT. GREENWOOD FUNERAL
T O P PAY
'* “
SHOVVCASE FURNTTURE
VAINA REALTY-925-6565 netinė virtuvė. Brangi vonia.
HOME persikėlė {
9519
So.
Halsted
TeL
549-1M2
Įrengtas sausas rūsys su baru,
SKELBKITES “DRAUGE”.
5570 W. 95'.h SL, Oak Latro, DL
Answermg phones, typing, some
Prie 71-08 ir Albany.
Owner wants ųuick sale
TEL. — 445-3400
ElIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlL
filing and general Office duties:
BRICK
GEORGIAN
roJJ
Joseph A- Dobk, įsteigėjas
BROKERIS P. ŽUMBAKIS
Prrme
Chicago
area.
3
bedrooms.,
1ĮĄ
Permanent. Air conditioned ot*
Robert B. Kuenster, direkt.
TeL — 778 6916
baths. Formai dining rm. Family
fice, all fringe benefits, Insur
room. Garage. Well kept home.
LAIKRODŽIAI K BRANGENYBES
=
*4 aukšto nesenas švarus mūrinis ance and profit sharing. North$63,900. Nr. 65575
Pardavimas ir
Taisymas
= 10% —- 20% — 50% pigiau mokėsit
prie 62-os ir Albany. 2 butai: 5 ir 3 west side.
CAVALLE — 636-1111
=
2646 W 69th Street — TeL RE 7-1941 | ui apdraudų nuo ugnies lr automo
kamb. 2 auto gar. Geras ir nebran
Tel. — 283-7700
gus. TeL 925-6015.
7illllHlllllllH»llll|HllllllllllllilllHflliliHii"il"H"»""!M«"",M,,»,,,'”",,,,”,,,,*,,~ bilio pas mus.
Savininkas parduoda mūro ir ak
NEPAPRASTAS PIRKINYS
FRANK ZAPOLIS mens 1*4 aukšto namą. Tinka gimi
ningom šeimom gyventi. Didelis salioArti Tautinių namų
1ANUOMOJAMA — FOR BENT
Telef. — GA 4-8654
nos su židiniu, “eat in” virtuvė, plius
Puikus 17 metų 3-jų butų namas ir
32081/, VVest 95th Street
šeimos kamb. Pilnas rūsys, 2 maš. ga dar 2 atskiri kamb. su atskirom vo
ISNUOM. 6 kamb. butas 2-me aukš
2759 W. 71st St., Chicago, DL 60629
ražas. Aptvertas kiemas ant kampi niom. Dideli modemiški kamb. 2*/£ te. Suaugusiems. 2507 W. 66 StrėeC
nio sklypo. Pirmą kartą parduodamas. maš. garažas. 35 p. sklypas. Gražiai
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
Skambint 778-7056 •«? c •
$62,500. Skambint 582-4918.
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
sutvarkytas kiemas. Parduodamas už

OPEN HOUSE

SALESMEN «

GENERAL OFFICE

T V E R A S

A.

!

JAY DRUGS VAISTINĖ

PUSMEČIUI

Atdara šiokiadieniais nuo S vaL ryto Od 10 vaL vakaro.
Sekmadieniai! nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL vakaro

$121.00

Chicagoje

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

093.00

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

C i c e r^o j e
(10/20/5/UM)
PeMtainkama auto apdrauda

Amžius 62 iki 80 m.

WARSAW

IN

Polish

Style

L U N C H

Smorgasbord

HOURS

6529 So. Kedzie Avenue

Tel. 586-0410

6250 W«t S3rd Str»»t

L u n e h ,

Savininkas norį greit parduoti mūr.
GEORGIAN STILIAUS NAMĄ geriau
sioje Chicagos apyl. 3 miegami, l*/£
vonios, valgomasis kamb..
šeimos
kamb. Garažas. Gerai užlaikytas ro
mas. $63,900. Nr. 65575.
CAVALLE — 636-1111

J. BACEVIČIUS — 778-2233

, $3.75

Mooday tfaru Friday 11:30 am to 2:30 pra

DINNER HOURS Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & SaL
4 to 10 pm; SUN. & HOLIDAYS — Noon to 8 pm.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avė.

Apsimoka skelbtis dian. DRAUGE,
nes jis plačiausiai įkaitomas lie

Chicago, HL 60682, teL 927-5989

ĮSBHB-nerag'T-g

tuvių dienraštis, gi skelbimų kal
BANQUET ROOM AvaUable For Aay Oocaakm — Tei.

586-0410

ina yra visiems prieinamo!

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS i LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS4TRAVEL AGENCY, INC. Į
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSI* (STAIUi 1776 BR0ADW*Y, NEW YORK, R. Y. 10019
TEL — 981-6590; 581-7729

I

TeL 376-1882 arba 376-5996

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

PACKAGE EXPRESS AGENCY
MARIJA NOREIKIENfi

Prie firmos įkyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Labei pageidaujamos geros rūšies
prekža. Maistas iš Europos sandėlių.
2609 W. SO St, Chicago, IL 60629
TEL — WA 5-2787

I

M8$9

SKYRIAI)

ABeeteona Pa. — 13*
BaMtmoro 31, Md — 1828 Fleat
Broottya. N. Y. 11218 — 486 McDonald Ava
BufTalo 12, N. Y. — 7S1 FUtasora Arame
Cheater, Pa. 19S13 — 2819 W. J St............
ClJiea<o 22, BL — 1241 Ne. Aahlaad Aram
Chicago. nL 8S629 — 2896 Waat 88
Chieace. DL 89889 — 1886 WaM <7
Cleveland. Ohio 44134 — 5S89 Stata Road ............
Detroh 12, ROeh. — 11881 Joa Caa*aa Amai ...
Hamtramek, Mlek. — 11338 Joe Campea Aram
Lee Aatalae 4. CaBf. — 188 So. Vernont Arena
Naw YoA 3, N. Y. - 78 Secend Arena ..._......
Naw York 8, N. Y. — 324 E. 8 St___ _________ __
Mlaral Beoeh. Pla. 33138 — 1381 17 St ________
Pa. 18123 - 1813 N. MandnB St _

Aria 88807 — 22*47 Back Canyon Hwy.
Rakaray, N. J. — 47 Eaat Mltea Avaooa ...... .....
Sprinte. Md. — 1880 Tanabar Ava. .......
Rlvar. N. L — 41 Whftabaad Am ..... ......
N. Y. 13384 — 818 Mnadro Mm

_____ 215WA-54878
............ 802-842-8778
..................
381-8800
............ 381-5884464
..................
2S74328
......... ........... 4759746

NAUJI SrYRIAb

N. Y. — MrTRNNAN RD.

mą. 3 miegami,
vonios, įrengtas
rūsys, centr. oro vėsinimas ir daug
kt. Apyl. 53-ėios ir Kenneth, arti su
sisiekimo ir mokyklų. Virš 70,000 dol.
Skambint (angliškai) 735-2687

ŠIMAITIS REALTY

31

Skambint po 6 v. vak. 82 7

D £ M E S I O

M’hi'

ru I-Vį
•—

Nemokamai įvertinsime jūsų
namą. Jokio įsipareigojimo. ,t ;
Century 21—Envin J. Micbaels
4637 S. Areher Avė. 254-8500.
Ray Wertelka kalba lietuviškai.

