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Bandymai nutraukti
bylą prieš lietuvius

Tikinčiųjų Teisėms Ginti

Prašoma rašyti kongreso nariams

Katalikų komitetui

Washingtonas. — Federalinis against the Soviet Union in supteismas Washingtone atidėjo 18 port of U.S. policy on Afghanisnariją, pati Seminarijos vadovy
lietuvių bylą, kurioje jie kaltina tan and the Olympics. Become
Nuorašos:
bė sprendžianti, a r kandidatas
m i demonstracija prie Sovietų a co-sponsor of H.Cong.Res.430,
KAUNO
KUNIGŲ
tinkamas būti jos auklėtiniu, ar
Sąjungos ambasados. Byla bus introduced bv Rep. Brian Donne. Kad t a i absoliutus melas,
svarstoma spalio 7 d. Visi lietu nelly (D-Mass.). I (We) also
SEMINARIJOS
REKTORIUI
kad kandidato tinkamumą ap
viai prašomi rašyti laiškus savo urge you to cosign the letter of
GOFMAN
Aleksandro,
sprendžia ne Seminarijos vadovy
kongresmanams ir prašyti savo Rep. Harold S. Sawyer to the
bė, o valstybinio saugumo dar
senatorių,
kad jie paremtų Kong Justice Dept. on the šame subgyv. Vilniuje, Pranskaus 37 - 2,
buotojai, patyriau pats.
rese pradėtą iniciatyvą.
ject. Thank you, Sincerely, (pa
Pareiškimas
Kongreso narys Brian Donnel- rašas)". Apačioje reikėtų pridėti
Mano didysis gyvenimo siekis
ly
(D-Mass.) yra pasiūlęs Kong vardą, pavardę ir adresą.
1973 metu gruodžio 5 ir 13buvo ir yra kunigystė. Todėl, bai
reso
rūmuose rezoliuciją, remian
dienomis Kultūrinių ryšiu su ges vidurinę mokyklą ir atlikęs pri
čią
lietuvius
demonstrantus, H .
užsienio lietuviais komiteto laik valomą karinę tarnybą Tarybi
Andersono viešojo
Cong. Res.430. Šiai rezoliucijai I
raštyje "Gimtasis kraštas" buvo nėje armijoje, 1979 m. birželio 11
reikalingi „co-sponsors",
kiti!
susisiekimo planas
atspausdintas J. Aničo straipsnis d. nuvežiau į Kauno Kunigų se
kongresmanai.
"Kovoje prieš klastingą melą". minariją pareiškimą ir kitus rei
\Vashingtonas.— John AnderČia autorius, pasiremdamas kai kalingus dokumentus — norėjau
Kongresmanas Harold S. Savv son, nepriklausomas kandidatas
kurių Lietuvos dvasininkų pasi būti šios dvasinės mokyklos mo
yer (R-Mich.) yra parašęs laiš-! į p r e zidentus, pristatė savo 20sakymais, bando įrodyti, kad Lie kiniu. Po savaitės atvyko pas ma
ką teisingumo departamentui, j _tįes m e t u v i e š 0 s u s į s j e kimo progtuvoje yra pilna sąžinės ir religi ne į darbovietę — dirbau Respub Nežiūrint JAV ir Japonijos spaudimo, Pietų Korėjos prokuroras teisme pareikalavo demokratinės opozicijos va prašydamas, kad su lietuviais bū- i r a m ą miestams, pagrįstą federadui Kim Dae Jung'ui mirties bausmės. Nuotraukoje kaltinamasis sėdi priekyje tarp dviejų sargybinių. Jis ir 23
jos laisvė. Perskaitęs ne tik minė likinės Vilniaus Klinikinės ligo jo šalininkai kaltinami valstybės išdavimu, riaušių organizavimu. Kitiems kaltinamiesiems vyriausybė reikalauja tų pasielgta taip. kaip ir su ira- Į j j n ė s va idžios parama. Per ateitą J. Aničo straipsnį, bet ir dau i ninės II poliklinikiniame skyrių nuo 3 iki 20 metų kalėjimo bausmių.
niečiais. Šis laiškas gaus greitą j n a n t į dešimtmetį planas siektų
gelį lietuvių kalba išleistų religi j je ūkvedžiu, — nepažįstamas vy
eigą ir svarbu, kad kuo daugiau'; kasmet atnaujinti 10,000 autojos ir sąžinės laisvės klausimu ra ras. Jis mane pavadino vardu, tei
kongresmanų jį kartu pasirašytų.; D u s u i r p r a plėstų miestų traukišinių, įsitikinau, kad visa šiuos ravosi, kaip sekasi darbas, ar pa
Sis reikalas yra gan skubus, laiš-; n i u s j s t e m a s Pažadėta 20 m. feklausimus liečianti literatūra yra tinka. Žodžiu, vaidino gerą m a 
kas turi būti pasirašytas iki se- deralinė
parama
padrąsintų
grynas melas, klasta ir šmeižtas. no draugą. Kadangi iš kitų bu
kančio penktadienio.
miestų valdžias domėtis tokiais
Lietuvos dvasininkai negalėjo ir vau girdėjęs, kad, padavus į Se
Laiškus kongreso nariams gali projektais. Iš pradžių mokesčiai
negali sakyti, "kad čia tikintieji minariją dokumentus, tuoj pat
— Bolivijos vyskupų konfe ma būtų rašyti tokius: „Dear Mr uždėti ant alkoholio ir tabako
turi sąžinės ir religijos laisvę. Tai prisistato valstybinio saugumo
rencija pasmerkė karinį liepos 17 Representative, Please support I sukeltų reikiamas lėšas. Anderakivaizdžiausias melas! Jeigu jie darbuotojai, paprašiau jį pateik
d. perversmą ir apkaltino karinę- t he Cause of 18 American-Li-; šonas rūpinasi viešo susisiekimo
taip kalbėjo, greičiausiai buvo ti asmeninius dokumentus. Jis
vyriausybę žmogaus teisių laužy- \ thuanians, who were arrested on j naudojimo praplėtimu, nes tiki,
privrrsti, o gal tie pasisakymai pasimetė, bandė išsisukinėti. Pri
Uždarytos sienos, suimti oartiių va^ai
rsps
ijuly 18, while demonstrating kad tai sumažinti} JAV priklauyra kažkieno jiems primesti, nes mygtinai reikalaujant, apsidai
sumumą svetimoms, alyvos tu
—
Paskutinis
Gallup
Poli
ty-i
Istanbulas. — Turkijos karinės! visą eilę ministerių, respublikoateistinių straipsnių autoriams ręs, ar niekas nemato, iš tolo pa
rinčioms, šalims.
tiesa ir sąžiningumas neegzistuo rodė raudoną valstybės saugumo jėgos perėmė valstybės valdžią. Į nų partijos pirmininką, religinės rimas parodė, kad nepartinis kanNew
Yorke
nušovė
Turkijos
radijas
paskelbė,
kad
į
išganymo
partijos
vadą
Erbakan
I
didatas
Andersonas
rinkimuose
ja. Komunistų partija jiems yra darbuotojo knygelę. Pavardės ne
Prasidėjo mokslas
penktadienio
naktį
sudaryta
vals-j
ir
tautinio
judėjimo
partijos
va\
daugiau
žalos
padarys
prezidensisakė.
Prašė
jį
vadinti
Antanu
suteikusi šiais klausimais absoliu
Kubos diplomatą
Vasario
16-tosios
lietuvių
Alpasian
Turkes. Visuose į tui Carteriui, negu respublikonui
Pareiškė, jog norįs su manimi tybės saugumo taryba, kurioje į dą
čią laisvę.
:
gimnazija
Huettenfelde,
Vakarų
-patruliuoia kariuome- Reaganui.
. ra keturi
ketu n kariuomenes vadai, miestuose patruliuoja
Nevv Yorkas. — Nežinomi pik
Pavyzdžiui, kaip galėjo sakyti rimtai pasišnekėti; pokalbio tu
Vokietijoje,
pasiruošė
naujiem
tarybos
sekretoriumi
išrink nės daliniai. Istanbule AP kores
— Besiruošiant Madrido kon tadariai nušovė miesto gatvėje
Kauno Kunigų seminarijos rek rinys esąs valstybinė paslaptis.
mokslo metam, kurie prasidėjo
tas gen. Haydar Saltik, Egėju jū pondentas Ismail Kovaci prane ferencijai, kilo Rytų - Vakarų dip automobiliu važiavusį
Kubos
torius kun. dr. V. Butkus, kad pri
dieną. Tai vienin
(Bus daugiau)
ros karinių jėgų viršininkas. Per šė, kad, kol jis nuėjo iš savo lomatų ginčai dėl konferencijos Jungtinių Tautų atstovybės
M ^ T J ^
imant naujus kandidatus į Semi
telė
lietuvių
gimnazija
laisvame
t
e
l
e
l
versmas įvyko be žmonių aukų. įstaigos į namus, kareiviai jį su procedūros. Sovietai siūlo nusta lornatą Garda Rodriguez. S p a u - ,
«*?«*
Kariuomenė užėmė miestuose stabdė 11 kartų.
.- Z : „ L ^ • pašau vie su dėstomąja lietuvių
tyti laiko ribas atskirų klausimų ,
dėstomųsvarbesnes įstaigas, kryžkeles ir
dos
agentūroms
nežinomi
asme- ; £ a
• Be bendrųjų
svarstymui.
Kariuomenė, perimdama vy
8
perėmė vyriausybės pareigas. Ka riausybę, paskelbė, kad kraštui
**dalykų, čia yra išeinamas
— Pirminius rinkimus pralai nys pranešė, kad tai laisvųjų ku- flietuvių
kalbos ir literatūros kur
riuomenės komunikatą pasirašė
biečių
darbas. organizacijos
Tas pats laukia„Omegos"
ir Kubos
Afrikos institutas
metų, jungia kunigus ir pašau- j Turkijos karinių jėgų generalinio grėsė civilinis karas. Laikinai Tur mėjęs, Nevv Yorko sen. Javits pla
sas, taip pat Lietuvos istorija, ge
kijoje uždarytos visos politinės nuoja kandidatuoti be respubli ambasadoriaus Raul Roa, pasakė ografija. Silpnai lietuviškai kalAfrikos vyskupų konferencijų liečius — vyrus bei moteris — j štabo viršininkas gen. Kenan partijos, paleistas parlamentas,
konų partijos paramos, vilioda teroristas.
bantiem ir lietuvių kalbos visai
sąjungos iniciatyva Kenijos sosti religiniam apaštalavimui ypač i n ! Evren, kuris praeityje jau kelis sustabdyta
Valstybės sekretorius Muskie nemokantiem yra papildomos
profesinių
sąjungų
mas
liberalų
balsus.
dabar kart buvo raštu įspėjęs vyriau
nėję Nairobyje yra steigiamas teligentų tarpe. Sąjūdis
— Irako
namų
savininkas apgailestavo diplomato nušovi lietuvių kalbos pamokos, nes kai
yra
jau
išsiplėtęs
daugiau
negu sybę ir opoziciją mesti ginčus ir veikla. Kariškiai perėmė visas
aukštųjų
bažnytinių
studijų
mą ir pabrėžė, kad Amerika
komunikacijos priemones, pa
institutas, kuriame afrikiečiai ku keturiasdešimtyje pasaulio kraš griebtis darbo. Parlamento par skelbta ..komendanto valanda", Ghazi Sharba kelia bylą Irano. | smerkia visokį terorizmą.Federali- kurie dalykai, ypač vyresnėse kla
tijos per lcelis mėnesius net ne naktimis draudžiama pasirodyti ajatolai Khomeiniui, kuris gyve nėms įstaigoms įsakyta surasti sese, yra dėstomi vokiečių kalba.
nigai galės pasiruošti mokymo tų.
Gimnazijoje yra nemaža lietuvis
sugebėjo išrinkti valstybės pre gatvėse. Uždarytos visos Turkijos no Irake 15 metų ir nemokėjo žudikus.
darbui ir moksleivių bei studen
Ateizmo studijos
ka biblioteka, veikia lietuvių tau
zidento. Neramumai, politiniai sienos, aerodromai ir susisieki namų savininkui už butą, vande
tų sielovadai. Tai bus pirmas to
Šiemet suėjo 15 metų, kai po atentatai
tinių šokių būrelis. Mokslas gim
nį, elektrą. Ajatola
skolingas
šiemet
pareikalavo
kio pobūdžio institutas Afrikoje.
Irakas laimėjęs
piežius Paulius VI Vatikane įstei 4,000 žmonių aukų. Iš 67 Turki mas su užsieniu.
nazijoje yra nemokamas. Didžią
3,500
dol.
Hci šiol afrikiečiai kunigai šiem
ją dalį gimnazijos išlaidų paden
gė sekretorijatą santykiam su n ejos provincijų 19-koje buvo įves-1 Valstybės departamentas pa
mūšį su Iranu
— Londono
„The
Times"
svarbiem uždaviniams
tegalėjo
gia Vakarų Vokietijos valdžia, o
tikinčiaisiais. Sekretorijato tikslas | tas karo stovis. Jis po perversmo skelbė, kad, turimomis žiniomis, laikraščio tyrimai parodė, kad 85
pasirengti tik Europoje.
Bagdadas.
—
Irako
valstybės
kitus
pinigus surenka laisvojo
yra — vystyti ateizmą liečiančias paskelbtas visoje valstybėje.
visi Turkijoje esą amerikiečiai nuoš. britų norėtų palikti kara
Parama badaujantiems
studijas, siekiant ištirti jo gilią
yra saugūs. Vien JAV kariškių lienę dabartinėse pareigose, o 10 radijas paskelbė, kad po dviejų pasaulio lietuviai.
Kariuomenė tuoj suėmė 118 Turkijoje yra apie 5,000.
dienų kovų, Irakas atėmė iš Ira
sias priežastis ir užmegzti dialo
nuoš. siūlo pakeisti ją renkamu
Sydnėjaus arkivyskupas kardi
Daug kandidatu
asmenų, jų tarpe premjerą Suleyno ginčijamą teritoriją. Kovose
gą su netikinčiaisiais.
prezidentu.
nolas Freeman, Australijoje, spe
man Demirel, opozicijos vadą,
Irakas praradęs 6 žuvusiais ir 14
taikos premijai
Daugiau pašaukimą
cialiu atsišaukimu paragino šio
—
Chicagoje
suimti
du
nusi
buvusį premjerą Bulent Ecevit,
Mūšiai
Afganistane
sužeistais, be t o , tris tankus ir
krašto visuomenę
padėti n u o
kaltėliai, įtariami Londono bran tris šarvuotus sunkvežimius. Ira
Oslo. — Norvegijos parlamen
Nuo 1973-ųjų metų
Lotynų
karų ir nuo sausros nukentėju Amerikos kraštuose pradėjo pa turi daugiau negu 10 tūkstančių
genybių
parduotuvės
apiplėšimu,
to
Nobelio Taikos premijos lai
Kabulas. — Tarptautinė žinių
no pusėje sunaikinti 3 karo lėk
siems šiaurės rytų Afrikos gyven stoviai augti dvasinių pašauki narių ir <apie tūkstantį tris šimtus agentūra Associated Press, rem- kurio
metu pavogtas
garsusis tuvai, 29 tankai ir 5 karinės ma mėtojas bus paskelbtas spalio 13
tojam. Kardinolas pažymi, jog mų skaičius. Palyginus su 1973- centrų. Krikščioniškųjų
Mokyk ( damasi afganų pabėgėlių su „Marlborough" deimantas, ver šinos, be to, 12 kareivių paimti d. Komitetas atidengė, kad tarp
daugiau negu dešimt jmilijonų iais metais, kai Lotynų Ameriko lų brolių svarbiausias uždavi-j teiktomis informacijomis, prane- tas 2.4 mil. dol.
nelaisvėn. Irako televizija paro 66 pasiūlytų kandida'ų yra po
afrikiečių Etijopijoje, Eritrėjoje, je buvo įšventinti 475-ki kuni nys yra mokyti ir auklėti jauni- i ša, jog sovietų karinės aviacipiežius Jonas Paulius II-sis, prezi
— San Francisco uoste polici dė iraniečius belaisvius.
Sudane, Kenijoje, Somalyje, U - gai, 1978-ais metais naujų ku mą Evangelijos dvasioje, atsi- j jos lėktuvai sunkiai subombarda- ja sulaikė du privačius laivus ir
Iranas paneigė Irako žinią apie dentas Carteris ir Ispanijos kara
gandoje ir Džibutyje, laukia ūki nigų skaičius jau siekė 540. T a  žvelgiant į šiuolaikinės kultūros vo Herat miestą, Afganistane, konfiskavo 20 tonų marijuanos,
teritorijos atsiėmimą. Irakas pra lius Juan Carlos. Šiemet Taikos
niai pažangesnių tautų pagal me pačiame laikotarpyje dar žy reikalavimus. Jų išlaikomose mo- j kuriame nuo liepos mėnesio pra kurios vertė 40 mil. dol. Vienas
radęs 6 sovietų Mig naikintuvus premija bus 215,000 dol. Pernai,
bos. Nukentėjusiųjų tarpe yra miau
yra buvusi prezidento ir 4 helikopterius bei daugiau 12 kaip žinoma, ją laimėjo katalikė,
paaugo auklėtinių skai kyklose mokosi daugiau negu | džio s nepaliaujamai vyksta smar laivas
apie trys milijonai pabėgėlių su čius dvasinėse seminarijose. 1973- milijonas jaunimo.
vienuolė Motina Teresė, kuri dar
kūs susirėmimai tarp afganų su Franklin D. Roosevelto jachta.
tankų.
mažamečiais vaikais. Civilizuo iais metai
buojasi su Indijos vargšais Kal
kilėlių ir Afganistano regulia
— Neseniai išleistas „Ūkinin
mažosiose
Lotynų
Rasinė santarvė
tos tautos, pažymi australas kar Amerikos kraštų kunigų semi
kutos mieste.
riosios kariuomenės bei raudo- kų
almanachas"
pranašauja
Čilės balsavimas
dinolas, negali būti abejingos šių narijose tarp 1973 ir 1978 metų
Pretorijos didžioji kunigų se nosios armijos dalinių. Pagal pa švelnią žiemą, dar Švelnesnę ne
kenčiančių
žmonių
pagalbos auklėtinių skaičius paaugo dau minarija, Pietų
Afrikoje, yra bėgėlių suteiktas
Santiago. —Čilėje įvyko pilie
informacijas, gu pernykščią.
KALENDORIUS
šauksmui.
gražus
ir
būdingas
rasinės
santar
čių
referendumas, kurį laimėjo
giau negu trimis tūkstančiais še
Herat miestą dienos metu kon
— Karinės prievolės
įstaiga
vės židinys, galintis daug patar troliuoja vyriausybinės pajėgos. paskelbė, kad kubiečiai pabėgė karinė vyriausybė.
Balsavimas
Rugsėjo 13 d.: Jonas Kriz., Vii
šiais šimtais.
"Opus Dei" vizitas
nauti rasiniam susitaikinimui Pie kai tuo tarpu naktimis miesto liai, 19 ir 20 metų amžiaus, irgi pakeičia valstybės konstituciją. freda, Birmantas, Tolminė.
Vienuolijos sukaktis
tų Afrikoje.
Seminarijoje šiuo kontrolė patenka į sukilėlių ran turės registruotis karinei tarny Visi gyventojai buvo verčiami
Popiežių Joną
Pauliu II-jį
Rugsėjo 14 d.: Maternas, NotKrikščioniškųjų
Mokyklų metu kunigystei ruošiasi apie 80 kas. Turimomis žiniomis, sovie bai, kaip visi jauni amerikiečiai.
Castelgandolfe aplankė apie trys
balsuoti. Nauja konstitucija duo I burga, Eisvinas, Asta.
šimtai katalikų sąjūdžio Opus broliai šiais metais atžymi savo seminaristų, kurių tarpe 25 yra tų
įvykdytų
bombardavimų
— Indijos
vandenyne suma da teisę dabartiniam preziden
Rugsėjo 15 d.- Nikodemas, Me
Dei moterų sekcijos nariu, ku veiklos trijų šimtų metų su vienuoliai ir 54-ri pasauliečiai. metu žuvę daug šio miesto civilių žintos JAV ir sovietų karo lai tui, generolui Augusto Pinochet
litina, Vismantas, Nautinga.
rios Čenstakavo Dievo Motinos kaktį. 5i vienuolija buvo įsteigta Tarp pastarųjų 19 yra negrai, gyventojų ir buvę padaryta dide vynų jėgos.
pratęsti savo kadenciją dar 8Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06.
šventės proga troško drauge su 1680-tais metais švento Jono devyni metisai, du indai ir vie Hų materialinių nuostolių. Mies
— Tarptautinis piniginis fon -riems metams. Už konstitucijos
ORAS
Popiežium susitelkti maldoje už j de la Salle Reimse, Prancūzijoje. nas kinas, o likusieji — baltieji. to apylinkėse yra kelios svarbios das priėmė savo 141 -mą narį — keitimą balsavo 71 nuoš., prieš
Lenkiją, jos dvasinę ir mpdžiagi- į Šiandien
Krikščioniškųjų Mo įvairių rasių auklėtiniai duoda sovietų karinės aviacijos bazės, Zimbabvę, suteikdamas ir šiam — 29 nuoš. Valdžia ragino pi
Debesuota su pragiedruliais,
nę gerovę. Opus Dei sąjūdis, ku kyklų broliai veikia visuose pa- ryškų darnaus bendruomeninio! kurios sukilėliu buvo jau kelis
liečius
balsuoti
„už
Čilę",
o
n
e
galimas lietus, temperatūra die
kraštui narių ekonomines privi
ris įsteigus Ispanijoje prieš 50 1 šaulio kontinentuose. Vienuolija sugyvenimo pavyzdį.
„už marksizmą,".
Į kartus užpultas
ną 80 L naktį 65 !.
legijas.