MOVING

s •’

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

Insurance — Income Taz
Notary Public

Tel.

2951 W. 63rd Street

WA 5-8063

Tel. 436-7878 ar 838-5568

VALO M E
Pla^Mm ir vaškuojame
visų rūšių grindis.

SIUNTimAI Į LIETUVĄ

BUBNYS — TeL RE 7-5168

KILIMUS IR BALDUS
U.S.A7

We'll help you mokė the nght movė

ELEKTROS

JEI

Turiu Chleagoa miesto leidimų.
Dirbu tr uAmteaty. Dirbu rreltai. rarantuotal lr aųžlnlnrai.

433-1464
342-4246
833-0086
.................
8864780
TeL: 215—487-2382
...................... 486-2818
...................... 823-2787
................
3764755
......... (216) 8454078
................ ... 388-6780
...............
3656740
..................... 3854550
..................... 674-1540
................... 4757430
........... 305473-8220

IEBKO NUOMUOTI

Vienam ramiam asmeniui skubiai rei—
SAVININKAS
parduoda
liuksusinį . kalingas 4 kamb. butas 2-me aukšte!
5^4 kamb. mūr. “raised ranch” na-^^ramioje vietoje Bridgeporte,

A. VILIMAS
MOVING

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

ISNUOM. apšild. 4 kamb. (1 miegamas) suaugusiems. 66-os ir»
Campbell apylinkėj. 220 dol. mėn.
Skamb. 284-2917 arba 247-2437
- - '»
0*4 »-»»»

Skambint — 49B-10M

Lietuviškas restoranas su namu ir
įrengimais Marųuette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
Kreipta t Hermanų DeStl
2 butai — medinis. 68 ir MapleTaL 5S5-M24 pe 5 v. vak.
wood. Labai tinka giminingoms šei
KalbOtl HetuvlSkal
moms.
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai pariuoti.
Geras pirkinys.

rVKDIMAI — PATAISYMAI
Ii

MASQUXTTE PARŲ
parduodamas 1^ aukšto mūr. ne
arti 71-os. Arti parko

TAISO
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS ir 3ALDYTUVUS

viiiiMiiiiimiiiiiiiiimiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiii

Atidaryta kasdien nuo 0 valandos ryto tiri 6 valandos vakaro. Šeštadieniais tr sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

daug pigiau negu galima pasistatydin
ti. Savininkas. 434-6510

4514 S. Talman Avė.

iiiiiHihiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiniiiiniii

Krdpldtt. Į

INOOME TAN 8ERVICE
NOTARY PUBLIC
4259 So. Maplevrood, tel. 254-7550
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi
PILIETYBES PRAŠYMAI lr
kitokie blankai.
nimHiiiniHiiiimtmiiiiHiiiiuiuu uliniu

•llllllllllllllllllltllllfIIHIIIliUIllIlIlIlIlIlII

PLUMBING
LiceoMd, Bonded,

Inmred

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960

Dažo namus iš lauko

BUDRAITIS REALTY C0.

•' 4V

ir iš vidaus.

a Si
j

o4',
«an

Darbas garantuotas.

6600 S. PulMki Road

M. A. ŠIMKUS

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

PIKSTI AB FAKDCOTI

927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

GALVOJATE

41

4612 S. Paulina St.

T«l. _ 761-0600
Independently owned and operated

(Tostu of Lake)

rr
-v***

r*

r- «

Skambinti 927-9107
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RŪTŲ NUOMAVIMAS

iiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

ji

Namų pirkimas — Pardavimas

CARPENTRY

~

statybos

Drandimai — Valdymas

INCOME TAX
Notarlatas — Vertimai

GRIGALICNAS
TELEF. — 9251518

~

PETRAS

BELL REALTORS
J.

darbai

Namų pataisymai — Priestatai.
Nauja statyba
Apdraustas ir sąžiningas darbas.
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BACEVIČIUS

Perskaitę “Draugą” duokite
6529 S. Kedzie Av___ 778-22SS jį kitiems pasiskaityti.

.
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LSST KULT0RIH1S SAVAITGALIS CLEVELANDE

‘ *

lys V. U tare.
Po pamaldų, Lietuvių namuose,
įvyko šaulių moterų
pasitari
mas su sągos moterų vadove S.
Cecevičiene, moterų veiklos bei
organizaciniais reikalais. Tuom
ir buvo užbaigtas Lietuvos šaulių
sąjungos tremtyje 1980 metų, tra
dicinis, šauliškojo dvasinio atsi
naujinimo, Kultūrinis savaitgalis
Clevelande.

ntimimimiiiiiiinnmmmiiiiniimnitiif
kylungstad co.

HEATTNG & COOUNG
Since 1930
ĮCrpert aervioe
Cbll 238-5187

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

Rugpiūčio 9—10
d.
Cle- prelegentai, LŠST pirm. K Mil
velande, Lietuvių namuose, įvy kovaitis, są-gos moterų vad. S.
MIGLINAS TV
ko Lietuvos
šaulių Sąjungos Cecevičienė, są-gos garbės narys
Tremtyje metinis tradkanis są tr vicepirm. V. Išganaitis, są-gos
2346 W. 69 St., tel. 776-1488
skrydis — Kultūrinis savaitgalis, garbės narys muz. A. Mikulskis,
WE BUY AND SELL
kairiame buvo atstovaujami de Juozapavičiaus kp. pirm. dr. A.
Uaed freeiers, refrlffer&tors. stove®,
vyni šauliu daliniai. Kultūrinį Miliauskas ir kt
waahers, driers. ooolers, snd lce ma- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiKiniiiiiiu
kers. We also repaJr appltances
1; {vairių prekių pasirinkimas ne
savaitgalį organizavo LŠST cent
Dėkingumo ženklan,
Cleve
QU1CK REFR1GERAT1ON
brangiai Iš mūsų sandftUo.
ro valdyba, jai talkininkavo Cle lando šauliai ir šaulės įteikė
CaU 224-1512 or 224-7878
COSMOS PARCELS EXPRESS
Baigiant tenka paminėti, kad
for ąualtty Products A espert aervtce.
KukarinIame
velando Žalgirio ir Kar. A. Juo į*™* LSST pi™. K. MUkovai- g
2501 W. 69 St., Chieago, UL 60629
ciui ir sągos moterų vadovei S.
zapavičiaus kuopos.
vaitgalyje Clevelande gausiai da
SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Kultūrinio savaitgalio progra Ceoevičienei. Ryšium su kai ku lyvavo Chicagos Vytauto Didžio
Duok man laisvę arba duok
rių
asmenų
šiuo
metu
daromo

Telef. — 925-27S7
ma buvo pradėta šeštadienio ry
jo rinktinė, Chicagos rajono jū man mirtį!
mis
šaulių
sąjungos
ardymo
ir
va

Vytautas Valantinas
tą, iškilmingu atidarymu — vė
rų šaulių rinktinė „Nemunas*
— Patrick Henry
Miiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuuiii
liavų įnešimu, mallda — kurią dovų šmeižimo pastangomis, ten apjungiąs gen. T. Daukanto ir
sukalbėjo kleb. kun. G. Kijaus ka paminėti sąjungos pirminin Klaipėdos j. š. kuopas, Detroito
kas ir atidarymo žodžiu, kurį ta kui įteiktoje dovanoje įrašą, nu j. š. “Švyturio”, New Yor
rė LŠST pirm. K Milkovaitis. šei sakantį bendras sąjungos narių ko
Simo
Kudirkos,
Miami
A.
mininkų, įklevelandiečiu vardu nuotaikas: „Mūsų pasitikėjimo ir kuopos, Naujosios Anglijos rink
sveikino susirinkusius ir Žalgirio meilės Jums jokios piktos jėgos tinė, Clevelando „Žalgirio“
ir
kuopos pirm. B. Nainys. Sugie nepalauš“ — Clevelando šaulės Kar. A. Juozapavičiaus kuopos,
dojus Lietuvos himną ir išnešus ir šauliai.
■kurios su vėliavomis, viso 87 šau
jo žmonai, mielai VIKTORIJAI, dukrai JONEI ŠERSekė trumpa ir nuotaikinga
vėliavas atidarymo iškilmės bu
lių, vyrų ir moterų, buvo atsto
NTENEI su ŠEIMA reiškiame gilią užuojautą ir kar
meninė programa, kurią paskam
vo baigtos.
vaujamos. Visi atvykę iš kitų vie
binęs
penketą
dalykų,
atliko
jau

tu liūdime.
Sekė paskaitų ciklas. Jis buvo
tovių klevelandiStių buvo malo
pradėtas turininga, įdomia ir nas ir daug žadantis pianistas niai sutikti, priimti, vaišinami ir
ILL. UNIVERSITETO BUV. BENDRADARBES
prasminga „Draugo“ red. Br. V. Puškorius.
globojami. Už tai Clevelando
Kviklio paskaita, kurioje prele
Programai pasibaigus vyko vai Žalgirio ir kar. A. Juozapavičiaus
Amalija Jagutienė
Alvina Stončienė
gentas vaizdžiai aptarė rezisten šės ir šokiai, taip, kad po visų kuopoms ir jų vadovybėms bei
Viktorija Kožukauskaitė
Gunda Šilinienė
cijos formas pavergtoje Tėvynėje, turtingų paskaitų,
šeštadienio nariams priklauso Kultūrinio sa
Regina Skirienė
Vanda Žolynienė
nurodė ten leidžiamą
pogrin Kultūrinio savaitgalio programa vaitgalio dalyvių nuoširdžiausia
Elena Sniegaitienė
džio spaudą, iškepamas jos reikš buvo baigta smagių šio' renginio padėka.
mę pavergtam broliui rr sesei bei dalyvių ir svečių pasilinksminimu.
Ed. Vg.
mums laisvame pasaulyje ir nu
Sekmadienį, iš ryto,
šauliai,
rodė lietuvių bei šaulių pareigas
šaulės ir jūrų šauliai, puošniose
išeivijoje, siekiant tėvynei Lietu
Išsklaidyti po visą pasaulį,
uniformose rinkosi prie Lietuvių
vai laisvės. 'Po paskaitos prele
lietuviai
dabar susipažįsta su
parapijos bažnyčios vėliavų pakė
gentas maloniai atsakė į pateik
visokių
tautų
žmonėmis ir pra
limui. Darnioms uniformuotų šau
tus klausimus temos ribose.
Mirė 1980 m. rugpiūčio 10 dieną Lietuvoje.
lių gretoms, Lietuvos himno žo deda išmanyti, kad nepriderėjo
Red. B r. Kvrlio paskaita buvo
džiams aidint, buvo pakeltos lietuviams save laikyti menkes
Palaidotas Beržo kalne, Varduvoje, Žem. Kalvari
vaizdžiai pailiustruota žemutinėjoje.
. T. _ .
i••
v JAV-bių, Lietuvos ir Bažnytines niais žmonėmis už galingų tau
je Lietuvių namų saloje suruoš-į ...
ĄZ1.
,
; . -j.
T .J.
__ - j- 1 vėliavos. Vėliavas pakėlus, LŠST tų žmones. Prigimtos gerosios
Giliame nuliūdime Lietuvoje liko
vaikai, anūkai,
ta, įso JOinga Lietuvos pogrindžio; .
T“f
.,Tj. .
j
, .i vicepirm. V. Išganažchsi koman- lietuvių ypatybės žmoniškumo
proanūkai,
broliai
Kazimieras,
Vladas,
Aleksas, sesuo
spaudos leidinių paroda, kurios
duojant, buvo žygiuojama į baž atžvilgiu dažnai pralenkia kitų
Justina Jonaitienė ir jų šeimos. JAV — Chicagoje brolis
autentiškus eksponatus šauliai,
nyčią pamaldoms, kurias atna savumus. Iš to kyla labai svar
Robertas.
šio suvažiavimo dalyviai ir sve
šavo ir turiningą, šaulių sąskry bus uždavinys, būtent, . pavyz
čiai, po paskaitos, su- susikaupi
Gedulingos pamaldos bus atlaikytos'rugp iūčioT7d.,
džiui pritaikytą, pamokslą paša dingai apsireikšti visu savo ei- I
mu <r dideliu susidomėjimu tu
sekmadienį,
8:30 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje Chica
gesiu,
savo
gyvenimu.
I
kė paT. kleb. kun. Kijauskas. Pa
rėjo progos apžiūrėti.
goje.
maldų skaitymus atliko jūr. šau-'
Vydūnas
Antroji paskaita buvo K. PauNuliūdę: Vaikai, sesuo, broliai ir giminės.
tieniaus apie mediciną pavergto 2JlllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllliniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮX
je tėvynėje, kuri su susidomėji
mu buvo išklausytą. Priešpieti
nis paskaitų ciklas buvo baigtas
K. Žiedonio paskaita, tema „Šau
lių sąjunga išeivijoje“, sukėlusią
diskusijas dėl .pareikštų minčių.
mieją draugę dr. IRENĄ SAKAVIČIŪTĘ - JASIENĘ,
Kaina iš Los Angeles Į Sydnėjų ir atgal — $1206.60
Dėl jų pasisakė sąjungos pirm. |
jos vyrą ANTANĄ, TEVELI ir brolį JURGĮ su šeima
K. Milkovaitis, Vytauto Didž. S Iš Chicagos į Los Angeles ir atgal $222.
- ’&E
giliai užjaučiame ir liūdime.
................ f| Ą ft ,.
rinkt. pirm. V. Išganaitis ir kt
E
Prie šios išvykos gali prisijungti keleiviai iš visų kitų Amerikos =
Sekė pietų pertrauka. Po pietų, Į = miestų! Jų kainos bus atskirai apskaičiuotos iki Los Angeles.
\ JURGIS, VIKTORIJA ir DŽIUGAS
=
kultūrinio savaitgalio
dalyviai = PRAŠOME REGISTRUOTIS IR SUMOKĖTI U2 BILIETUS NEVĖLIAU Š
JAKUBAUSKAI
vėl rinkosi į salę išklausyti LŠST =
Los Angeles, Ialif.
vyr. kapel. kun. J. Borevičiaus 5 RUGSĖJO MEN. 7 DIENOS. VIRŠUJE NURODYTOS KAINOS YRA =