Kariškiai pereme
Turkijos valdžią
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DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto
metams % metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00 $15.00
Kanadoje
U.SA 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
STOVYKLA

• Administracija dirba kas- jį • Redakcija straipsnius taiso saRugpiūčio 10 — 16 tėvyj Trečiadieni buvo literatūros
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipspranciškonų vasarvietėje Kenne! vakaras. Atidarė kun. Leonardas
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
I nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
bunkporte, Maine,
stovyklavo Andriekus. Savo noveles skaitė
f anksto susitarus Redakcija už
Atlanto pakraščio
ateitininkai Algirdas Landsbergis, Nelė Ma• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i
kainos prisiunčiamos gavus
sendraugiai. Suvažiavo iš Bosto zalaitė ir Vanda Vaitkevičienė, o
8:30
12:00
j
eilėraščius
—
Pranas
Naujokai
p
r
a
š
y
m
ą.
no, Philadelphijos, Washingtono,
Detroito, Chicagos, Kanados, di tis ir Leonardas Andriekus. Pro
džiausia grupė iš New Yorko — gramai baigiantis, kun. Kaz. Pufltb
viso šešiasdešimt penki, su šei gevičius buvo pakviestas padaryti
.tiiiiiiiiimimiiiMiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiH
kių stovyklose niekados dar ne
momis ir- svečiais virš imto. Sen pranešimą apie studentų, de A. Skrupskelienė su vienu būre vedanti ranka. Gerai, kad at tuvę. O čia nors ir ne taip daili, trūksta. Lietuvių kalbai tokiuo
draugių valdybos pavestas pro monstravusiu prie Sovietu am liu aptaria, svarsto šeimynišku spausdinama visų stovyklautojų tačiau spauda. Kartais bevartant se leidinėliuose neleiskime atžan
gramą suorganizavo ir stovyklai basados bylos eigą.
mą, kitur diskutuojama vakarykš ir jų vadovų adresai. Tarp pa stovyklinį spaudos darbą, kyla gėti. Bet kuria kaina nusivežkioi
vadovavo Stasys Lūšys. Dvasios
ar buvo prasminga me į rengiamas stovyklas bent
Kasdien penktą valandą po čios paskaitos mintis. Šiandien ne ugesniu galimas ryšys ir laiš mintis
AJLJLK.
Kunigu
Vienybės
vadu buvo pranciškonų novicia piet ateitininkai rinkdavosi į vie saulėta. Stovyklautoju 32, vado kais iki kitų metų stovyklos. Ta laikraštėlio bendradarbiai ati vieną lietuvių kalbą ne žinantį,
Laidojimo apeigų knyga nurodo
tą atliekantis kun. Vytautas Za nuolyno koplyčią Mišių, kurias vų be ses. Paulės ir kapeliono — čiau daugelio vienų kitiems laiš traukti nuo įdomesnių
lauko bet mokanti (redaktorių). Jis at- įvairias sv. Mišias už mirusio*.
karas.
aukodavo dvasios vadas drauge 9. Sekančią savaitę prisidės apie kus rašyti pažadai išblanksta žaidimų o tai, kas pasirodė lei
šį vadovą laidojimams kiakvis(Nukelta į 4 psL).
Oficialūs Naujosios Anglijos su kitais kunigais — kun. Kaz. 10 stovyklautojų ir vienas vado j jau už stovyklos vartų, ir stovyk dinėly, ar nebuvo galima ir kito
na parapija gaM naudoti, nes JI
lautojai grįžta j[ paliktą namuose kiu keliu šią vaikų kūrybą per
leidiniai turistams
pranciško Pugevičium, prel. Vyt. Balčiūnu. vas.
turi visus bažnytinius užtvirti
nu vienuolyną aprašo kaip "vie Kun. Zakaras turiningais pamoks
Stovyklauja jaunimas iš — gyvenimo rutiną. Geras vyriau teikti, nepaliekant dažnai gana iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiilii nimus.
Advokatų Draugija
ną iš įdomiausiu, išskirtinai ža lais vedė klausytojus į dvasines Connecticut, N. Y., N. Jersey, sios stovyklos .vadovės (Janinos nevykusių pėdsakų. Į laikraštė
Kama 50 ocnnv ( S osntat
vinčią (uniąue) ir patrauklią vie aukštumas. Kalbėjo apie nelygs Mass., Canados — Toronto ir į Udrienės) žodįs. Nebūtų ko nu lį turėtų ateiti nors dar ir menki, VALDEMARAS BYLAITIS
>.
EB
tą, kupiną gaivinančio poilsio". tamą žmogaus vertę, apreiškimo Montrealio, Chicagos, Clevelan- stebti, jei šį leidinėlį pavartys ir bet talentėliai — žiburėliai. Nė
VINCAS BBIZGYS
Kaip tik to poilsio išsiilgę čia at prasmę, . Marijos vaidmenį ir do,
Philadelphijos.
Stovyklą "ir buvę gramatikos mokytojai". ra prasminga, kad visas šimtas
važiavo ateitininkai iš saulės įkai dvasinio atgimimo būtinumą. Jo maitina E. Šaulienė, O. Savickie Juk miela pasekti savo buvusių sugūžėtų į leidinėlio puslapius.
Teisių daktarai
DRAUGAS
tintų miestų. St. Lūšys neap sveiko proto, Šalkauskio žodžiais, nė ir ses. Juozapa.
Tegu jis pasirodytų net pusiau
mokinių pirmuosius rašto žings
2458 W. 69th St, Chicago, IU.
4M6 W. 68ri
'•i
sunkino programos posėdžiais, argumentavimas klausytojams la
ar net dviem trečdaliais plones
j
Albina Lipčienė nius.
Visi teL 778-8000
-ib
Chicago, DL
svarstybom, diskusijom, kaip kad bai patiko. Mišių metu grojo
nis, bet kad jo reikšmingumas
Valandos ptcal suaiu.rt.mt
Stovykliniai' laikraštėliai jau
būna konferencijose, bet užtat vargonų virtuozas Jonas Žukas,
būtų
svaresnis.
Ir
sakinėliai
tada
«mniiuiiuiaiiiinHj!
ATEITININKAI
yra neatskiriama stovyklautojų
buvo daug meno, kelios paskaitos vėliau Saulius Cibas, solo giedo
būtų
galima
labiau
išdailinti,
1
DAINAVOS ŽVAIGŽDYNAS veiklos dalis. Tačiau sąlygos, man
"•
'
V<f
ir pakilios pamaldos.
jo Gina Capkauskienė. Lekcijas
ir pačią gimtąją kalbą labiau pa
rodos,
yra
pačios
nepalankiausios
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
gerbti, ją apvalant nuo visų min
Rugpiūčio 10 d., sekmadienį, skaitė Antanas Masionis, Teresė Jaunučiu ateitininkų 1980 m.
DR. K. 8. BALUKAS
šiam kūrybiniam užmojui. Kas
Gečienė,
Jurgis
Mikaila,
Regina
vasaros
stovyklos
laikraštėlis.
ties
ir
kalbos
negerovių.
Pa
susirinkusius ateitininkus malo
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
gi jau taip nori mesti maloniau
tiems redaktoriams liktų dau
niai nuteikė jaunos dainininkės Čižiūnienė, Pranė Ąžuolienė, Alo Leidinėlis nenumeruotas, 49
Ginekologinė Chirurgija
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sius
žaidimus
ir
parašyti
vieną
Marytės Bizinkauskaitės koncer yzas Balsys. Mišių giesmes gie puslapiu. Gailėjo jis būti išleis
giau laiko pasitarti su iietuvių 6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
1443 So. 50th Ave.. Cicero
tas truputį plonesnis bet labiau kitą suklypusį sakinį, kad kaip kalbą geriau mokančiais. O to Medical Building). Tel. LU 5-6446 Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
tas. Marytė studijuoja dainavimą dojo visi kartu.
nors atsikračius įkyraus redakto
treč šešt. 12 iki 4 vai. popiet
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Bostono konservatorijoje, turi la
Kita proga buvo — Žolinės, kondensuotas. Nieko kūrybiško riaus. Tik vienas dalykas širdį
Priima
ligonius
pagal
susitarimą
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1 — ' ~ "
bai gražų balsą, sopraną, ir yra kai pranciškonai davė įžodį. Tą visu stovyklautojų biografijėlėse,
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmmimmiimiiimi
kutena
—
pamatyti
užsitarnau
kurios
išsiplečia
net
į
devynis
Naujausios mados
tikrai daug žadanti dainininkė. dieną buvo priimti į vienuolyną
DR. WALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233
Ji dainavo St. Šimkaus, J. Žilevi septyni nauji kandidatai, trys įs puslapius. Jau truputį įdomesni tai ar neužsitamautai savo pa
Lietuvis gydytojas
AVIES
KAILINIAI
čiaus, Mascagni, Bomberg ir ki tojo į naujokyną, vienas davė pir stovyklos vadovų trumpi žode vardę, atspausdintą stovyklos lai
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925 West 59th Street
VYRAMS IR MOTERIMS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Va!.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4
tu kompozitorių kūrinius. Akom muosius įžadus ir vienas įžadus liai. Religinei stovyklos veiklai kraštelyje. Tai žinoma ir iš mo
Prieinamos kainos
kyklinio
gyvenimo.
Rasti
savo
2434 West 71st Street
teskirta tik, rodos, keturi pusla
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
panavo jos tėvas Petras Bizinkaus atnaujino.
Siuvame ir pagal užsakymą.
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
pavardę
po
neatpažįstamai
ištai
piai.
Nėra
proporcijos
tarp
svar
kas ir James Hay. Šį koncertą
va!, popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
Stovykla buvo baigta Šešta besnių ir mažiau svarbiu stovyk sytu rašinėliu ar eilėraštuku —
ateitininkams sutikti paruošė tė
R
O
B
E
L
'
S
DR. IRENA KURAS
vai pranciškonai. Pravedė Vasi- dienį, rugpiūčio 16 d. iškiliu Gi- linio gyvenimo įvykiu. Supran labai didelis džiaugsmas, kuriuo 4412 W. 59th St, Chicago, HL 60629 Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nos Čapkauskienės ir Sauliaus Ci tama, kad su tokiais mažuliais su kiekvienu skyriaus ar klasės
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
liūnienė.
TEL. — 735-5667
DR. EDMUND E. CIARA
bo koncertu. Gina dainavo Gruo kalnu nenuversi, tačiau turėtu draugu verta pasidalinti. Juk tai Atd.: Kasdien nuo 8:30 v.r. iki 7 v.v.,
SPECIALISTĖ
Buvo trys paskaitos. Pirmadie džio, J. Govėdos, R. Štrauso, G.
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
"'
būti
jaučiama
ta
kryptimi
juos
j
darbas,
matęs
modernią
spaus
šeštad. iki 5 v.v.
nį Jurgis Mikaila pasakojo įspū Verdi kūrinius. Jai akom
2709 West 51st Street
llllllilllllllllllllltllllllllllfllllllllllllllllllfl
3200 W. 8 lst Street
džius iš savo turistinės kelionės į| panavo Saulius Cibas. Ir jis pats
Tel. - GR 6-2400
Vai.:
Kasdien
nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Va!, pagal susitarimą: pirmad. irketv. 1-4 ir
Artimuosius Rytus ir parodė paskambino pianinu E. Dohna...s^^^Ęį--. ..---^IBfe-..
Ofiso
tel.
RE
7-1168;
rezid. 239-2919
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.
filmą apie Egiptą, kurioje matė nvi Op. 28 No. 5 ir F. Liszto val
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6 9801
me ir patį kalbėtoją, jojantį kup sus iš Fausto. Buvo iškilminga
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
ranugariu.
DR. J. MEŠKAUSKAS
ir šventiška nuotaika. Klausyto
DR. E. DECKYS
Ketvirtadienį Ateitininkų fe jai ilgai nepaleido Ginos nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
deracijos vadas Juozas Laučka scenos ir išprašė daug kitų dai
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
kalbėjo apie JAV politiką Pabal nų. Vienuolyno viršininkas kun.
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
tijo valstybių atžvilgiu, Juozas Jurgis Gailiušis padėkojęs meni
6449 So. Pulaski Road
Vai : pirmad .antrad . ketvirtad irpenktacf.1'
Laučka, baigęs studijas Vytauto ninkams, pakvietė St. Lūšį pasa
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Didžiojo universitete prieš Ant kyti stovyklos uždarymo žodį. Pa < «.
TeL M3-44*a, STJ-&3M, 3S4W«*T*
rąjį pasaulinį karą, grįžo gimto(LJCENSED BY VNESHPOSYLTORG)
DR. A. B. GLEVECKAS
aiškėjo,
kad
kitais
metais
stovyk
jon Amerikon ir tapo labai akty
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y, ( N 1 9
viu Amerikos Lietuvių kataliku la prasidės rugpiūčio 15, ir kad rei
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
veikėju. Jam teko dalyvauti Akos kia iš anksto užsisakyti kamba
Ofisai:
Specialybė
Akiu
ligos
TEL - 581-6590; 581-7729
111 NO. WABASH AVE.
ir Balfo steigime, lietuvių de rius. Koncertas baigtas tautos
3907 West 103rd Street
4200 NO. CENTRAL AVE.
M
Valandos pagal susitarimą
legacijose pas prezidentą Roose- himnu.
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu
Valandos
pagai
susitarimą.
Dar ilgai tą vakarą koncerto
veltą, karo išvietintu lietuvių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.
Ofiso tel. — 582-0221
dalyviai
šnekučiavosi salėje, vai
įkurdinime Amerikoje, vėliau dir
DR. FRANK PLECKAS
,.
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
bo Amerikos balse ir Valstybės šinosi gira ir pyragaičiais; nie
Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui ivai(Kalba lietuviškai)
J0KŠA
kas nenorėjo skirstytis.
departamente.
riaušių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
0PT0METRISTAS
VAIKŲ
LIGOS
F. REP.
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Iš savo patirties ir dabar jau
6441 S. Pulaski Bd.
"Contact lenses"
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 8eitadieniai» Ir sekmadie
prieinamų dokumentų jis patei
Valandos
pagal susitarimą
2
6
1
8
W.
71st
St. - TeH. 737-5149 "
ATEITININKU
STOVYKLA
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
kė įdomiu faktu, daugeliui iki
Vai pagai susitarimą Uždaryta treč. pi
Ofs. PO 7-6000. Rez GA 3-7278
NERINGA,
VERMONTAS
šiol nežinomų^ iŠ kurių aiškė
DR. A. JENKINS
ja tvirta prez. Roosevelto laiky
Rugpiūčio 16 d. Neringoj bai
M ŪSŲ
SKYRIAI:
DR. LEONAS SEIBUTIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sena ir jo viltys apginti Pabalti gėsi 10 berniukų stovykla. Dar
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
^
„
435-1854
3 8 4 4 West 63rd Street
jo valstybių aneksijos ir nepri jiems neišvažinėjus, pradėjo pa | Alleatown. P*. — 12S TUghaian Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street
342-4240
Valandos pagal susitarimą
pažinimo politikos išlikimą iki šių sirodyti ateitininku vadovai — I BrookJyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
2656 W 63rd Street
„
833-0090
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
dienu, šis vakaras buvo baigtas juk ryt prasideda jų stovykla. Ad | BufTalo 12, N. Y. — 701 Filhr.ore Avenue
6132 S KedzieAve Chicapo
895-0700
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 4 8 - 5 5 4 $
nuotaikinga vėžių vakariene, ku ministracijos namelis užimtas nau
Chester, Pa. 19013 ~ 2819 W. 3 St
Tel.: 215—497-2382
WA 5-2670 arba 489-4441
rios metu buvo išsidainuota iki jos "valdžios". Jau ir kapelio . Chicago 22, Ūl. - 1241 No. Ashland Avenue
...„
486-2818
Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195
DR. K. A. JUČAS
925-2787
vėlumos. Dainoms vadovavo Alo nas kun. Šakalys čia. Sekm?dienio ! Chicago, 111. 80629 — 2008 West 89 Street
00OS LIGOS
DR. V. TUM AS0NIS
'"
Chicago. m. 6080* — 1858 We«t 47 Street
378-8755
yzas Balsys. Vėžius parūpino Ed rytą stovyklos "finansų" ir regis
KOSMETINE CHIRURGIJA
| Cleveland, OhJo 44134 — 3689 State Road
CHIRURGAS
(218)
845-8078
mundas Cibas.
Valandos pagal susitarimą
tracijos stalas pastatytas lauke. " Detrolt 12, MIch. — 11801 Jos Campau Avetrae
2454 West 7 l s t Street
.„
383-6780
Penktadienį Juozas Giedraitis, Prie jo dr. Turtinaitė. Diena labai yį Hamtramck. MIch. — 11339 Jo* Campau Avenue
Vai.: pirm . antrad . ketv ir penktad 2-5ifr363-6740
įstaigos ir buto tel. 652-1381
6 7 — iš anksto susitarus.
«^
„
385-6530
Tautos fondo valdybos pirminin graži. Apie 4 vai. oficialus sto • Los Angeles 4. CaJif. — 159 So. Vermont Avenue .
DR.
FERD.
VYT.
KAUNAS
;
New
York
S,
N.
Y.
—
78
Second
Avenue
™
674-1540
kas padarė pranešimą apie Tau vyklos atidarymo posėdis ir vado
Ofs. tel 586-3166: namu 381-3772
Gydytojas ir Chirurgas
I New York S, N. Y. — 324 E 9 St
475-7430
tos fondą ir atsakė į klausimus.
vybės pristatymas.
DIPU5MATE, AMERICAN BOARD
f Mlaml Beach. Fla. 33139 - 1201 17 St
„
305-673-8220
DR. PETRAS 2U0BA
Pirmoji dr. K. Skrupskelio pa : Philadelpbia, Pa. 11123 - 1013 N. MarsbaJJ St
Kristijono Donelaičio 200 me
OF FAMILY PRACTICE
215-WA-W878
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ty mirties sukakties minėjimas skaita — Viktoras Petkus — atei | Phoenir, Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
602-942-8770
6745 West 63rd Street
jvyko antradienio vakare. Paskai tininkas. Naujas jdomus priėji * Rahway, N. J. — 47 East MUton Avenue
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč. ir sėst
381-8800
Vai: pirm , antr. ketv ir penkt.
tą skaitė Pranas Naujokaitis. Tai mas, gera medžiaga, stovyklos bū
SHver Springs. Md. — 1002 Kennebec Ave.
„
301-589-4464
2 - 7 ) šeštadieniais paRal susitarimą
,._
„,
_
257-6320
DR. IRENA KYRAS
buvo plačios apimties studija, relių diskusijooms. Šv. Mišios lau 4 Souta River, N. J- — 41 Whitehead Avenue
Syracnss, N. Y. 13204 - 515 Mareeilus Street
__
475-9746
Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, n « paruošta pasinaudojant vėliau ke, prie saulėlydžio gražiai ap
DANTŲ GYDYTOJA
siais Donelaičio palikimo tyri šviesto beržo kryžiaus.
2659 W 59 Si. Chieafo
jis plačiausiai skaitomas lietuvių d'\etf-~
476-2112
mais ir šaltiniais. Ištraukas iš
Pirmadienį stovykla pilnoj tvar
rastis, gi skelbimų kainos yra visiems
Vai paga' susitarimą Pirm , antr. treč
"Metu" paskaitė seserys Stasė Ci koj. Visi užsiėmę, ir štai po šako
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. prieinamos.
bienė ir Janina Ambrazienenė.
ta obelim, ant pievos ir akmeny