A. f

Inž. JOKŪBUI KREGŽDEI mirus,

A. f A. VACLOVAS MINGELA

|
|

Pasaulio Lietuviu Bendruomenes
IŠVYKA Į AUSTRALIJĄ

| Gruodžio 20 d. 3d Sausio mėn, 10

Mylimai MAMYTEI mirus,

1981 I

minčių apie lietuviškąją šeimą ir 5 GARANTUOTOS TIK IKI ŠIOS DATOS!!!

jos paskirtį, kovoje už Lietuvos
laisvę pavergtoje Tėvynėje bei
laisvame vakarų pasaulyje.
Prelegentas, žvelgdamas į Lie
tuvos ateitį, įdomiai ir išmąsty
tomis mintimis, aptarė lietuviš
kosios šeimos svarbą, paskirtį ir
uždavinius lietuvybės palaiky
mui ir lietuviškosios dvasios iš
laikymui, žvelgiant į mūsų bran
gios tėvynės ateitį. Šios paskai
tos klausantis ne vienam šauliui
ir šaulei teko giliai susimąstyti.
Kultūrinio savaitgadio paskai
tų ciklas buvo baigtas dr. K. Pautieniaus trumpa paskaita apie rū
kymą ir jo žalą bei patarimais,
kaip galima rūkymo įpročio atsi
kratyti.
Pakaitoms pasibaigus, įvyko
bendras visų dailyvių susirinki
mas— posėdis, organizaciniams
reikalams bei šiuo metu Sąjun
goje pasireiškusioms
negerovėnis aptarti, šiam pasitarimui,
kurį atidarė LŠST pirm. K. MHkovaitis, pirmininkavo są-gos garbės narys V. Išganaitis. Susirin
kusieji pasisakė prieš visas sąjun
gą skaldančias bei
vadovybę
šmeižiančias pastangas ir, priim
toje rezoliucijoje, įgaliojo LŠST
CV-bą imtis reikiamų priemonių
drausmei bei tvarkai Sąjungoje
atstatyti.
Vakare, Lietuvių namų didžio
je salėje įvyko Kultūrinio savait
galio dalyvių ir svečių pobūvis,
kuriam vadovavo rr pravedė Žal
girio i kp. pirm. B. Nainys.
Programoje žodį tarė LŠST pirm.
K. Milkovaitis, kkvelandiškiams
šauliams J. Velykini, R. Karsokui ir A. Pranckevičrui, už pasi
šventimą šaulifkajai veiklai, bu
vo įtekti LŠST Garbės ženklai,
gėlių puokštėmis buvo atžymėti
Kidtūrinio savaitgalio paskaitų

=
=

Vėliau užsiregistravusiems kelionė gali kainuoti

DipL

AMERICAN TRAVEL
SERVICE BUREAU

=
=
|

9727 South VVestem Avenue
Chieago, Illinois 60643
Tel. (312) 238-9787

'

'
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miškiainkui ir

A. f A. IGNUI UŽGIRIUI mirus,
jo mylimą

žmonelę MORTĄ,

vyrą flMTANJ}, jos sūnus ČESLOVĄ ir JURGI GE-I
LEŽIŪNUS ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir J

kartu liūdime.
Zina ir Aleksas Pociai
Jadvyga

Kloviškienė

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeika & Evans
A
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN
Tel. 73728600-01

AVĖ.