LAIDOJIMO APEIGOS

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

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.

ALOYZA BARONĄ

AMŽINYBĖN IŠLYDĖJUS

KOMUNISTAI PRARADO
PASITIKĖJIMĄ

Rimties valandėlei

SANTUOKA IR BAŽNYČIA

kultūrinėmis,
Rašytojo ir redaktoriaus a.a. s a k y d a m a s
LENKIJA N A U J A M KELYJE
bei Lietuvos
Aloyzo Barono pasitraukimą kūrybinėmis
Kai k a m atrodo, kad san Žinoma, tai yra bažnytinė
nistų partija yra vadovaujan
Aštuoniolika dienų užsi
P . GAUCYS
ifi gyvųjų tarpo labiausiai išlaisvinimo temomis. Gerai tęsęs Gdansko laivų statybos
tuoka
y r a tik paprasta dviejų teisė ir forma gali būti kei
ti jėga Lenkijoje!" Jeigu visas
pajus jo seimą ir „Draugo" žinodamas apie nuolat su darbininkų streikas, apėmęs Azijoje, perversmus Lotynų valstybės aparatas bus panau žmonių sutartis gyventi bend čiama. Antra vertus, reikia
redakcija. Cia jis be pertrau botagu varomus okupuotos 300,000 kitų to rajono įmonių Amerikoje ir Afrikoje, kurių dotas sutramdyti unijų judėji rai. Jei i š tikrųjų santuoka bū suprasti, kad santuoka, bū
kos dirbo j a u dvidešimt pen Lietuvos rašytojus, turinčius darbininkų, pasibaigė jų t i k s l a s buvo komunizmą mui ir vėl jas padaryti klus tų tik paprasta sutartis, tai dama visiems krikščionims
kerius metus. Niekas nepava paklusti okupanto prievartai, laimėjimu. Komunistų parti p a d a r y t i
g y v e n i m i š k u . niu įrankiu ir jeigu viso to Bažnyčia santuokos klausimu sakramentas, turi glaudų ryšį
duos vyro ir tėvo šeimoje. Bet iš originalių šaltinių išstu ja, valdanti Lenkiją, buvo pri Paaukojant Lenkiją, Vengriją nepaisant, darbininkams pa neturėtų ko pasakyti. Tačiau su tikėjimu ir sąžine, ko nėra
niekas neapims jo darbų plo dijavo komunistų partijos po versta
patenkinti
daugelį ir Čekoslovakiją, buvo tikima, vyks palenkti lenkų komu santuoka nėra tik paprasta su nekrikščionių tarpe.
čio ir redakcijoje, kur jis reiš tvarkius ir įstatymus, kuriais pagrindinių jų reikalavimų ne kad komunizmas nebebusiąs nistų partiją, jie daugiau turės tartis, o d a r ir sakramentas,
Žiūrint iš kito taško, būtent
žmogaus
kėsi kaip žurnalistas, kaip buvo naikinama
paties
Kristaus
įsteigtas,
ku
tikslų,
kurių Dievas siekia
tik ūkinėje srityje, bet taip pat tas pats, tačiau iŠ esmės žiū skaitytis su Sovietų Sąjunga,
viešosios opinijos formuoto kūrybinė laisvė, verčiant rašy ir kai kuriuos politinius, kaip rint, visais tais atvejais komu kurios spauda jau pasmerkė rio teikimą ir tvarkymą paties santuoka, Bažnyčia irgi turi
j a s bei humoro skyriaus kūry tojus kurti nenukrypstant nuo p v z., teisę streikuoti, kolek nizmas iškilo atsinaujinęs ir streiko vadus kaip socializ Kristaus
pavedimu
vykdo savo žodį. Galutinis ir aukš
bingas redaktorius. Dėl to prie partijos linijos. Ir ne be reikalo tyviai su valdžia derėtis ir, kas nepažeistas ar susilpnintas. mui priešingą jėgą.
Bažnyčia. Bažnyčia teikia čiausias santuokos tikslas yra
jo karsto, palyginus dar jauno, bolševikai jį plūsdavo, maty svarbiausia ir negirdėta komu 1956 m. lenkų riaušės atnešė
Iš kitos pusės, kadangi šis sakramentus. Tokia praktika pasiekti Dievą. Toks pat yra
susimąstai: — o kas bus, kai jo dami redaktorių, kuris savo nistų valdomose šalyse — tik paviršutinius ideologijos lenkų darbininkų streikas yra Bažnyčioje buvo nuo p a t jos sutuoktinių bendrojo gyveni
amžininkai dailiojo žodžio priešą ne tik gerai pažįsta, bet turėti laisvas, valdžios nekont pakitimus, nepažeisdami jų grynai lenkų pramonės dar pradžios. J a u apie 200-sius me mo tikslas. Todėl kilniausias
kūrėjai iškeliaus, ir kas gi pa jo ir nebijo. Kalbėdamas ir roliuojamas darbininkų uni galios. Vengrijos sukilimas bininkų streikas, kaipo toks, t u s popiežius Kalikstas išleido santuokos uždavinys — vie
vaduos jį redakciniame darbe, rašydamas išeivijai tiesą apie jas, k a s esmiškai griauna pasitarnavo sukurti paken jis sudaro komunistams dide k a i kurių potvarkių santuokos nas antram šiame kelyje pa
kai jo kolegos ifi to darbo okupacijos žiaurumus ir tau komunistinės santvarkos vien čiamą ūkinę būklę, o Čekoslo lių nepatogumų, nes jie skel klausimu ir uždraudė tuokti gelbėti, tuo pat keliu vesti sa
pamažu ims trauktis. Bet šiuo tiečių nedalią pavergtoje tėvy tisumą. Su tais lenkų darbi vakijos pavasarį užtemdė biasi esą darbininkų reikalų išsiskyrusius,
kurių
išsis vo vaikus. Niekas stipriau
laisvam
atveju pagalvoji apie Aloyzą nėje, skelbdamas
ninkų laimėjimais ir su Lenki žiauri, brutali jėga. Tuo būdu, gynėjais. Galimų riaušių kyrimą pripažino ir tvirtino nesujungia šeimos kaip bend
Baroną — kas jis buvo ir pasauliui okupantų apgaules jos valdytojo Edwardo Giereko po šitų įvykių komunizmas ne sutramdymas susidurtų su civilinė valdžia. Dar kiek ras religinis gyvenimas ir
kokius talentus nusinešė į ir melą, buvo pavergėjams itin pasitraukimu, ji įžengia į tik nesušvelnėjo, nepaliko tas sunkumais. Policija ir kariuo anksčiau vyskupas Ignotas b e n d r a s tikėjimo prakti
nepageidautinas.
amžiną poilsį.
pats, o virto blogesniu, išda- menė galėtų atsisakyti mal (miręs apie 107 metus) rei kavimas.
naują savo gyvenimo kelią.
Be
daugybės
p
a
r
a
š
y
t
ų
Aloyzas Baronas n u o vai
O vaikai auga tikėjime kaip
Dabartinę gilią krizę iššau viškesniu. Taigi dabartiniai šinti darbininkus ar net pri kalavo, kad tikinčiųjų san
tuokos būtų patvirtintos vys tik tada, kai patys tėvai prak
kystės nešė vargo ir sunkaus straipsnių sukurdavo belet kė ne vien labai sunki ūkinė lenkų darbininkų laimėjimai, sidėti prie jų.
e l g d a m a s i tikuoja tai, ko vaikus moko.
darbo naštą. J a nusikratyti ristikos, poezijos ir humoris Lenkijos būklė. Nuo senų daug kas abejoja, vargu ar bus
Naujas Lenkijos valdytojas k u p o . T a i p
reikėjo pačiam. Savo jėgomis tinių deimančiukų „Draugo" laikų lenkai pasižymi nesu įgyvendinti, ar duoti jiems pa prisipažino, kad lenkų komu Bažnyčia neišrado nieko nau Vaikų auklėjimas, kurį šian
teko prasimušti aukščiau, kad puslapiams. Tai žinojo ir gebėjimu tinkamai tvarkytis. žadai bus vykdomi, juo labiau, nistų partija dalinai prarado jo, o tik vadovavosi Kristaus ir dien taip savinasi ateistinė
„Draugo" leidėjai jį pasikvies Negabūs įmonių
neliktų tik uždarame kiaute.
vadovai, kad sovietai jiems nepritaria, lenkų tautos pasitikėjimą, kas apaštalo šv. Pauliaus moks valstybė, yra pirmoje vietoje
dami
redakcijon.
Ir
su
gailes
Dirbdamas ir mokydamasis,
menkas n a š u m a s ,
stoka juos smerkia, laiko žalingais ir yra itin retas komunistų val lu. Vedybų forma Bažnyčios tėvų teisė, nes tėvai yra davę
jis parodė ne tik savo gabu čiu žvelgia į ateitį, nustoję beveik visų maisto produktų, nepriimtinais
komunistinei domose šalyse prisipažini buvo nustatyta nuo pat seno savo vaikams gyvybę. Vals
vės laikų. Ankstyviausioj i ir tybė ir mokykla turi tik antra
mus, bet ir nepaprastą darbš darbštaus redaktoriaus ir gero žemos algos, Lenkijos didžiau santvarkai.
mas.
bendroji Bažnyčios norma rei eilį uždavinį — mokyti vaikus
tumą tiek savo pareigose, draugo.
Tačiau, jeigu naujas Lenki
sias įsiskolinimas užsieniui
kalavo, kad tikinčiųjų santuo įvairių mokslo šakų.
kuriomis pelnė duoną, tiek
A P I E VYDŪNĄ
(20 milijardų dol.) labai apsun jos komunistų vadas S. Kakos būtų atliekamos "Bažny
moksle, kuriuo bandė nugalėti
Religijos požiūriu mišrios
* * *
kina darbininkų gyvenimą ir nia, sovietų verčiamas, mėgin
Ir
tada
galvų
marios
susiūbavo.
čios
akivaizdoje".
Tik
vėliau
gyvenimo kliūtis.
šeimos
sudaro daug problemų
kelia jų nepasitenkinimą. tų valdžios pasirašytų pažadų Prabėgo šnabždesys, lyg audros
Bažnyčia
nustatė
galutinę
ir
sunkenybių.
Ne visos reli
Įdomu, kad jis niekada
Kadangi dėl maisto trūkumo nevykdyti, galima laukti dar pajautimas nuo vieno krašto iki
santuokos
formą
ir
įsakė,
kad
giškai
mišrios
šeimos
yra vie
savęs nelaikė herojum, nesiRašytojas yra kūrėjas, paža ir aukštų kainų, ypač mėsos platesnių streikų ir sąmyšių. pačių tolimiausių pušelių:
katalikai sudarytų savo san nodos. Kai kuriais atvejais
gėdino savo praeities. J i s dinąs tautos gyvybę. Dar dau trūkumo, Lenkijoje įvyko ne Įvykdyti vien tik ūkinės darbi
— Vydūnas... Atvyko Vydūnas!
tuokos kompetentingo kunigo sutuoktiniai supranta padėtį,
pasakodavo, kaip jis ganė giau — jis ifireiškia tą gyvybę vienos kruvinos riaušės, reži ninkų būklės pagerinimą Len Tik pasižiūrėkite!...
gyvulius, dirbo šaltkalvių k o n k r e č i o m i s
f o r m o m i s , mas subsidijavo maisto kai kijos valdovams bus labai
Pačiame minios tankumyne, ir dviejų liudininkų akivaizdo bet yra atvejų, kai to suprati
dirbtuvėse, vėliau prasiskynė sukurdamas personažus, tar nas, laikydamas žemesnes, bet sunku, nes jos ūkis yra visai pakeltas ant rankų, plaukė aukuro je. Kitaip santuoka nėra tei mo nėra. Jei tad tiek katalikų
kelią į Suaugusių gimnaziją ir tum gyvenančius visos tautos tai kainavo 3 milijardus dol. nusigyvenęs. Reikia didelės link žmogus, kurio šventei trūko, sėta. Nors santuokos sakra Bažnyčia, tiek ir protestantų
ją baigė. Bet studijoms reikėjo gyvenimu,
p a s i s a k a n č i u s kasmet. Ilgai negalint tesėti, pagalbos iš pačių sovietų ir kaip liūdesio vakaro dainai. Pilkš mento teikėjai yra patys nepalankiai žiūri į religiškai
pačiam užsidirbti ir tik tada visos tautos vardu teigiamai tos subsidijos buvo atšauktos Vakarų. JAV pažadėjo 675 vi, ilgi plaukai lėtomis vilnimis sutuoktiniai, tačiau kunigas mišrias šeimas, kuriose su
išmėginti savo, kaip kūrėjo, ar neigiamai, nes n ė viena ir kainos tuoj smarkiai pakilo, mil. dol. paskolą; be abejo, krito ant pečių ir plevėsavo galin dalyvauja jų vedybose kaip tuoktiniai laikosi tik savo reli
poeto, beletristo talentus. Ir jį, tauta nesusidaro tik iš šven kas ir davė pradžią šiai krizei. prisidės ir Vakarų Europa. game krūtinių išsiveržimo vėjuje. kvalifikuotas Bažnyčios ats gijos, tai yra dėl to, kad prak
tika rodo, jog y r a pavojus ne
lyginant su aplinka, kurioje tųjų ar nusikaltusiųjų. Dai Be to, darbininkai buvo pasi Daug blogiau su sovietais, Aštrūs senyvo veidobruožai rėžė tovas.
si į minią, ir gerumu spindėjo
Nepakanka priva tik kito sutuoktinio, bet ir vai
augo ir brendo, jau anksti ran liuoju žodžiu, vaizdu, stilium piktinę valdžios jiems duotų kurių ūkinė būklė irgi apverk gilios akys įvairiaspalvėse švie
dame ano meto laikraščiuose jis sugebėjo patraukti skai pažadų nevykdymu, darbi tina. Tad ūkiškai stipriau sose ir atsimušė tūkstančiuose taus noro ar pasižadėjimo gy kų tikėjimui. Bendras tikėji
bendru
gyvenimu. mas yra stipriausias san-'
su linksmo turinio eilėraščiais tytojų minias sekti tų žmonių ninkų vadų areštais, jų atlei paremti Lenkiją ir kitas Rytų akių. Jis stovėjo ant paaukš v e n t i
Reikalinga
yra
valia
arba pas t u o k i n ė s
bendruomenės""
ir sklandžiais pasakojimais.
besivystantį gyvenimą, kaip dinėjimu iš darbo ir t.t. Ilgiau Europos valstybes neįma tinimo, sudėtomis prie krūtinės
Kaip žmogus, kaip išti l i e t u v i a i n e t s v e t i m o j e nebeapkęsdami, šį kartą jie noma be skriaudos sau rankomis, ir jo žodžius priėmė tovus nusistatymas tuoktis, pagrindas. Dar didesnis pavo
kuris turi būti žinomas ir jus tikėjimui , kai sutuoktinių
kimas patriotas lietuvis, jis aplinkoje gyveno ir veikė daug geriau susiorganizavo, patiems. Dėl maisto ir kitų suklususi minia.
bendruomenei. Panašiai yra tikėjimas yra labai silpnas ar
M.
Katiliškis
(iš
Vydūnas)
buvo nuoširdus, atviras, n e p r a r a s d a m i
lietuviško sudarė vieningą vadovybę, buitinių prekių trūkumo auga
juk
ir su žmonių daromais tes ba kai vienas iš sutuoktinių
paprastas, tolerantas kitų charakterio ir lietuviškos gal sumaniai ir santūriai derėjosi sovietijos žmonių nepasitenkitamentais:
jiems reikalinga yra visai be religijos. Geriau
pažiūroms, kuklus savo kūry vosenos. Nors jis mėgo kon su valdžios atstovais. Reži- nimas, krenta darbo našu
nustatyta forma, kitaip tes sias atvejis mišriose santuo- ...
bos
laimėjimais,
tačiau trastais gvildenti giliausias mas juos nuolat gąsdino gali- mas. Pirmą kartą per daugelį
F. KIRŠA APIE BARZDAS
tamentas y r a negaliojantis. koše yra tada, kai kiekvienas
smerkiąs tuos, kurie veidmai sielos apraiškas, bet prie tų ma sovietų kariuomenės inter- metų
sovietų
darbininkai
Mane persekioja mintis — Kadangi santuoka nėra vien sutuoktinis rimtai laikosi sa
niškai pataikavo tautos oku žmonių jis ėjo su meile, ieškojo vencija, kurios bijojo ne tik nebegali tikėtis nė tų kuklių
pantui, č i a nuolaidų jis jau juose krislo tos pačios meilės, darbininkai, bet ir pats reži pagerinimų, kurie Siek tiek lietuviai barzdočiai gyveno. Tai privatus aktas, valstybė turi vojo tikėjimo.
nedarė ir visuomet buvo pa teisingumo ir tiesos ieškojimo mas; todėl darbininkai atsi palengvindavo jų skurdų Lietuvos dienos ligi pirmojo pa teisės savais nuostatais tvar
1966 m. Šv. Sostas išleido
saulinio karo Vilniuje, kur aš mo kyti ir santuokos klausimus.
siruošęs ginti laisvę, krikščio karščio. Toks kūrėjas buvo sakė grynai politinių reika gyvenimą.
kai
kurių potvarkių dėl mišrių
kiausi. Tai barzdų laikotarpis:
nišką meilę ir teisingumą.
šeimų,
šiek tiek sušvelninan
Tačiau
valstybės
nuostatai
jo
Aloyzas Baronas, amžinybėn l a v i m ų ,
griaunančių
Tokiose sąlygose sunku Basanavičius, Kymantas, Mičiučių
bažnytinės
teisės nuo
kiu
būdu
negali
pažeisti
arba
išsinešęs daugelį d a r neati komunistinę
santvarką ir tikėtis kiek žymesnio Lenkijos lis, Gira, Žemkalnis, Smetona,
religinio status, kurie galėjo užgauti ii
dengtų kūrybos paslapčių. J o apsiribojo vien ūkiniais bei darbininkų
ūkinės būklės Žmuidzinavičius, TomaŠevičius, atstoti santuokos
• *»
temų platumas ir svarstymų savo profesiniais reikalavi pagerėjimo. Dėl laisvų darbo Jablonskis. Tos barzdos atrodė pil pobūdžio. Sakramentai pri atsiskyrusius brolius. Tačiau
nuoseklus grožis išliks ir po jo mais, kurie esmėje irgi to unijų rinkimų ir jų veiklos, nos minčių, kaip bičių spiečius. Jos klauso Bažnyčios išimtinai viena aišku, kad katalikai są
veikė kitus, bet jos veikė ir barzdų
Toks pat tiesus ir ištikimas mirties nepaliestas, nepasivy paties siekia.
pramatoma ilga režimo kova, nešiotojus. Rimtumas iš barzdos. kompetencijai. Taigi nėra jo žinės klausimuose yra griež
kia netolerancija faktas, k a d tesni. Bet kur Bažnyčia mato
savo principams buvo a a. tas ir nepakartojamas. Tai
Dėl tų darbininkų laimėji nes duotuose pažaduose yra
Kai
subuvimuose
pasirodydavo
Bažnyčia įsako katalikui su tikėjimo pavojų sutuoktiniui
Aloyzas Baronas ir prie redak talentas, kurio netekimą pajus mų ir tvirtinimo, kad dabar palikta daug neaiškumų,
to
visos
garbingos
barzdos,
rimtis
toriaus stalo. Šį pavasarį suėjo visa lietuvių tauta, ypač t a „komunizmas nebebusiąs t a s kuriuos komunistų partija savaime įžengdavo j mūsų tarpą. daryti savo santuoką kunigo katalikui ir vaikams nedaro
dvidešimt penkeri metai, kai dalis, kuri minta ir jaunąsias pats", daug kas kelia abejo stengsis išnaudoti, kaip pvz., Negi barzdotas žmogus niekus ir dviejų liudininkų akivaizdo nuolaidų ir mišrių santuokų
je, kad jo sutartis - sakramen atvejais.
jis dirbo „Drauge" pilną laiką, kartas maitina iš tautos sru nes, prisimindami komunistų kad unijos nepretenduos tapti darys ir galvos.
J. V. venančiais
tautinės
gyvybės
dar ir rašydamas įvairius
įsitvirtinimą Rytų Europoje, politine partija, kad „komuFaustas Kirša fiš „Palikimas") tas turėtų juridinės galios.
reportažus ifi lietuviškos veik šaltiniais.
los, kuriems medžiagą rink
A. a. Aloyzo Barono raštus
Vakarienė paprastam restorane, kur žmonių
nių, net kamšatis, nes abipus bulvaro daugybė
davo, dalyvaudamas kaip žur ne kartą aptarė ir dar aptars
parduotuvių ir įstaigų. Krautuvių vitrinos — nuo nemaža kamšatis, bet maisto pasirinkimas pa
nalistas įvairiose jos funkcijo mūsų literatūros kritikai. J i e
paprastų perkimStų parduodamais daiktais ligi kankamas, kainuoja nuo 12 ligi 20 dol. Brangūs mė
se.
vertins tai pagal įstatymą,
meniskai papuoštų. Daiktų kainos, kurių užsukome sos gaminiai.
Niekas nėra girdėjęs jo skonį ir mokyklinį pasi
Vakare dar truputį užkąsdavome vaisių, sūrio su
vitrinose ir net krautuvės vidun įėję pažiūrėti,
skundžiantis, kad jis turįs per ruošimą. Kaip jokie kitų tautų
.
sausainiais
ar daržovių iš skardinėlių. Tuos nusipirk
nepaprastai aukštos. Pav.: geresni moteriški batu
daug darbo. Niekada jis nede veikalai neišliko visi kaip isto
davome
krautuvėse.
kai — 100-120 dol., suknelės — nuo 100 ligi 1200 dol.,
javo, kad net ir didžiųjų Šven rinė vertybė, taip ir Barono
Parašėme bent porą dešimčių sveikinimo atviru
vyriška eilutė — mažiausiai 300 dol., gerų kvepalų
čių metu naktimis reikėdavo kūryba bus padalinta į to
kų
su
Paryžiaus vaizdais prieteliams ir reikėjo juos
maža bonkutė — 50 dol. ir t t
paradyti reportažus, atpa- laiko ir viso laiko kūrybą,
išsiųsti
oro paštu. Nežinojau tarifo, tai nuvykau į
<
Pernelyg erdvioje aikštėje pastatyta Triumfo arka
sakojant dienos įvykius ir juos kuria sruvens tautos gyvybė,
netoli
viešbučio
esančią pašto įstaigą. Tarnautoja
Napoleono
pagerbimui,
geriau,
jo
karo
laimėjimų
laiku paruošiant spausdini kuria gyvens tauta ar bent jos
priminimui ateities kartoms. Po ja lankais praeina ir suskirstė atvirukus pagal siunčiamus kraštus ir davė
mui. J i s buvo pirmutinis, kuris dalis. Šiuo požiūriu jo pa
Champs Eiisees bulvaras, bet pereidamas įgauna jau pašto ženklelius užklijuoti ant atvirukų. \ kiekvieną
rėmė kiekvieną gerą sumany minklas, kurį jis pats savo
kitą vardą. Apie arką, joje ir ant jos viršaus daugybė kraštą skirtinga pasiuntimo kaina. Užklijavus
mą, nors pradžioje tam ir buvo darbu, talentu ir darbštumu,
4
ženklelius užteko juos įmesti į dėžę, pažymėtą "oro
r> • u_ x* • * A*- *i ii ~~~n i, <rwv*r. turistų, kurie iŠ tolo atrodo lyg skruzdėlės.
kilę abejonių, kaip Lietuvių dirbdamas kūrybinį darbą tik
Bepigu kraStui turėti tiek meno ir grožio — , .
,
u
_ ^ _ „ „; paštas", be jokių kitų paženklinimų. Kiek žinau —
Fondo organizavimas a r laisvalaikiu ir naktimis, pasi
_L- i-i •• u
* \. \- iu—*~„*;„o T^v rt Tos dienos pavakare nuvykau j artimiausią visi atvirukai pasiekė adresatus.
didžiųjų tautinių Švenčių įgy statė, išliks amžiams, k a i jo vertybių,
kai Jjoks priešas kelis šimtmečius nieko
.r
*
•
J
T.
. .
. . . .
• « „ , , - * L y o n o geležinkeho stoti pasiteirauti
apie kelionę j
kartos jau nebebus ir kai jis nesunaikino,
vendinimas.
o menui tarnaujančių žmonių buvo ir /
J»
7r
.
, . . . .7 "
S u t i n k a m e P a r y ž i a u s lietuvius
7 ,
Liurdą. PaaiSkėjo, kad kehonę geriau pradėti iš kitos
Būdamas jautrus savai vi pats jau bus tik istorinė
yra
pakankamai.
* „ « netolimos Austerlitzo vardo stoties, nes tada nereikia
Mums Paryžiun atvykus, kun. J. Petrošius buvo
kavinėje,
pėstute, kad daugiau pamatytume,, „ „keliasuomenei, jis jautė jos pulsą, asmenybė.
Paryžiuje
būdami
turėjome
keisti
mūsų
įprastą
Iš
čia,
užkandę
prieš
Operos
rūmus
esančioje
^
^
g
^
^
^
^
pranešęs,
kad artimiausią sekmadienį koplyčioje,
Atsisveikinant Aloyzą Ba vome į Concordia aikšte. Gatvės. vUur » » " * " m a i t i n i m o g i W a r k p
besikeičiančias nuotaikas. Į
^ g a u d a v o m e ^eSbutykur
Lietuvių
misija prisiglaudė, bus lietuviškos
nesklandumus greit reaguo roną, žinome, kad jo gailisi ne gražiais stilingais pastatais. Prie ^ ^ . ™ n o ] e j p » ^
j
^
w.
pamaldos
ir
susirinks
paryžiečiai lietuviai. Užkvietė
davo, jei iškildavo kivirčai tik šeima ir artimieji. J o pasi sėje gražus fontanas prie kurio dažnai po atviru
riestainio,
ilgo baltos duonos
ir mus. 12 vai. nuvykome tenai pėsti. Susirinkome
besirengią šią visuomenę su ges kolegos redakcijoj, jo pasi dangumi surengiami koncertai ir festivaliai. Ligi čia J"= «"«»« i
,8, ,. .
. 1t.
skaldyti ar pakenkti užsibrėž ges rašytojų šeima, kurių ateina platu 8 bulvaras, prasidedąs Louvro kieme. I*belo, 15 gm. (3 amerikietiškosi plytelės) sviesto, 1D apie 50 žmonių. Pamaldos buvo laikomos už Lietuvą
sąjungos pirmininku jis ilgai Perkirsdamas aikStę j \ s virsta Champs Eiisees gm.marmelado ir pakankamai kavos a r arbatos.su ir ištremtus bei nukankintus lietuvius. Kun. J.
tiems tikslams.
žurnalistai, bulvaru. Viename aikštės krašte yra parkas, kurį nenbotu cukraus ir virto pieno kiekiu. Pusryčių kai- Petrošius savo pamoksle priminė Lietuvos ir lietuvių
Redakcijai susitvarkius taip, buvo, pasiges
persekiojimus ir maldų bei pasišventimo reikalą
kad vedamieji būtų visų redak netekę nuolatinio skatintojo, perkerta kelios gatvės. Vienoje tų gatvių ^ n a - 9 frankai (2.25 dol.) asmeniui.
•
jiems
padėti.
torių atsakomybė ir paskirų savo pavyzdžiu rodantį darbš Amerikos ir kitų valstybių ambasados. Vieną
PrieSpiečius dažniausiai valgydavome mūsų
Po pamaldų visi dalyviai susirinkome į nedidelę
redaktorių, kad ir skirtinga tumą, nuoširdumą, patriotišką arabiško kraSto ambasadą saugojo policininkas.
pamėgtoje užkandinėje. Jie susidėjo iš dviejų salę, kuri vra sename vienuolyno pastate, kur yra
patvarumą
ir
ištikimybę
savo
nuomonė, viešai žinoma, jis
Champs Eiisees yra platus pavėsingas bulvaras riekučių duonos, dviejų riekučių sūrio ir dviejų
rašė vieną ar du vedamuosius tikėjimui, savo tautai ir savo prie Concordia aikštės, o artėdama* prie Are de kiauSinių, visa tai sudėta vienas ant kito ir pakepta ir koplyčia, paminėti 1940 m. birželio mėn. lietuvių
trėmimus ir bendriems visų pietums.
savaitėje, dažniausiai pasi- talentams.
Triomphe turi tik vieną eilę medžių Šaligatvyje. Pam- karštoje krosnyje. Prie to kavos ar arbatos su pienu
Pr. Gr. vaikščiojimu šiuo bulvaru didžiuojasi prancūzai ir vi- ir cukrumi pakankamas kiekis. Paimdavome dar ir
(Bus daugiau)
sų Salių turistai. Bulvaras arčiau arkos pilnas žmo- vyno stiklą. Kaina — 5.50 dol. asmeniui.