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

Tet. 422-2000
t
Jo®

TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chieago

MOMIS ir kitus jų gimines, sunkaus liūdesio prislėgtoj va

1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
JANINA ir JONAS, ALGIRDAS, KĘSTUTIS,

VYTAUTAS, MINDAUGAS- POVILAS (velio

nio krikšto sūnus) ir AUŠRA KRIŠČICNAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
LŠST. 1973-6, 1976-9. 1979GARBES TEISMO TEISĖJUI

kadencijų

SĄJUNGOS

A. t A. JURGIUI BAUBLIUI netikėtai mirus,
IVANAUSKIENEI mirus,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

dukras BIRUTĘ ir OTILIJĄ,

Ats. Karininkui, Jūrų Skautininkui, Dipl. Agronomui

Lt L JULIJAI

EUDEIKIS

sūnus: dr. VYTAUTĄ, dr. ŠARŪNĄ, dr. EGIDIJŲ su ŠEI
landoj, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame ir kartu liū

FA7LOKA/Č/AZ

Gyveno Hillside, Illinois.
Po sunkios Hgos mirė rugp. 15 d., 1980. 2 vaL ryto, sulau
kęs senatvės. Gimė Lietuvoje.
Pasitiko dideliame nuliūdime žmona Kazimiera, 2 sūnūs Rymantas ir Zigmantas, marti Irena, 3 anūkai Rymas, Rita ir Robertas,
kiti gjimings, draugai ir pažįstami.
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį nuo 1 vai. iki 9 vai. vakaro
Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue, Cicero.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugp. 18 d. Iš koplyčios 8:30 vaL
ryto bus atlydėtaa į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurjoie įvyks
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūaę: Žmona, sūnūs, marti ir anūkaL
Laid. direkt, Vasaitis-Butkus — TeL 652-1003

MARQUETTE FUNERAL HOME

L.K. Kūrėjui-Savacoriai

dime.

A. f A. KUN. JONUI GRIGONIUIGRIGANAVIČIUI mirus, nuoširdžiai už
jaučiame motiną, seseris, brolį ir artimuo
sius.

ADOLFAS KUZELIS

PETKUS

žymiai brangiau. E

Kreiptis į:

=
f

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 16 d.

jo žmoną ELENĄ, dukrą ROTĄ su šeima, gimines, arti
muosius ir idėjos draugus, širdingai užjaučia ir kartu
liūdi

LŠST G. Teismų P-kai Dipl. Teis. Marijonas šnapštys,
Kazys Daugvydas ir Teisėjai: Leonardas Šulcas, Ant.
Petrauskas, Kazys Ražauskas, Balys Gražulis, Jz.
Briedis, Ant. Grinius, Kz. Špokauskas ir Myk. Abarius.

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN

A. t A. VINCUI STROLIUI minis,

A. t A. VINCUI STROLIUI mirus,

jo ŽMONAI. DUKRAI ir SŪNUMS tu SUMOMIS

jo žmoną STASĘ, dukterį NUOLĘ ir VYTAUTĄ BA
NIUKAICIUS, sūnus RIMĄ su šeima, ŠARŪNĄ ir kitus
artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge liūdime.

reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Adele Ir Vytautas Juehaavižlai tr
Vytautas Juchnevlitus, Jr.
su šeima

ENGELIS ir VANDA BLIUDNIKAI
KOSTAS ir JUSTINA PRELGAUSKAI

3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

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

Tel. OLympfc 2-1003
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 16 3.

X “Lietuviai stengiasi išlai
kyti savo tapatybę. Konsulė sa
vo darbą tęsia, nors ir nėra
valstybės”,
rašo
vakarykštė
“Chicago Tribūne’’ pirmoj kolumnoj, pirmam puslapy. Howard A. Tyner, Lietuvos kon
sulato patalpose padaręs pasi
kalbėjimą su gen. konsule Ju
zefą Daužvardiene, pamini so
vietų okupaciją, okupacijos ne
pripažinimą ir skundą, išėjusį iš
konsulės lūpų, kad tauta, tu
rinti 1000 metų istoriją, negali
leisti savo įstatymų, kad jai
įstatymai ateina iš Maskvos.
Be Maskvos leidimo niekas ne
gali nei įvažiuoti, nei išvažiuoti.
Mini konsulės pareigas ir Lietu
vos piliečiams išduodamus pa
sus, kurie Amerikos pripažįsta
mi. Primena, kad gen. konsulė
už savo stropiai atliekamas pa
reigas jokio atlyginimo negau
na. Gauna šiek tiek tik įstaigos
išlaidoms *. padengti.
Cituoja
Daužvardienės žodžius: “Gyve
name viltimi, dirbame su vilti
mi. Juk vieną dieną ir Lietuva
bus laisva”.

x Sveikatos reikalai ir kul
tūrinė programa bus Lietuvio
sodybos Chicagoje pažmonyje
šį sekmadienį, nuo 2 vai. po
pietų. Bus užkandis. Visi lau
kiami.

X Prudencija Bičkienė, 341
Sherman Avė., Evanston, IL60202, mūsų žymioji
solistė
rugp. 13 d. išskrido į Europą.
Šveicarijoje susitiks Gertrūdą
Žemelienę ir drauge atostogų
metu praleis porą savaičių. Iš
važiuodama ‘atsiuntė auką už
laimėjimų bilietus ir pridėjo dar
30 dolerių. Jai nuoširdžiai dė
kojame už spaudos parėmimą
ir linkime gražių atostogų.
X Pranas Visockis, nuošir
dus skaitytojas Madison, Wis.,
grąžindamas laimėjimų knyge
les atsiuntė 26 dolerių auką.
Kartu palinkėjo dienraščiui ge
riausios kloties, nugalėti sunku
mus. Esame jam labai dėkingi.
X Juozas Plačas, pedagogas,
Dariaus-Girėno lituanistinės mo
kyklos vedėjas, išvyko į Moky
tojų studijų savaitę, Dainavoje,
tačiau jo redaguojamos “Tėvy
nės žvaigždutės” — vaikų sky
riaus “Drauge” medžiagą taip
sutvarkė, kad ji bus laiku, tre
čiadienį, atspausdinta.
x šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėmėjų Chicagos ap
skrities seimas šaukiamas spa
lio 5 d. Marijonų koplyčioje ir
svetainėje.
x Uosio Juodvalkio, žinomo
lietuvio foto menininko, foto
darbų paroda tema “Brown uni
versitetas” ruošiama Algiman
to Kezio vedamoje “Galerijoje”,
744 North Wells Street, Chica
gos miesto centre, rugsėjo 29—
spalio 18 dienomis.
x Skaučių seserija ir skautų
brolija ruošia rašinių konkur
sus patriotinėmis, ideologinė
mis, skautiškomis temomis. Ge
riausių rašinių premijoms kun.
J. Prunskis paskyrė tūkstantį
dolerių.
x Irenos Veleckytės Baleto
ir Piano Studijos rudens sezo
nas prasideda š. m. rugsėjo
mėn. 2 d., antradienį. Nauji mo
kiniai prašomi registruotis iš
anksto skambinant 254-4012 po
5:00 vaL vak. Visos klasės pra
sideda nuo antradienio. Studijos
adresas 2541 West 45th Place,
Brighton Parke.
(sk.)