DVI SAVAITĖS
PRANCŪZIJOJE

•

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 13 d.

Vaizdines priemonės, lietuviškai nemokančių
mokymas, kas mus įpareigoja
Mokytojų studijų savaite (6)

LAIŠKAI DRAUGUI
BŪKIME NUOSEKLŪS

KUR DAUGIAUSIA LEDYNŲ ' centruota Antarktikoje,
Pietų I Antarktikcs ledai ištirptų, būtų i — Takias — tai gabumas paMokslininkų nustatyta, kad j ašigaly.
Seismografais patik-Į antras pasaulinis tvanas, katąs-i vaizduoti kitus, kaip jie patys
daugiau negu 90 procentų viso rinta, kad vietomis ledų storu- trofa, visų jūrų vandens lygis I j save žiūri,
pasaulio amžinų ledynų sukon- j mas siekia 14,000 pėdų. Jeigu pakiltų apie 30 metrų.
Abraham Lincoln

jau kelintą kartą Jonas Jasys I
"Drauge" bara LB Hartfordo ir P

"

Tn

Your party is a sure success with

r>, _

~~.T:_b;..

„ U . , i'

"GETTING
AROUND
WITH PAT"

LB Putnamo apylinkių valdy- s A R T H U R j A N D F R I E N D S .
bas (ziūr. Pokalbis su Kanados j J u s t įmagine! A professional disc

JUOZAS MASHJON1S

L B p i r m . , " D r a u g a s " 1 9 8 0 m . Į jockey and other entertainers at your
r u g p i ū č i o 2 7 d . ) , k a d JOS v i e š a i j ° w n party! And they'11 playanytypeof

Make yourself at home in the family
atmosphere of T o w n s Restaurant &
L o u n g e Inc. and enjoy fine home
cooking. Carry out menu, too. Open daily
and on weekend 24 hours!
4 0 5 5 S o u t h w e s t H w y , Horaetown.
422-4857

Penktadieni, rugp. 13 d., pir skaitą apie lietuviškai nemokaunepriimsiančios aukų į mufic y° u r «i uest Yes- Lithuanian,
From the practical... to the exotic
mininkavo Kiršteinienė iš Ro- čiųjv mokymą. Jis yra paruošęs paskelbė
A I * - - • t / v i • .x *_: i - J x:_ too. Besides, they have all sorts of
Did y o u k n o w G I O R D A N O ' j
chesterio. Indrė Tijūnėlienė skai ir išleidęs eilę šiam reikalui va Altai ir Vhkui uz tai, kad šie j
R E S T A U R A N T & PIZZERIA is tf
[
*
^
J
,
In
Mechandise
and
Service
p e d aother
l effectg
e eall
n fog
yoy re
any
party,
them. Rates
are
tė paskaitą apie vaizdines prie dovėlių ir mag" nofoninių juos v e i k s n i a i n e s u t a r i a a r b a d e l s i a ;j splanning
home of the world's greatest pizza in thi
a wedding, anniversary, or
reasonable.
mones. Įžanginėje dalyje prele telių (60 pamo! *). Cia pat pa susitarti
pan? Eat it there, carry it out or have
- - - All Over Chicagoland!!
JAV LB.
Galimasu būtų
patikėti J. Jasio
gentė apibūdino dabartinę mo demonstravo juostelėn
Phone 8 8 9 - 8 8 8 5 .
The best dressed women we know shop at delivered. A treat!
įrašytas susirūpinimo dėl poros LB apy
3 2 1 4 W. 6 3 r d
kiniu noutaiką, nenorą lankyti pamokas ir aiškino, kokki princi linkių valdybų nutarimų, prieš
Entre Nous Designers Resale Shop.
There's money in your attic! Turn old
436-2969
Join
them!
Find
fabulous
fashions
at
a
mokyklą. Tokį JŲ priešišką nu pu parašyti vadovėliai. A Rinkū- taraujančių JAV LB krašto val items into cash at Bell, B o o k &
fraction of their original price.
sistatymą galima sumažinti, var no nuomone, I skyriaus mokyto dybos potvarkiams, nuoširdumu, Candle. And while there find collecFor perfect hair styling — HAIR
O n the 2 n d floor — 1051 N . Rush.
D E S I G N S BY CALVERTS. Tip: Oct.
tojant daugiau vaizdinių priemo jai turi būti stipriausi. Mokant jei Jonas Jasys tokį pat susirū table treasures — furniture, bric-a-brac,
De 7-2919
"Glamour" magazine has a Sensor PerSt" *j
nių. Yra žmonių, kurie keliauja, nemokančius, jo vadovėliuose pra pinimą būtų viešai paskelbęs ir books — everything!
coupon worth $15. Bring it to Calvert's
2
4
0
9
W.
Lunt.
9
7
3
2
8
5
8
Hats! Hats! Hats! For weddings, parties,
susuka gerų filmų, skaidrių. Rei dedama nuo to, kas abi kalbas dėl Altos ir jos padalinių valdy
for the perfect perm!
kia juos pakviesti. Galima įvai jungia, kurie garsai ištariami vie bų griežto atsisakymo per jų D a v i s F u r n i t u r e R e f i n i s h i n g Dr. Bruce C. Gronner, D . D . S . has church — even discos.' The custom made
6 6 1 7 W. C e r m a k , B e r w y n .
at V E S T E R ' S HAT S A L O N are
riai panaudoti plokšteles, juostas, nodai, toliau liečiant skirtumus. rengiamus Vasario 16 švenčių Studio alvvays h a s time for a better job. dental patients of all ages. Speak to any styles
749-1700.
749-1701
Repairing, touch-up, hand stripping, one of them — all are satisfied. For so lovely — and such a wide choice in all
leidžiant patiems vaikams jas į- Prelegentas prašė, kad mokyto
sizes!
Joe s a y s "You've had the ręst. Now try
kalbėti, klausyti. Daug įvairumo jai, dirbę su jo vadovėliu, atsiųs m i n ė j i m u s p r i i m t i a u k a s ir L B ar \ upholstery. Handles insurance claims appointment call 6 4 2 - 0 0 6 6 . Dr.
17 N . S t a t e , S u i t e 1 5 1 5 A .
the best." Call him at CONTE PIZZA.
Tautos Fondui.
! and moving damage.
Gronner's at 46 E. Oak, #350, Chicago.
641-9738
galima pasiekti su vaidinimais, tų savo pastabas jam.
Many, many pizzas from sausage to
5 4 2 S. Dearborn. 6 6 3 - 5 3 2 4
H e a d a c h e s ? Dizzy? T e n s e ? B a c k
lėlių teatru, radijo programomis,
Jonas
Jasys
niekada
savo
susi,
«
mushroom
— and lots more. Pick up or
Breakfast, lunch and dinner, the place
Antrąją popiečio paskaitą skai
išvykomis, audimais, sporto ko tė kun. K Pugevičius "Kaip įvy r ū m n i m o d ė l a u k o t o j o v a l i o s n e . ; Weddings and aU special occasions are a c h e ? See D R . MICHAEL LOTITO for for home cooking is the H o m e delivery.
, .
. v .
^ •
i events to remember with ALAN these and other prcblems. Graduate and
8 5 1 1 S. P u l a s k i .
R e s t a u r a n t . Both Bohemian and
mandomis, ką nors pavasarį au kiai okup. Lietuvoje mus įparei
from Palmer Chiropractic
pagerbimo
viešai
nepareiškė,
toj
p
5 8 5 - 3 7 1 4 or 5 8 5 - 3 7 3 6
ONG ETTl and his CLASSICAL teacher
American.
Open
7
days
a
week.
ginant ir pan. Paskaita sukėlė gy goja". Prelegentas lygino įvykių
dėl ir JO r ū p i n i m a s i s dėl porOS GUITAR. Traditional, classical pop- College, was on the staff of two of the
vą klausytojų dėmesį.
t clinics in the country.
6831 W. O g d e n Ave., B e r w y n .
Keep your home in top shape. Call JIM
lygiagretiškumą ar priešingumą LB a p y l i n k i ų v a l d y b ų n u t a r i m ų ular tunes chosen withyou and for you. '.ar7ges
3 1 8 W. Madison, F o r e s t P ar k.
Phone 788-4104
at G I L D O HOME IMPROVEMENT.
Antroji paskaita — J. Masilio- ok. Lietuvoje ir čia, Amerikoje. neatrodo nei nuoširdus nei ne-j
Phone 625-9157
Call 3 6 6 - 3 0 0 0 , 2 4 h r s
Soffit, fascia, even seamless baked
nio lietuvių k. pamokos tęsinys. Ten vyksta rusifikacija, o čia šališkas.
- j Mothers! Enjoy bowUng momings and
Mateo's is the place for great Mexican enamel gutters (Colors available) — at
Likę
magic!
S
h
e
r
w
o
o
d
K
i
t
c
h
e
n
turns
Jus gerbiąs
aftemoons! Bring your tots to Mar
and American dining. Ami the every savings! Best materials and ąuality
Pietų pertraukos metu atvažiavo švelnioj formoj nutautimas. Ten
zano 8 Miami
ftowL
Wednesday special is fantastic! A whole workmanship.
Yar,*
Inr,
IninM
'
T 0 **' 11 l o v e t h e \ ° l d k i t c h e n s m t 0 n e W b y l a m i n a U n 8 n e w
du kanadiečiai: V. Bireta ir A vyksta religijos persekiojimas, čia
S
~ ' '' ' 'supervised play room. (Watchonclosed I f™*** o n o l d m e t a l o r w o o d cabmets. red 8napper with vegetable and salad,
P h o n e 5 6 2 - 8 3 7 8 now!
Rinkūnas, tuo
sustiprindami prieš religiją varomas
Completely new look at half the price!
švelnus
circuit TV.)
only 5.95.
vienišo L. Eimanto
kanadiškas sekuliarizacijos procesas. Ten ir
5 0 2 3 S. Archer. 5 8 5 - 8 7 8 7
5 4 5 1 N. Lincoln Ave.
H A N S ' B A V A R I A N LODGE has the
Free estimates - Call: 6 2 0 - 0 1 7 9
Dažniausiai žmonės uždirba,
pozicijas. A Rinkūnas skaitė pa Čia plinta alkoholizmas. Ten ir
271-3350
tastiest German and American dishes, a
čia amoralizmas.
Ten ir čia p i n i g u s s u n k i a i , k a i p arkliai dirbi1 T a r g e t Auto P a r t s has the largest Newest way to send a message? On a All of Michigan Ave. looks to Alper- friendly atmosphere, and even entertainment! Banquet rooms too, for 15 to 130
trūksta kunigų: ten apriboja kan d a m i , o i š l e i d ž i a n e a p g a l v o t a i ifselectionofpartsyou'veeverseen!And
they don't have it they'll get it. balloon! A balloon in a box, that is. R i c h m a n Furs, Ltd. for value and
guests. 931 N . Milwaukee, 1 mi. N. o f
lengvai,
kaip
asilai.
Always anrious to be helpful — visti B a l l o o n s A w a y will do it for you. And quality. 57 years in the šame place, and
didatų skaičių valdžia, čia trūks
they have many colors and messages. 3 generations of experience. The shop NVheeling. 5 3 7 - 4 1 4 1 .
(Atkelta i i 2 psl.)
Smo letti them soon.
ta kandidatų. Ten atsiranda did
Open 7 d a y s a wk.
(Great party idea, too.)
for impreasive furs!
5 9 1 9 Archer Ave. 7 6 7 - 1 1 2 0
liktų dvigubą misiją: rastų pro vyrių — jų mažuma, dauguma
S t e a k s , c h o p s , chicken, seafood — 'I
_,
. ,
_.
„ ,
. Learn your potential. how to handle Just call 9 5 1 - 1 0 8 5 .
6 4 5 N. M i c h i g a n A v e . 2 6 6 - 1 8 0 0
gų pamokyti jaunimą lietuvių taikstosi, ieško patogumų. O čia
all h o m e c o o k e d a t t h e ARCHWAY I
kalbos ir patikrintų ne juokais lietuviškais reikalais irgi besirūpi tys, nešdami degančias žvakes ir; ^ ^ r e l a t i o n 8 h i p 8 F o r ^
on
You'll want more and more when you eat Winter's ahead. Get set! Call Midvvay I N N R E S T A U R A N T . And a spedaLU?
stovyklautojų leidžiamą spaus na tik mažuma, o dauguma ap visai pakelei esant apšviestai de-iGestalt/Encounter Groups, Psycho- Vince'8 P i z z a . Enjoy it there or pick it H e a t i n g & Air C o n d i t i o n i n g S e r  every day! Enjoy them all in a pleasant,
sessions — up. Vince even delivers — in a limited v i c e for cleaning and repairing your family atmosphere.
tingus. Ten vyksta religinis atgi g a n č i o m i s Ž v a k ė m i s , n u ė j o m e drama Workshops, otherM.A.,
dintą lietuvišką žodį.
679area. For a treat try it today!
6 3 6 6 S. Archer. 7 6 7 - 3 5 5 5
I P WATT
mimas, jo reikia ir čia. Mums rei prie kryžkelės kryžiaus pagerbti caU
furnace and boiler. Fast service, fine
8 7 3 0 ,P H
orI Lwrite
THE O P E N ROAD,
GEGUŽINĖ
work.
kia dvasinio atsinaujinimo, reikia partizanų ir visų žuvusiųjų dėl 8 5 4 6 N . Kimball, Skokie 60076
6 2 1 7 W. 6 3 r d S t .
Have an exceptionally fine Italian
palaikyti
lietuviškas
parapijas,
Lietuvos
laisvės.
Vakaras
buvo
«
—
Call
5
8
6
8
5
5
0
5
6
1
9
W.
6
3
r
d
.
P
h
o
n
e
7
3
5
1
2
9
1
luncheon
special at BERTUCCI'S
Rugsėjo mėn. 21 dieną Ateiti
How you'U love the F r a n k Eng
C O R N E R Then enjoy an after work
įspūdingas ir paliko ilgalaikį įs Restaurant! Authentic Cantonese For an understanding ear, its L a u r i e A.
ninkų sodyboje 127 gatvė ir Ar kurių beliko vos 80.
WANT MORE C A S H ? I. Harris &
dishes cooked by Mr. Eng himself. Shatsoff. the woman attorney, concen- S o n Co. gives it to you for old gold drink at their pleasant bar. Friendly and
cher Ave. rengiama gegužinė.
Po paskaitos vyko gyvos disku pūdį.
American food, too, and cocktails. trating in family law cases such as jewelry - diamonda, too. 3 generations' good!
11 vai. bus laikomos Šv. Mišios, sijos.
300 W. 24th S t . 2 2 5 - 6 3 9 8
Bring tfc »family, or carry it out.
divorce, separation, child custody. Free experience, 40 years in the šame locapo to nuotaikinga
programa,
Vakare buvo šv. Mišios už gy
KTLUNCKSTAD CX>.
4 7 3 4 N. Harlem. 8 6 7 - 4 6 5 5
consultations.
tion. Ask for Brian.
SHOWCASE F U R N I T U R E hąs_new
sportas jaunimui ir žaidimai vai vus ir mirusius kovotojus dėl
HEATTNG * COOLJNO
5 S. Wabash, S a i t e 1306. C h i c a g o furniture for every room. And- - i t s
Por Thai food cooked the way you'll
Call 7 8 2 - 5 9 7 8 .
kams. Programai T, *dovaus Da Lietuvos laisvės, dėl religijos lais
Since 1930
263-5552
beautiful! Low prices, and fast, free
l o v e it, v i s i t t h e R O S D E D
lia Bilaišytė, kurią išpildys moks vės. Prieš Mišias tie kovotojai.1
T^rpeit servioe
delivery. Easy credit, too — no co-signer
RESTAURANT. An unusual and Play safe! Be secure! Have D'JOY
leiviai ir studentai. Maistas ruo buvo suminėti ir kiekvienam už
Qdl 238-5187
exciting dining experience! You'll go ALARM SYSTEMS, I N C . burglar Your family will love American and needed.
Bohemian dishes at the P E L I K A N
6516 S. H a l s t e d . 846-1662
šiamas patyrusių ponių, links- degta žvakutė.
back again and again.
proof your property. They're dealers for
R E S T A U R A N T . And hosts, Laddi and
2 3 0 8 W. Leland. 3 3 4 - 9 0 5 5
minsimės visi.
Ademco, Chapman, Maxi Guard security
Po Mišių, kun. K. PugeviSui
Hana, will make you right at home. 11 A nair piece? Special hair style?
WE BUY AND
systems.
Esant blogam orui, viskas vyks vadovaujant ir kalbant rožini, pa
Manicure? House of Roffler is just the
a.m.—8 p.m. except Mon.
Have
excellent
food
7
days
a
week
6
AM
Caed freesera, rslr»«eraiort,
5 7 9 4 S. Archer. 2 8 4 - 2 6 3 3 .
viduje. Labai kviečiami visi skai
waahera, d i i e r a ooolera, and iea ma- to midnight at MR. EDWARD'S INC.
5 6 3 9 C e r m a k , Cicero. OI 2 - 4 1 0 5 place. A full service salon, "professionally ahead in hair" and most creative! ? 1
kerą. W t alao repalr appUancea
tytojai gegužinėje dalyvauti.
And
Sunday
bmnch
is
delightful!
iimmiiiiimimiiiimimiiimiiiiiiimiiiin
Want to play piano in 7 weeks? Organ in
QUICK REFRIGERATION
E. B e l l e v u e PI. Call 642-241 n
Save
money
and
your
back
at
B
i
l
l
Great
for
the
family.
Try
pancakes
Gegužinę rengia Ateitininkų
12? At MUSIC D Y N A M I C S C E N T E R
CaU 224-1512 or 224-7878
G r i c e F u r n i t u r e , C a r p e t i n g & Leonard D e l u c a , Thurs. Fri. & Sat.
made with buttermilk.
you can learn to sight read and play that
namų valdyba.
for ąnattty prodaeU * erpert
A p p l i a n c e s . Try their King Koil 9 - 6
6 3 5 9 W. D i v e r s e y . 889-1127
fast! It'3 a new concept. Have a free
STATYBOS
DARBAI
"Spinal Guard" mattress. Chiropractors
Namų pataisymai — Priestatai,
Loeber Motors needs used cars and -*nĘ¥
Naturally different, pure and splendid! interview.
helped design it!
4 1 0 S. Michigan S u i t e 9 2 2 .
Nauja statyba
MT. GREENWOOD FUNTEBAL
pay
more for your trade! Diesel rabbitec-J-'
MOUNTAIN VALLEY WATER K * G PLASTERTNG
6 5 4 0 S. P u l a s k i R d .
341-1279
Apdraustaa ir sąžiningas darbas.
HOME persikėlė 1
convertible rabbits, diesel dashetsu
from Hot Springs, the only spring with
New Walla and Cailingi
436-4363
5570 W. 95tti St, Oak Lawm Di
others! And see their new Jettas — Tn* '
the combination of minerals to create
PETRAS GRIGALIŪNAS
S T R O N G CO. can boast of over 50 years
Patching and Repair
TEL, — 445-3400
stock!
this
exhilerating
taste
and
satigfacImagine!
A
menu
with
over
80
delicious
TELEF. — 9151518
and 3 generations in remodeling and
NO JOB TOO SMALL
tion!
Jo#epfo A. Dolik, įsteigėjas
items - plūs sandwiches! That's what
1 1 1 1 N. Clark St.
^4,
-uiiiitiiiiiifiifiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiMiini
home improvements. Their public spirit
Phone 661-1110
you'll find at BIMBO'S. COMFORRobert B. Knenster, direkt.
944-0500
FREE ESTIMATES — TEL. 471-1771
and fine work makes many friends.

8

ATEITININKAI

CARPENTRY

For eye «•» kdormatton
Gail SIGHTLLVE — 425-6644
This te a pubbc s t r t k e of
DR. JAMES 6 . CTSTARD and
ASSOCIATES, Optometristo
2M7 W. »5th St,
ftMpįi
Park

NEW GOLD OOAST INN
Pamlly Flah Fry Prlday Nl»ht«.
Lovely Banquet Room, Weddlnfa.
Shower«. Birthdays, Funer«4 Luncheoną etc. Every Wed.: Spa«hettt Nite
Yonr Roats, ROX aod SAM.
252S W. 71st St.
434.4140

A A B A I J — 2 4 V AL. PATARNAVIMAS
Centr. krosnys A Boileriai isvaJoml
• pataisomi. Naujos daiys įdedamos
visu iSdirbysdiu kroanims: Gaao —
Alyvos;—Anglig Per 27 metus atlie
kamas ireros kokybes darbas u i pri
einama kaina. DL'NLAP HEATTNO
CO. 423-2270 ar 234-7212.

Nemokamai {vertinsime fiaą
namą. Jokio įsipareigojimo.
Century 21—Erwin 1. BOchaels
4637 S. Archer Ave, 254-8500.
Ray Wertelka kalba lietuviakai.

48S8 W . 63rd S t . — TeL 767-33S8 Steamaster, Inc. Steam Carpet &
Upholstery C l e a n i n g is a family run
business
you can rely on to give your
FRANK'S PTZZA * RESTAURANT
carpeting and furniture extra care,
DR.
THEODORE
F.
WEBER
Apen during ronodeling. The workfs
annoancea the relocation of his of- extra attention. Call 9 6 4 - 7 7 2 6 for a
best pizza and sandwiches, Italian and flce, podlatrlc medidne, surgery, and
free estimate.
Injuries of the foot, to
American dinners.
EVERYTHING HOME MADE
Dod«e O n g * Medloal Bldf. You mušt see the hnpressive collection
S723 W«at «3rd S t — Tat 5854144 3236 W. l l l t h (1 bL W. of Kedsle) of 14 kt. religious jewelry at
TEL.
112—238-7270
FREEMAN
JEWELERS. Many
crucifixe8 and medals including the
miuiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiimu iiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiimiM Virgin Mary and numerous saints.
Speetel! Professional
6255 S. We8tern. 776-4900
C A W ALrMINTM INSTAIiLATIONS
Garpet d e a a i n g by
Namams dedame aluminijaus "aid
CARPET CARE STSTEMS
Beauty is more than skin deep at
Any stse Llvinr R m. A Rali S2«.«5. ing". "soffif " ir "faacia" ir "seamless
REFLECTIONS. There's nutritional
nutekamuosius
vazdiius.
aluminum"
LtTin* A Dininr Rm. A Rali 33» 95
Authorized appiicatlon:
counseling along with skin care. And
N e m o k a m u apakaičiavlmaa
Saotdiįsmri Carpet Pro*ector
they do work wonders with acne, scars.
Kreiptis i CHUCK t d. 445-4872
CaU JOMeph K. Wrtgtit (312) 44&-SM2
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll miiiiimiiimiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiuiiiii dryness and blemishes!
3250 S. Kenilworth, B e n v y n .
788-8820

W

U
1960 METŲ EKSKURSU08 I LIETUVĄ B
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Spalio 8 4 - $878.00

BOSTONO/NEW YOKSO

Grnodfio 2 8 d. — $ 7 7 8 8 8

KELIONES Į LIETUVĄ 1981 M P A S I D E D A KOVO 25 D.
Registracijas PrUmame Dabar.

TRANS-ATLANTIG TRAVEL SERVICE. INC.
S8S West Broadway, Box 118, South Boston, Mass. 82127 — TeL
Norintiems atsikviesti glmtnes atortogoma — sutvarkome
Trana-Atlantic Travei Service. Ine . vidau« Ir ui*lenlo ag'er.tflra. turinti daus^austa
patyrimo kelionių organizavime. Jau nuo 1960 metu SEKMING-Ai ir RCPEST1NOAJ
Išsiunčia visą eilę ekskursijų I LIETUVĄ Ir į kltaa pasaulio Saila

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENS.
Price* are baaed on doubiP oceupancy and are subject to chamrea.

TABLE L O U N G E , too. Open every day
ALEXANDER'S
RESTAURANT
except Sunday.
features Bohemian and American dish»
1 5 8 0 R a n d Rd., P a l a t i n e .
es. Both are wonderful! And the famtiį^
359-6171
Everything's at D o l l y ' s R e s t a u r a n t !
atmosphere
is as enjoy able as the moulft^ į
Full menu — liąuor, wine, mixed drinks.
Get relief from tension, improve circula- watering home cooking.
Central gyros! Weekend special: prime
J
tion! See L A R R Y C. CLEMMONS,
6725 P e r s h i n g , Stickney.
"!
rib, $5.95! A family spot. Carry outs. too.
Registered Reflexologist. Backaches,
788-6000
*~"
Bring this for free glass of wine. For
headaches will vanish as body funetions
adults only. 9653 F r a n k l i n , F r a n k l i n
Exciting, tastes, homestyle cookmgį
normalize.
Park. 4 5 1 - 0 2 5 2
Find both at OLYMPIC I N N , home « f
1 7 N . S t a t e , Suite 1 5 0 2 .
the Poli8h-American smorgasbord. Eve^ 368-0140
Old fashioned luxury - modern conpotato pancakes! Banąuet rooms angį
venience. ALTĄ V I S T A
VIEWS
C O N D O HOMES have it! 5 to 7 rooms. Planning an award event? It's easy with carryouts, too.
5 1 1 1 Kedzie Ave.
trophies. certificates. bronze platės,
Substantial brick and stone.
776-0795
plaąues,
etc.
orde-ed
at
SCOTTIrrS:
Only $44,900 to $63.900. See them!
^——^^_
*,r
SCROLL S T U D I O I N C . Fine em
1 0 1 4 - 1 0 5 0 W. B y r o n .
For expert advice on Chapter 18«
bossers and illuminators!
871-4588.
bankruptey. Real Estate & Wills sea,i
5
3
W.
J
a
c
k
s
o
n
Blvd.
Meet SYLVIA O F S O P H I E ' S first
attorneys B r o w n & Mabie. Rely on
786-1894
female barber licensed in Chicagoland
them, too, for understanding help orr"
since 1974. Men and women, enjoy a
For the fine prime rib, steak, roast, duck other legal matters.
woman's touch with the most flattering
lobster and other treats - T H E P R I M E
53 W. J a c k s o n . 9 2 2 - 2 7 0 0
hair styling!
MINISTER
RESTAURANT
&
2 5 E . Washington, S u i t e 8 1 5 .
You"ll be thrilled at the famous"
COCKTAIL L O U N G E . Business
726-0130
men's Lunch. special sandwiches, too! designer's labels at J a c k i e C*i»K
R e s a l e Boutique. Prices are far, fap«
3365 N . Milwaukee, Northbrook.
For magnificent maerame, go to the
below the original. We buy your
296-4423
MACRAME
WORKSHOP
A
clothes con8ignment. Even large sizes!
G A L L E R Y . G e t o r i g i n a l wall Looking for satisfying food and ąuick
8 2 8 - 8 3 0 N . S t a t e St. 3 3 7 - 1 6 6 5 ' "
hangings. or make your own. Complete aervice? Try COZY C O R N E R for
supplies, classes with excellent instruc- breakfast, lunch and dinner. You'll Be a lady. or gentlernan. of leisure Let
tion.
enjoy ordering from their fountain, too. B E R N I C E ' S MAID SERVICE d o į
2 2 1 5 W. L a w r e n c e .
the work - light or heavy - in your—'
Very pleasant' 15917 S. H a r l e m ,
561-4499
home, store or office. They ar^L I
Tinley P a r k . 4 2 9 - 4 1 1 1
reliable, efficient. reasonable.
h a v e all the barbeque spareribs you can
GARY A. A R N S T E I N , D . D . S . . brings
Phone 763-1777.
eat at the Red B a r r e l ! It's their every
you
ąuality
dentistry
for
affordable
fees
day special. Only $5.95. You'll enjoy the
Wish you could change? JENNAv, I
casual rustic setting too. All their other If you wish. nitrous oxide gas (conscious
CONSTANTINE-TANENBAUM,.,
sedation)
—
headphones
for
your
dishes are tasty as well. Bring the family.
Ph. D. offers encouragement, support. ,
cassettes, too!
Archer A v e n u e at K i l b o u r n .
feedback. She counsels elients of cvety
30
N
.
M
i
c
h
i
g
a
n
D
e
n
t
a
l
C
e
n
t
e
r
,
284-0044
age individually. with their family orMT
Suite 1803. 236-9896
groups.
'"
Traditionally beautiful glass is shown u>
Call
6
4
4
7
0
1
0
new expressions of light, color, texture Job hunung? AAA SECRETARIAL
and form at the uniaue M a r i l y n Faith SERVICE has a complete resume service
G a l l e r y . Beautiful to enjoy for years to — consultation, editing. typing, printing.
cover letters. Everything for success!
come, and a fine investment too.
Call SaUy!
148 E . O n t a r i o .
5 2 0 N . Michigan Ave.
*~>Wl
787-3988
467-4043

3 9 2 3 S. Kedzie. 8 4 7 - 5 5 8 8
(Free estimates.)