x Advokatas Jonas Gibaitis,
su trimis padėjėjais, klientų pa
togumui moderniai įrengė ir
pirmą aukštą. Dabar užima 2
aukštų patalpas. Tai viena iš
didesnių advokatų įstaigų Chi
cagoje. Advokatas Jonas Gi
baitis sąžiningai lietuvius at
stovauja civilinėse ir kriminali
nėse bylose. ADRESAS: 6247
S. Kedzie Avė. Tet 776-8700.
(sk.)
-J: .
X Gintaro vasarvietėje, Michi
x Išnuomojamas namas Be
gano ežero kopose, Union Pier,
verly Shores, Indiana. 3 miega
jūsų jau laukia nerūpestingos
mi. Skambint (219) 872-S129.
ir malonios atostogos. Čia gali
(sk.)
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
X L B. Marąuette Parko
vėsyje ar saulės spinduliuose,
tiek šeimos, tiek pavieniai as apylinkės gegužinė įvyks rug
menys.
Galima
išsinuomoti piūčio 17 d., sekmadienį, Mar
kambarius pagrindiniame name ąuette Parke, prie West 70-tos
su pilnu išlaikymu arba moder- gatvės. Visi kviečiami atsilan
nius vasarnamius prie pat pa-: kyti ir atsivežti savo kėdes. Pra
plfidimio su virtuvės įrengimais džia 12 vai. dieną. Veiks valgy
ir patiems gamintis maistą ar kla ir loterija, kurios bilietai
(pr.)
ba valgyti vasarvietės valgyklo visi pilni.
je lietuviškam skoniui pritai
kintą šviežią ir sveiką maistą.
Čia yra lauko teniso aikštelė,
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervacijų prašome
skambinti 616 — 469-3298 ar
ba rašyti: Gintaras Resort,
15860 Lakeshore Road. Union
Pier, Michigan 48129. (sk.)
x Cicero Medžiotojų-žuvautojų klubas rengia metinį pikni
ką rugpiūčio 24 d., sekmadienį,
12 vai. Vieta — % mylios į
šiaurę nuo 173-čio kelio ir Deep
Lake Road kryžkelės prie Antioch, Dl. Visi gamtos mylėto
jai kviečiami dalyvauti.
(pr.)
x Palikite šaltos šiaurės mies
tas* praleiskite 7 žavingas die
nas “Mardi Gras” laive su PLB
ir Illinois Gyd. Draugijos ren
giama ekskursija gruodžio 7 d.
Aplankykite 3 įdomias salas Ka
ribų jūroje. Registruokitės ne
atidėliodami iki rugsėjo mėn.
15 d. Informacija: American
Travei Service Boreao, 9727 S.
Western Avenue, Chicago, HL
60643. teL (312) 238-9787.
(sk.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės)
Mutual Federal Savings, 2212
West Cermak Road — Telef.
VI 7-7747.
(sk.)

/

x PATIKSLINIMAS. A. a. Juo
zo Puidoko mirties pranešime,
rugp. 12 dienos laidoje, turėjo
būti: “Lietuvoje liko žmona
Elena (Banytė), duktė Zita,
žentas Nagelis, 3 anūkai; sū
nus Bronius, marti Janina, 2
anūkai; 2 broliai Jonas ir Bro
nius ir 2 seserys Ona ir Bronė,
su šeimomis. Amerikoje — Rochester, N. Y., brolis Pranas
ir brolienė Veronika su šeima.
Švogeris Albinas Banys su
žmona Jean (Vaitekūnaite) ir
šeima.
Venecueloje švogerka
Marcelė
Lesiūnas-Banytė
su
šeima, bei kiti giminės.
(pr.)

X “Draugo” gegužinė (pik
nikas) ruošiama rugp. 24 d.
prie paties “Draugo” patalpų.
Prasidės su šv. Mišiom 12 vai
vienuolyno koplyčios prieangy
je, kur galima sutalpinti apie
tūkstantį žmonių. Į gegužinę
kviečiame visus lietuvius spau
dos rėmėjus, dienraščio bičiu
lius ir visus, besirūpinančius
lietuvybę, išlaikyti.

Kaip pranešama, suvaiiaviteU
didelį susidomėjimą rodąs Bri
tanijos lietuviškasis jaunimas i
žada važiuoti apie 15 asmenų.•
— Lapkričio 7-9 d. Huettenfelde numatytas VLJS metipis
suvažiavimas su rimta darbo-;
tvarkė, į kurią įeis ir valdybos
rinkamai. Ta proga bus linksmavakaris.
’ •

X
Spalvotos
nuotraukos
“Draugo” spaudos technikai ne
tinka ir, jei jos atsiunčiamos,
apsunkina spaudos darbus, be
to, blogai išeina. Visus mūsų
foto bendradarbius prašome fo
tografuoti ir redakcijai siųsti
juodai balta technika padarytas

«
— Juozas Miltinis, Panevėžio
teatro vyr. režisierius, pakel-.
tas to miesto garbės piliečiui
Teatras per savo 40 gyvavimo
metus pastatė beveik 200 dra
mų, pjesių ir tragedijų, pasie
kė aukšto lygio, su gastrolėmis
lankėsi visuose didžiuosiuose so;
vietų miestuose. Miltinis, išėjęs
teatro mokslus Vakaruose, tea
trinėj srity pradėjo reikštis dar
nepriklausomos Lietuvos lai
kais.

e

OKUP. UETUVOJi

X “Lituanicos” sporto klubo
vyrų komanda žais draugiškas
futbolo rungtynes prieš Vik
inga komandą šį sekmadienį,
3 vai. po pietų, Marąuette Par
ko aikštėje.
Jūros šaulių šakos vadovą Edm. Vengianską, S-gos vicepirm. V. Išganaitį ir kitus veikėjus.