Mr. Robert's Restaurant & Lounge
is remodeled and gorgeous. Presh
TBAVEL-EEZ
catfish ig better than ever! Other
KELIAUKITE RAMIAI!
specialties too! Breakfast, lunch,
KELIAUKITE NEBRANGIAI!
dinner every day. 1900 S. Laramie,
Cicero. 6 6 2 - 6 6 4 0
Mūsų ekspertai suplanuos jums kelionę

It'8 worth a trip do dine at Yu-Lin's
Chinese Dumpling House. The best
Mandarin courseg! Mongolian Bar-BQ, Tibetan chafing dish, too! Some
Cantonese cooking. 1636 Old DeerfieldRd.,f!fchland
Park. 831-3155
a n d 831-3156
H o m e Care Service-South k West
Inc. cares for Medicare, Medicaid,
other insurance patients 7 days a week.
Every need from nursing to physical
therapy. Just call and inąuire.
4839 W. I 2 8 t h PI., Alsip.
371-6170
Great proteetion your dog Dogs O n l y
Training Center sV Workshop says
"We teach you to train your dog."
Security, personai proteetion, guard
training. Also obedience.
2242 E. 75th St. 375-2981

X
--
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me, kaip gamtos
nuniokotos
medžių šaknys atvaizduoja žmo
nių
išgyvenimus,
grakščius
paukščius, judrias žuvis, pakelės
— Nijolė Maskaliūnienė, ku koplytėles, lietuviškas sodybas.
rios įdomų straipsnį čia duoda
me, apleido Saulius 1944 m. su
— Aldoną Lauienę, profesio
tėveliais, agronomu Jonu ir Ona nalę modeliuotoją, nuo spalio
Bertašiais ir sesute Sigute. Vokie mėnesio matysime televizijoje
tijoje — Uchtėje lankė lietuviš Sears' Roebuck kompanijos kai
ką gimnaziją. Laimėjusi stipendi lių reklamoje. Ji daug metų
ją studijoms JAV-bėse, 17 m. bū įvairiais būdais talkina Putnamo
dama viena pati išvyko Ameri seselių rėmėjų madų parodose.
kon studijuoti katalikiškoje mo Ir šį rudenį ji modeliuos RANterų kolegijoje St. Mary of the DAZo naujų rūbų kolekciją.
I Woods Terre Haute, Ind. uni
— Dail. Antanas Petrikonis į
versitetą baigė "Cum laude" pa
žymėjimu, taipgi buvo pakviesta savo tapybą kimba su turtinga
į garbės korp. — Kappa Gamma spalvų palete, impulsyviais ir
Pi Delta Epsilon Sigma. Ištekė energingais dažų potepiais, su
jusi už ihž. Leono MaskaJiūno ir įvairiomis temomis ir skirtingais
įsikūrusi Chicagoje, abu aktyviai stiliais bei technikomis. Jo kūri
reiškėsi Akademinio skautų sąjū nių spalvos yra ryškios, sodrios,
džio veikloje 1962 m. gimė sūnus grynos. Tematika įvairi, prade
Linas. Thailande tęsė savo profe dant istoriniais įvykiais ir bai
sinį darbą su Stanford Research giant kasdienine buitimi. Vie
institutu. Dabar jos vyras vėl nur dailininkas yra realistas ki
Saudi Arabijoje — sostinėje Riy- tur abstraktistas, c dar kitur ro
adh ; kur dirba tiesioginiai vie mantiškas simbolistas. Antano
nam iš Saudi princų kaip Mana Petrikonio meno parodos lanky
gement Consultant Vasaros tojas iras tokius kūrinius, kurie pa
pabaigoje ir Nijolė jį paseks, pa trauks jo, jam vienam žinomą,
likdama sūnų studijuoti ITT uni meninę vaizduotę.
versitete Chicagoje.
Parodą Chicagoje
Jaunimo
— Putnamo seselių rėmėjai centre, atidarys spalio 3 d. 7:30 v.
rengia meno parodą kurioje sa v. Marija Rudienė. Paroda tęsis
vo kūrinius išstatys dail. Anta iki spalio 12 d.
nas Petrikonis ir dr. Jonas Šalna.
— Marija Gaižutienė praves
Dr. Šalna reiškiasi tokioje skulp keramikos meno 6 savaičių kur
tūros šakoje, kurioje senos, rodos są Balzeko muziejuje, pradedant
niekam nereikalingos medžių rugsėjo 18 d., ketvirtadienį nuo
Šaknys, paliestos jo lakios vaiz 7 vai. iki 9 vai. vak. Per 6 savai
duotės ir darbščių rankų, virsta tes kas ketvirtadienį studentai
reikšmingais darbais. Tai stebi (pradedantieji ir jau pažengusie
nantys skulptūros kūriniai, taip ji) bus mokomi įvairių metodų
retai užtinkami meno pasauly iš molio rankomis išgauti me
je. Retenybė yra ir Jono Šalnos niškas formas, dekoravimo ir gla
skulptūros paroda, kurioje mato zūros technikos.

MOSU VEIKLA

MEDŽIO ŠAKNŲ
SKULPTŪRA
I
l SAULĖ JAUTOKATTĖ

Skulptūra yra tokia sena kaip
ir...žmonija. Žmogus pačioje pradžjį'e gaminosi sau įrankius, o
po to jis pradėjo atvaizduoti savo
aplinka, jos gyvūniją, savo religi
jos dievus bei dievaičius. MŪSŲ
protėviai nenorėjo gamtos imi
tuoti ar ją kopijuoti, bet jie norėJd j(ą valdyti ir kontroliuoti. Jie
atvaizdavo gamtą ne tokią, kokia
jiyra, bet tokią kokią jie norėjo,
kad ji būtu.
..Įjaikui bėgant, žmogus pamatą^kad jo rankos gali atvaizduo
t i (tai, ką jo paties protas įsivaiz
duoja. Dabar jam nebereikia bū
tinai pavyzdžio ar modelio, į kurf&ūrėdamas jis pasidairė sau jo
atvaizdą. Ir tai davė pradžią
skulptūros pradžiai.
*l?Ieno istorijoje skulptūra pasi
žmogžudystę arba moters išnieki na šią pietinę Irano dalį Arabisreiškė įvairia medžiaga, kaip ak
nimą kertama galva, už vagys tanu, nuolatos kovoja dėl šio ra
tę dešiniosios rankos pirštai arba jono autonomijos ir kalba ne far
meniu, marmuru,
alebastru,
net
ir visa ranka.
bronza granitu, gipsu, geležimi,
si, bet savitu arabišku dialektu.
medžiu. Medis turbūt yra pati ne
Reikia pridurti, jog išskyrus Ira
Gyvenimas Teherane
patvariausia skulptūros medžia
no sostinėje Teherane gyvenan
ga, tačiau ji yra taipgi žiūrovui
Mano įvadas į arabų pasaulį čius žmones (kur gyvenimas
pati patraukliausia Vien pažiū
•
buvo 1975 m. atvykimas į Irano
rėjus į medį, jis sukelia pasigė
Šalnos Šaknų skulptūra "Taip lengva*1
vyksta — turėčiau teisingiau sa
sostinę Teheraną gyventi. Kaip
rėjimą savo spalva, paviršiaus
kyti anksčiau vyko — panašiai,
žinote, iraniečiai (senovės per
struktūra, savo organine kilme.
kaip ir bet kokiame kitame did
Jį paglosčius, pajuntame malo Bryant sako, kad tas, kuris mie gali medį palikti natūraliame sto sai) nėra semitai arabai, bet in
miestyje), provincijos gyventojai
nu šilumos jausmą. Nuobliuo lai bendrauja su gamtoje mato vyje, bet gali jį pakeisti į tokį pa doeuropiečiai. Jie yra tačiau taip
tas medis palytėjimui nėra toks momis formomis, jos jam kalba viršių, kuris labiausiai atitinka pat islamo tikintieji ir dėl šio re turi labai panašų gyvenimo sti
lių, kaip ir pačiuose arabų kraš
naftas ir Šiurkštus kaip metalas įvairiomis kalbomis. Medžio šak daikto atvaizdavimą.
liginio ryšio ir taipogi dėl įvairių
ar---akmuo. Vienintelis minusas nų skulptorius tas įvairias kal
Medžių šaknų skulptūra yra arabų kraštų geografinio artumo, tuose. Visur dar yra didelis skai
bas
gali
atvaizduoti
realistinėmis
raedžk) skulptūroje yra tai, kad
čius beraščių, dauguma moterų
savotiškai įdomus ir retai užtin
mšdis gali greitai lūžti susiriesti žmonių, gyvulių, paukščių, žu kamas menas. Refas jis yra ir iraniečių būde bei jų gyvenimo nešioja kūną ir veidą dengiantį
i?*4usisukti. Skulptorius medį jga- vų formų figūromis, arba jis gali tarp mūsų lietuvių. Kartas nuo stiliuje jaučiasi labai daug ara drabužį, kurio tik pavadinimas
li lengviau skaptuoti, šlifuoti, atvaizduoti abstraktinę mintį, or karto vis turime progos medžio biškos įtakos. Nors jie kalba sa
skiriasi.
gręžti, obliuoti. Tačiau
medis namentą, kuris savo paprasto šaknų skulptūros pamatyti su va, vadinama "farsi" kalba, bet
yri"1 pakankamai kietas, reikia mis, meniškomis linijomis yra ruoštose parodose. Tokią vieną vis tik daugelyje mokyklų
Be daugelio kelionių į kitus
yra
nasdoti panašius įrankius kaip patrauklus ir akį veriantis pasi turėsime šį rudenį, kurioje Jonas dėstoma ir arabų kalba. Taip pat arabų kraštus, kaip pvz. Maroką,
grožėjimo objektas.
ir^dcmens skulptūrai.
Kadangi medžio šaknys yra Šalna parodys, kaip skulptorius reikia pažymėti ir tai, jog visa Alžiriją, Tunisiją, Egiptą, Iraką,
"Viena medžio skulptūros šaka gamtos
apneštos, nuniokotos, savo originalia ir išraiškia vaiz pietinė Irano dalis yra apgyven Siriją, Jordaną, Libaną ir Lt.,
yi£ savotiškai įdomi todėl, kad ji skulptorius joms turi duoti ne duote sugeba senas, rodos, nie dinta arabų kilmės žmonių (ku pirmas mano susidūrimas su kas
yra padaryta iš medžio šaknų, tiktai turinį, bet taip pat ir kam nereikalingas, gamtos nu rie nors ir yra Irano piliečiai, bet dieniniu gyvenimu tarp arahų
kurios dažniausiai yra randamos patrauklų paviršių. Jis turi jas niokotas medžio šaknis vėl su
save laiko tik arabais). Jie vadi buvo Kuwaite, į kurį mes persiprie vandens: ežerų, upių, balu. nuvalyti, nuskaptuoti, nušlifuoti, grąžinti į buvusį natūralų stovį,
Tokios rastos medžiu
šaknys kad medžio paviršius vėl įgautų duoti joms prasmingą turinį ir
yra gamtos elementu, vandens, savo natūralią spalvą. Norint iš meninę išvaizdą, kuriomis mes
smėlio, mineralų
užgrūdintos. gauti skirtingas spalvas jis gali galime tiktai su pasigrožėjimu
Vandens srovės plaunami šie ele paviršių padeginti. Skulptorius pasidžiaugti.
mentai suformuoja medžio pa
viršiaus audinį, įrėžia briaunas,
padaro formą. Medžio
šakny
skulptorius dirba kitaip negu
skulptorius, kuris dirbtu su dide
liu medžio gabalu. Skulptorius,
dįjįidamas su dideliu medžio ga
balu,
vadovaujasi
atėmimo
procesu. Būsimosios skulptūros
NIJOLĖ MASKALIŪNIENĖ
autorius jau įsivaizduoja, kokią
jisii^ori išgauti formą iš savo meChicagą apleidom 1962 m., ni budizmo religija bei krašto
dito gabalo. Jis turi nuskaptuoti kai vyras buvo išsiųstas į Bang- žmonės nuteikia gerai ir links
nereikalingas medžio dalis, kad koką, Thai landą, dirbti prie įvai mai, nors tuo pačiu gal ir šiek Į
išgautu galutinę,
įsivaizduotą rių statybos planavimo
darbų tiek tingiai. Todėl labai krinta į!
formą. Medžio struktūra, jo au- Thailande, Vietname, Kambodi- akį visai kitoks žmogaus charak-j
dmys, tankumas, tįstumas, kie joje ir Laose Thailande išgyve teris ir jo gyvenimo stilius aratumas nusprendžia, kokią gali nom net 11 metų. Po to kompa bų kraštuose. Islamo religija yra
ma iš jo padaryti formą, išpjaus nijos buvome perkelti į Okina- išskirtinai svarbiausia įtaka į gy
tyti kūrinį.
wą, vėliau į Seoulą, Pietinę Ko venimo stilių bet kuriame arabų
Medžio šaknų skulptorius tu- rėją, tada į Teheraną, Irane, ir krašte. Islamas — palyginus su
ri^jTirbti kitaip, nes jo susirasta galutinai į Kuwaitą. Kuwaite gy krikščionybe arba budizmu —
medžiaga jau yra gamtos savotiš- venom iki praėjusių metų gruo yra tikrai aštri religija. Kai krikš
kaj„apdirbta. Ji jau turi formą, džio mėnesio, kada JAV-ių am čionybė mus moko, jog privalo
•kurį, gali būti vertikali, horizon basados nurodymu buvome iše- me mums nusikaltusiam žmogui
tali, trikampė, apvali, pusračio. vakuoti atgal į Ameriką dėl susi atleisti ir atsukti kitą žandą, is
Sitų, formų rėmais vadovaujan dariusių, valstybės departamen lamas reikalauja akies už akį ir
tis,"'"skulptorius, panaudodamas to nuomone, nesaugių JAV pilie danties už dantį. Nusikaltimo
savo" lakią vaizduotę, turi nu- čiams sąlygų.
dovanojimas nėra skaitoma dory
$p?ę&, ką jis gali atvaizduoti.
Taigi Chieagon vėl grįžome tik be, bet bailumu ir savigarbos ne
Čfž "medžiagos forma ir dydis po 18 metų gyvenimo įvairiuose turėjimu. Net ir šio 20-jo amžiaus
tifrf svariausią žodį, ką skulpto-j užsienio kraštuose. Didžiąją dalį gale Saudi Arabijoje dar yra vyk
riMiaiš jos sukurs, kokį duos jai Į šių 18 m. praleidom Pietrytinėje domos viešos, miesto viduryje at
turinį,
Azijoje, kur tropikinis klimatas, liekamos egzekucijos arba kitos
Už
^*akailflni«o* prie Gtzq
Egipte.
Amerikiečių poetas William Į nepaprastai derlinga žemė ir švel mažesnės fizinės bausmės.

ARABŲ PASAULIS LIETUVIŠKOMIS

AKIMIS

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 13 3.