x Grąžindami dovanų pa
skirstymo knygeles, aukų po 10
dolerių atsiuntė:
Ad. Sakalas, Oak Lawn,
A. Šležas, Hossmoor,
K. Narkevičius, Arlington,
L A. VALSTYBĖSE
S. Plėnys, Oak Lawn,
— Dail. Česlovas Janusas bu
Kl. ir I. Jurgėlai, St. Peters
vo
sunegalavęs, buvo paguldy
burg. Visiems esame dėkingi.
tas Šv. Jono ligoninėje, kur jam
x Antanas Šeduikis, Brock buvo patikrinta sveikata. Iš li
ton, Mass., parėmė mūsų spau goninės grįžo.
dos darbus didesne auka.
— Dail. Juozas
Bagdonas
x Ona Dailidienė, klevelan- išiuo metu rengiasi savo paro
diškė, grąžindama laimėjimų dai, kuri bus rugsėjo 13—14
knygeles, mums rašo: “Nuošir Kultūros židinyje, Brooklyne,
džiai linkiu, kad “Draugui” ge Šiuo metu jis aprėmina savo pa
rai sektųsi, kad būtų didelė nau veikslus. Parodą globoja Mote
da iš laimėjimų knygelių ir kad rų vienybė.
ruošiamas banketas dienraščiui
KANADOJE
paremti būtų linksmas ir nau
dingas”. Kartu ji pridėjo 10
— Rašytojas Klemensas Jūra
dolerių auką. Už viską dėkoja iš Brazilijos atvyko į Torontą
me.
aplankyti savo žento Šelmio ir
dukros Živilės. Ketina viešėti
Kanadoje ilgesnį laiką, aplan
kyti Montrealį, Otawą ir kitas
vietoves. Pastaruoju metu jis
paruošė spaudai ir išleisdino dvi
knygas, “Monsinjoras” (Z. Ig-

IŠ

ARTI

IR

natavičius) ir Z. Ignonio die
noraštį “Praeitis kalba”. Spau
doje jis dalyvauja nuo 1930 įvai
riais slapyvardžiais. Brazilijoje
redagavo laikraštį “Mūsų die
nos”, satyros laikraštį “Garnį”.
Paruošė visą eilę kalendorių ir
vadovėlių. Yra išleisdinęs keletą
poezijos rinkinių.

DIDŽ. BRITANIJOJ
— Juozas Balnius su savo šei
ma, dabar gyvenantis Floridoje,
JAV, atvyko mėnesiui paviešė
ti į Londoną — atnaujinti pa
žinčių su savo bendradarbiais,
kuriuos jis paliko prieš 30 me
tų. Jis yra gimęs Londone, už
augęs Lietuvoje, 1933 m. vėl
grįžęs į Londoną sukūręs šei
mą.
Laisvalaikį paaukodavo
Londono lietuviškai bendruome
nei. Dabar džiaugiasi, kad Lon
dono lietuviškoji parapija tebė
ra tokia pat pajėgi, kaip ir
prieš 30 metų.

CHICAGOS ŽINIOS
BAIGIASI KONCERTAI

Simfoninio orkestro koncer
tai Grant Parke, Chicagoje
baigsis rugpiūčio 24 d. Tada di
riguojant Mich Miller bus išpil
domi Gershwino, Rodgers ir
Warren kūriniai. Pradžia — 8
v. v., visiems nemokamai. Šią
Liet. šaulių s-gos pirmininkas Ka savaitę dar bus koncertai šeš
rolis Milkovaitis atidaro šaidių kultū tadienį ir sekmadienį.

PAEŽERES TEATRAS

Chicaga turi vasaros teatrą
prie Michigan ežero, ties Fullerton gatve. Automobilius galima
pastatyti Lincoln parke. Įėjimas
tik 2 dol. Rugpiūčio 12-16 buvo
statoma “In California Suite”.
NELEIDŽIA PABRANGINTI

Nuotr. P. Malėtos

TOLI
AUSTRALIJOJE
— Melbourno Lietuvių kata
likių moterų šventė bus rugpiū
čio 17. Kartu bus švenčiami ir
M. Marijos į Dangų paėmimo
atlaidai.
Prasidės iškilmingo
mis pamaldomis Šv. Jono baž
nyčioje. Po to bus bendri pie
tūs parapijos namuose ir trum
pa programa.

x “Mūsų pastogės”, Austra
lijos LB organo, tradicinis ba
lius bus rugpiūčio 14, Lietuvių
namuose.
— Brisbanėje susiorganizavo
tautinių šokių būrelis, vadovau
jamas V. Mališauskienės ir kiek
vieną pirmadienį Lietuvių na
muose renkasi repeticijai. Ruo
šiasi į Australijos lietuvių die
nas Adelaidėje.
— Specialios imigrantų pa
maldos šiais metais Brisbanėje
buvo rugpiūčio 10 St. Stephens
katedroje. Kiekviena tautybė
dalyvavo su savo vėliavomis,
taip pat visos tautybės prie al
toriaus nešė dovanas. Po vie
ną gieesmę giedojo visų tautų at
stovai. Lietuviai sugiedojo Ko
munijos giesmę “O Jėzau, nesu
vertas”. “Catholic Leader”, vys
kupijos savaitraštis, ta proga
žadėjo išleisti specialų numerį
arba jo dalį imigrantams.

— Rašytojo Juozo PetrėnoPetro Tarulio pelenai birželio
27 buvo iškilmingai palaidoti
Lietuvoje, Petrašiūnų kapuope
prie Kauno. Urna su pelenais
prieš laidojant buvo išstatyta
Rašytojų sąjungos Kauno sky
riaus rūmuose. Prie kapo kal
bėjo Rašytojų sąjungos Kauno
skyriaus sekretorius Vyt. Mar
tiniais, senas Petrėno draugas
A. Šimėnas, V. Kazakevičius,
redakt. V. Reimeris. Ta proga
Vyt. Kazakevičius Gimtajame
krašte spausdina ilgesnį straipe
nį apie J. Petrėno išeiviškąją
rašytojo dalią. Rašo remdama
sis J. Petrėno rašytais laiškais.
Petrėnas mirė vasario 5 New
Yorke.
.z
— Ekspediciją { Kėdainių ra
joną surengė Paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugija kar
tu su Mokslo akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stitutu. Birželio 30—liepos 8
apie 120 dalyvių — studentų,
kraštotyros atstovų, rajono mo
kytojų — buvo pasiskirstę į 16
apylinkių. Atliktas darbas lie
pos 8 buvo apibendrintas. Vy
riausiasis ekspedicijos vadovas
Aleksandras Vanagas paskelbė,
kad rajone surinkta 6100 vieto
vardžių, 7000 vardų, pavardžių
ir pravardžių, 6200 gyvulių var
dų, 1900 akademinio žodyno la
pelių, atsakyta į 3000 įvairių
anketų klausimų. Bendras su
rinktų duomenų skaičius — 32,-,
000 vienetų.
• iVf-
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VOKIETIJOJE

Advokatas

LT

GINTARAS P. ČEPĖNAS — Vasario 16 gimnazija su
Illinois komercijos komisija
neleido pakelti kainų energiją rengė susitikimą su naujuoju Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 ▼. v.
catatr. P. Malėtos
MAISTAS LABDARAI
teikiančioms
People Gas ir direktorium Jonu Kavaliūnu ir Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d,.
ir pagal susitarimą.
x Paremdami “Draugo” do
Chicagoje susidaro nemaži North Shore Gas bendrovėms. tuo pačiu atšventė Jonines su
linksma
programa,
šokių
gru

TaL 776-5162 arba 776-5163 vanų paskirstymo pastangas, kiekiai kenuoto maisto, kurį ga
NUKRITO 45 PĖDAS
pės pasirodymu, žaidimais ir
2649 W. 63 Street
aukų po 10 dol. atsiuntė:
benant kiek aplandomi kenukai
dideliu
laužu.
Chicago,
m. 60629
Jonas Venckus, Los Angeles, ar
sužalojamas
įpakavimas.
Le Moyne M. Fawley, 50 m.,
imiiiiiiiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiintHitttBr. Kalvaitis, Chicago,
Nors maistas pasilieka geras, trečiadienį, važiuodamas Lake — Vokietijos lietuvių jaunimas
Linas Kojelis, Washington, bet pardavimui nebetinkamas. gatve palei Standard Oil rūmus raginamas dalyvauti
XXVII
Alf. Jaras. Kenosha,
Daug jo buvo išmetama. Dabar Chicagoje, nukrito 45 pėdas že Europos
Lietuviškųjų studijų
Advakatas JONAS GIBAITIS
J. Mačiulaitis, Dearbom,
sudarytas centrinis sandėlis to myn su visu automobiliu, nes savaitėje rugpiūčio 9—16 d.
Matas Šimanskis, Cicero.
6247 So. Kedzie Avenne
kiam maistui — 14 N. Peoria, pravedant kelio taisymus buvo
— Rugsėjo 26—28 d. MuenVisiems maloniai dėkojame.
Chicagoje. Iš čia maistas bus nuimta užtvara gatvės šone. Bū chene, Haus International (EliTel. - 776-8700
padalintas 250 labdaros įstaigų. dintis darbininkas vėliavėle ro sabethstr. 87, 8000 Muenchen
Chicago, minois 60629
x Meiroee Parko Lietuvių
dė
pavojų,
bet
vairuotojas
vis

40)
VLJS
valdyba
šaukia
jau

Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Amerikos piliečių klubo valdy
BRANGUS BARAVYKAI
tiek
nuvažiavo
į
šalį.
Jo
auto

nimo
suvažiavimą
(tuomet
šeštad.
9 vai. iki 1 vaL d.
ba per klubo sekretorių K Taut
mobilis
krito
ant
bumperio
prie
Muenchene bus Oktoberfest).
kų palinkėjo dienraščiui geriau
Chicagoje už džiovintų bara
sios kloties, nuoširdžiai sveiki vykų svarą mokama po 50 doL šakinio kito automobilio, ku
no ir atsiuntė 25 dolerių auką. ir daugiau. Jie būna daugiausia rį vairavo Carl Tuller, 32 m. IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Už viską esame dėkingi.
importuoti iš Lenkijos, bet jų Fawley daugely vietų sužeistas,
rinį savaitgalį Clevelande

PALERMO’S

išvežimas iš už geležinės uždan nugabentas į Northwestem IiX Vasario 16 gimnazijos mo
(SteHa Del Mar)
goninę.
gos yra suvaržytas.
kytojams reikia priemonių mo
3751 W. 6Srd Street
Chieaco’s mos* degant and Neneat
komajam medžiagai dauginti ir
ItaUan R«rt*nnurt
jai klasėse projektuoti.
Joms
PARTIES TO 200 - 2 ROOM8
įsigyti aukokime per Batfą,
PHONE — 585-5002
2558 W. 69 St, Chicago, IL
ITAUAN CUTSINE SUEREME
Open wedcdays from 4 p. m. tlll
60629, arba per Margutį, 2422
11:30 p m. Fridays & Saturdays
X Baigiasi vasaros atostogos
W. Marąuette Rd., Chicago, IL
from 4 p. m. tlll 1 a. m. Sundaya
ir Jaunimo centre vėl užvirs gy
open from 2 p. m. tlll 11:10 p. m.
60629.
(pr.)
Cloaed Tueadaya.
venimas. Čia gimsta lietuviš
IIIIIIIIIIIIIIIII
kos operos, Dainavos ansamblio
X Lemonto LB ruošia savo
pastatymai ir kiti muzikiniai tradicinę gegužinę, rugsėjo 7
renginiai, o pianinas, vartoja dieną, prasidedant 12:00 po pie
DENGIAME IB TAISOME
mas repeticijoms nepataisomai tų. Veiks puiki virtuvė, su ska
VISU BUSIU STOGUS
susidėvėjęs. Jį reikia būtinai niu maistu ir namuose augin
Ui savo darbą garantuojame
pakeisti. Jeigu kas galėtų pa tom daržovėm. Vaikams žaidi
ir esama apdrausti.
aukoti pianiną Jaunimo centrui mus praves Teresė Kybartienė.
ar duoti piniginę auką jo pir Gegužinė ruošiama Umbrasų
Skambinkite
kimui,
prašome skambinti į ūkyje, 103 gatvė ir Lement
ARVYDUI KUTAI
Jaunimo centrą tel. PR 8-7500. Road.
Lengviausia
važiuoti It k. į d.: Kazys Laukaitis, Vytautas Soti Onas. Stasys Džiugas, Kostas
TaL — 434-9656
Visos aukos nurašomos nuo pa South 1-55 ir nusukti ant South Dočkus. Jie tanas i “Draugo” gegužinės pravedimu ir darbų atlikimu. Ge
(pr.) gužinė ruoėiama rugp. 24 d. Marijonų vienuolyno sodyboje, prie "Draugo”.
jamų mokesčių.
(pr.) Lement Road.

x Akiniai siuntimui J Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę —
Optical Studio, 2437W. Li
thuanian Plaza CL (69th St),
Chicago, UI. 60629. Telef. —
778-6766. (sk.)
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