5

Aldona LaitienS modeliuos Putnamo seselių rėmėjų madų parodoje spalio
5 d. Jaunimo centre, Chicagoje.

kėlėme iš Irano 1977 m. pavasarį-1 pirdami į lengvus sandalus. GalManau, kad gal ir mieliems skai vą jie dengia languota arba vi
tytojams, kaip ir man anksčiau, sai balta (kartais labai gražiai
Arabijos vardas sukelia 1001 nak išsiuvinėta)
skara, vadinama
ties vaizdą, vaikystėje skaitytų "ghotra", kurią prilaiko dar juo
pasakų sukurtą... per dykumos dos virvės apskritimas. Si skara
smėlį ant balto arklio jojantis yra lygiai praktiška
apsaugoti
gražus, jaunas šeichas, egzotiškos galvą nuo karštų saulės spindu
šokėjos, pasipuošusios auksinių lių, nusišluostyti prakaituotą vei
pinigų virtinėmis ir permatomais
dą ir uždengti bumą bei nosį,
šydais, žavios oazės su nuo datu
lių linkstančiomis palmėmis ir t.t. užėjus smėlio pūgom.
Realybė, deja, smarkiai
nuo pasakų pasaulio.

skiriasi

Mažame Kuivafce
Pats Kuwait yra labai nedide
lis. — vos 6,200 kv. mylios ir
maždaug 1 milijonas gyventoju
— iš kurių tik vienas trečdalis
yra tikri kuveitiečiai. Antrą treč
dalį sudaro kitataučiai arabai
(libaniečiai, jordaniečiai ir pa
lestiniečiai, kurie užima daug įta
kingų pozicijų pramonėje ir net
gi valdžios sluoksniuose), o taip
gi irakiečiai bei arabai iš Irano
dalies, daugelis dirbantieji fizi
nius darbus prie statybos bei ke
lių tiesimo. Paskutinį trečdalį su
daro užsieniečiai — įvairūs euro
piečiai, amerikiečiai, japonai,
pietų korėjiečiai, indai, pakista
niečiai ir t.L

Po skraiste paryiietiškos mados
Moterys nešioja juodus visą
kūną bei veidą dengiančius ap
siaustus - skraistes, vadinamas
„Abaya". Po šia skraiste, tačiau
rengiasi spalvingai ir net ištai
gingai. Dažnai sekdama paskui
kuveitietę, matydavau iš po šios
ilgos „abayįos" šmėkščiojančius
labai aukštomis kulnimis paryžietiškus batelius ir brangių mez
ginių suknelę.

Nors geriausiai pažįstu Kuwaitą, tačiau nenorėčiau rašyti tik
apie šį vieną kraštą. Be anksčiau
minėtų kelionių į įvairius arabų
kraštus, taip pat svečiavausi net
3 kartus ir taip sunkiai pasiekia
moje (ypač moterims)
Saudi
Arabijoje. Greit pastebėjau, jog
gyvenimas viename arabų krašte
gali būti labai skirtingas nuo kai
Pats Kuwaito miestas yra pa myninio arabų krašto.
statytas ant pat Arabijos įlankos
pakrantės ir aišku ant dykumos
Suvakarėję arabai ir
smėlio. Išskyrus patį miesto cent
konservatyvieji
rą, kur išdidžiai į dangų kyla
nauji daugelio aukštų pastatai,
Visas šis Vidurio Rytų rajonas,
išėjus iš savo namų priemiesčiuo apimantis įvairius arabų kraštus,
se — kur nėra jokių šaligatvių, jų yra vadinamas ARABIA. No
nei medžių, nei gėlių — jau rei riu priminti, jog po šiuo bendru
kia eiti tikrai karštu ir visai ne stogu telkiasi įvairios arabų vals
egzotišku Arabijos dykumų smė tybės, viena nuo kitos dažnai la
liu.
bai skirtingos savo politine kryp
timi, tradicijomis, pramone ir t t
Jas visas tačiau jungia islamas ir
Karščio ir smėlio pūgos
bendra kalba, nors dialektai daž
Vasaros sezone temperatūra nai smarkiai skiriasi (panašiai
kyla per 120 laipsnių, rodos, kar kaip mūsų Aukštaitijos, Žemaiti
tais nėra kuo kvėpuoti. Jei va jos ir Dzūkijos tarmės). Kai ku
kare pakyla vėjas — dar blo rie kraštai ne taip griežtai laiko
giau, nes ir vėjas karštas. Ypač si senovės tradicijų ir yra daug
įkyrūs ir nemalonūs būna peri- labiau suvakarėję, tuo tarpu kai
jodai, kai užeina smėlio audros, kiti yra konservatyvūs ir ištikimi
kurios tęsiasi kartais savaitėmis. seniems papročiams. Labiausiai
Kai pirmą kartą turėjau to smė suvakarėjusiais skaityčiau Liba
lio savo plaukuose, pilną burną ną bei Egiptą, tuo tarpu kai dau
bei akis, kai kojos jautėsi kaip giausia konservatyvus kraštas, be
nuplikintos, nuolatos juo kerta abejo, yra Saudi Arabija. Kuwait,
mos, staiga man paaiškėjo, kad Arabų Emiratai bei Bahrain, sa
ir tas mano 1001 nakties pasakų kyčiau, laikosi vidurinės linijos.
šeichas, vėjuje plevėsuojančią Saudiečiai sako, jog Saudija (taip
skraistę nešiojo ne dėl grožio, bet jie vadina savo kraštą) yra isla
apsisaugoti nuo saulės bei smė mo ir visų arabiškų tradicijų sau
lio. Patys arabai aišku mažiau gotoja. Noriu primint, jog ir pa
kenčia nuo karščio bei smėlio. Jie grindinės viso islamo šventovės
yra pripratę prie šitokio klimato taip pat yra Saudi Arabijoje —
jau nuo mažens, o taip pat jų Mekoje ir Medinoje.
apsirengimas yra daug patoges
Turiu prisipažinti, kad, kai
nis, negu vakariečių. Arabai vyTai nešioja ilgą baltą laisvą dra skirsčiau arabų kraštus į minėtas
bužį, vadinamą Kuvvaite „dish - konservatizmo kategorijas, pag
dasha". (Sis drabužis yra labai rinde galvojau apie moterų būk
lę ir jų turimas arba neturimas
panašus į Lietuvoje kunigų ne
teises šiuose kraštuose.
šiotą sutaną.) Kojinių dauguma
(Bus daugiau)
arabų nenešioja, basas kojas įs-

D R A U G A S , Šeštadienis,

PERSEKIOJO B U S A

1980 m. rugsėjo mėn. 13 d.

DR. E. PETRIKATra - ŠURNIENE
PATALOGŲ SUVAŽIAVIME

— Puošnioje Derbio
priemeis
čio bibliotekoje rugp. 5 — 31 die
nomis vyko lietuvių suorgani
zuota paroda, kurioje buvo supa
žindinti visur didelio dėmesio su
silaukusi dailininkų Tamošaičių
knyga "Lithuanian National Cos
tumes". Parodos eksponatus, be
tp, sudarė knygos, tautiniai rūbai,
audiniai, gintaras,
tautiniu rūbų nuotraukos, juos
tos, Lietuvos žemėlapis ir iš Ta
mošaičių gautos
medžiagų at
karpos.
— DBLS-gos
Lietuvių
sody
bos skyrius, rugsėjo 13 d., (šešta
dienį), vakare suruošė Tautinės
šventės
minėjimą. Minėjimas
įvyko Sodyboje, Headley Parke.
— Mirė Vladas Stankus. Rugpiūčio 9 d., po ligos mirė Vladas
Stankus. Jo laidotuves įvyko rug-

VOU M I S T MEET PETRAS,
geniai owner of
BROVVN'S FR1ED CHICKEN
IN BENSENVTLLE
He's LJthuanian! Speciallzes ir gToup
servings •& the chicken la delectable.
511 \V. IrvUųj i'ark, Bensemilte
P H O V E — 768-5SS4

C L A S S I F I E D G U I DE

Poetą darbininką Vladimirą
Guerchovny pirmą k a r t ą s u ė m ė
1949 m. T a d a jis kalbėjo k a r t u
s u Solženicynu. 1969 m. j i s vėd
buvo s u i m t a s , bet š i k a r t ą u ž 
d a r y t a s psichiatriniame kalėji
me, kur buvo
psichiatriskai
kankinamas. N u o j o paleidimo u i apdrauda nuo ugnies ir automo10% — iO%
30% pigiau mokėsit
1974 m. liepos mėn. jis vėl įsi
pas mus.
jungė j žmonių teisių judėjimą.
FRANK
ZAPOLIS
Neseniai Guerchovnio s v e i k a t a
32eSVi West 95tfa Street
labai pablobėjo ir d ė l t o j i s b u 
Telel. — GA 4-8654
v o paguldytas psichiatrinėje li
goninėje. Kiti disidentai d a b a r
rūpinasi, n e s mano, kad K G B
vėl nori persekioti G u e r c h o v n y ,
kurio poezija dažnai s p a u s d i n a 
m a pogrindžio leidiniuose ir k u 
ris tą spaudą redaguoja.

DIDŽ. BRITANIJOJ

Patologe dr. Elvyra Petrikaitė
-šumienė iš Melbourno, Austra
lijos,
dalyvavo
pasauliniame
gydytojų patologų suvažiavime,
kuris vyko Londone ir kurio te
ma buvo, kaip ankstyvose stadi
jose susekti ir sulaikyti klinikinį
vėžio ligų eismą. Paprastai juose
dalyvauja po kelis tūkstančius
gydytoju, daugiausia vėžio ligų
tyrinėtojų, vidaus ligų ir pato
logijos specialistu.
I Londoną dr. E. Petrikaitėšumienė atskrido iš Europos že
myno. Briuselyje ji dalyvavo
toxologijos (apnuodijimo chemi
kalais) klausimus svarsčiusiame
gydytojų suvažiavime, o paskui
Paryžiuje kitame
suvažiavime,
kuris nagrinėjo imunologijos sri
ties klausimus. M e l b o u m e dr. E.
Petrikaitė-Šumienė turi savo pato
logijos laboratoriją. Daktarė lan
kėši ir Lietuviu namuose.

POETĄ

S E A L

E S T A T E

Marąuette Parke — 2538 West Llthnaniao Plaza Court parduodamas
namaa su taverna. 5 kamb. but&a
įrengtas beiamentaa. Apsauga nuo
potvynio. 2 mai. garažas. Daug ki
tų patogumų. Nenorint tavernos
biznio, tinka kitam bizniui.
Siaunbuit — 776-4956

Hammerton ligoninėje Pamažu
sveiksta.
Buvęs parapietis P. Naruševi
čius, dabar gyvenantis N e w Yorke, atvykęs atostogų į Londoną,
MAROUETTE PARKE
buvo staiga susirgęs plaučių už
Mūrinis
bungaiow. 5 kamb. Cenlr. pil
degimu.
dymas. Garažas. Tik $29.900.
Anksčiau suparalyžuotasis Sta
MOrinis. 3 butai ir bizniui ar ofisui
sys Starolis T h e London ligoni
patalpa. Tik $53,500.
nėje sveiksta ir pradeda kalbėti ir
Mūrinis — f butų. Labai geras in
šiek tiek judinti dešiniąją ran
vestavimui. $69,000.
ką ir koją. Juo labai nuoširdžiai
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Medinis — l»i aukšto. 5 ir 3y2
ligoninėje rūpinasi A. Putinienė.
kamb.
2 auto garažas. Tik $29,000.
IR MĖGĖJAMS
— Viena gera g a l v a v e r t e s 
— Parapijos Derby arklių lenk
tyniu antrąją premiją laimėjo nė nei š i m t a s stiprių rankų.
VAINA REALTY- 925-6565
Diogenas
Rita Kunčiūnas.
— Mančesterio
lietuvių kata
NAUJI 2-JŲ BUTŲ NAMAI
likų parapijos taryba kviečia Lon
Atdari apžiūrėjimui sekmadieni
Daug sutaupysite, pirkdami čia
nuo 12 iki 4 vai.
dono lietuviu parapijos narius limimtlIlIlIiliillUIIIHIIHIIIilIlililIlMIlII
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
dalyvauti D. Britanijos Lietuvių
6117-19-21 S. PARKSIDE
togiu planu atidedant pasirink
Kataliku Bendrijos metiniame
Pageidaujant,
paskola už prieinamą
K L A U K O EB I Š V I D A U S
tus reikmenis ypatingai progai.
sąskrydyje, kuris vyks šeštadienį
nuošimtį.
rugsėjo 27 d. Mančesterio Cheet D u b ą atlieku grasami ir sažJDJn^ai. Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
FrrZGERALD CONSTRLCTION
Nemokami apakaičiavirnaL
h a m T o w n Hali salėje.
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
636-7600
Į šį sąskrydį suvažiuos visos D.
nketviztad.
vakarais
iki
9
vai.
J O N A S KLELNA1T1S
Britanijos lietuviškos kolonijos.
TEL. —429-0772
HOT SPRINGS NATIONAL PARK
Londono lietuvių parapijos tary <inminntHitininnitummiininiinimtti
Dėl išvažiavimo, skubiai parduoda
3314
West
53rd
Street
ba rengia išvyką.
ma gerai įruošta sodyba. 7 kamb. na
PACKAGE E X P R E 8 S A U E > C Y
— Sekmadienį,
rugsėjo 28 d.,
Tel. — PRospect 6-8998 mas (3 miegami), 2 vonios ir kiti pa
MARIJA
XOREXKJI_\£
VVestminsterio katedroje įvyks
statai. Turime žuvų, kiaušinių ir kt.
SIUMTINIAI I LIETUVĄ
Kaina 46,000 dol. Teirautis adresu:
Tradicinis kryžių žygis ir mal
Route 8, Box 422, Hot Springs, ArkanLabai p a g e i d a u j a m o s g e r o s r ū š i e s
dos diena už persekiojamąją ka
prekes. M a l t a s Ii E u r o p o s s a n d e l i ų .
sas 71901.
taliku Bažnyčią Sovietų Sąjun 3608 W. 6» St., C h i c a g o . t L SOS2S
T
E
L
.
—
WA
5-2787
goje ir Vidurio Europoje.
2 BUTAL 5 ir 3 kamb. Nesenas. UĄ
Londono lietuviai žada gausiai
aukšto mūr. prie 63-čios ir Whipple.
*
TYPEWRITERS AND
dalyvauti.
E L E K T R O S
Gar. Geras ir nebrangus.
rTMHMAI — PATAISYMAI
g
ADDING MACHINES
1
(TeL — 925-6015
— Širdies priepuoliu staiga mi
Turiu Chicago* miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai. s » - i
Nuomoja, Parduoda, Taiso
rė Antanas Balčius, 58 metu
rantuotai ir sąžiningai.
BY OWNER — 2 STORY BRICK
amžiaus.
Virš 50 metų patikimas jums
4514 S. Talman A v e , 9 2 7 - 3 5 5 9 |
Basement, attic, 2 car gar. Vic. 71st
KLAUDIJUS PUMPUTIS
patarnavimas.
and Talman $50,000.

MAROUETTE PHOTO
SUPPLY

DA2AU NAMUS

I W AGNER and SONS i

ARGENTINOJE
T A I S O
SKALBIMO IR D2IOVTVEMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis j Hermaną Dečkį
TeL 585-5524 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

— Pijus Sakalauskas, ilgame
t i s šv. Cecilijos choro narys, lie
p o s 16 d. paminėjo savo amžiaus
7 5 m e t ų sukaktį. P. Sakalausįk a s ^ ^ l a i k u ^ ^ d i r b o
^

pjūčio 18 d. 12 vai. iš katalikų ; ^
parapijoje, prkidėdamas
bažnyčios Chichesteryje, Cowley [
prie j o s įkūrimo ir organizavi
Rd., West Sussex.
m o darbo. Išgulėjęs mėnesį lai
— Londono lietuviškos
parapi k o ligoninėje, j a u grįžo į namus,
jos centrą vasaros metu dažnai kur baigia sveikti šeimos prie
aplanko svečiai iš užjūriu. Lie žiūroje.
pos pradžioje aktorius Juozas Bok y - Bulevičius iš N e w Yorko iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiui
viešėjo Justo ir Rozalijos Černių
M. A. Š I M K U S
šeimoje. Aplankė jis parapijos
centrą, dalyvavo pamaldose. Juo
UfOOME TAX SERVICE
JfOTARY PUBLIC
zas Boley-Bulevičius yra anksty
4239
So.
Maplevod, tel. 254-74S5
vesnės išeivijos žmogus. Jis labai i
Taip pat daromi VERTIMAI.
aktyviai dalyvauja Lietuvos vy- \
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
S ų sąjungoje ir Nevv Yorko Lie
PILIETYB8S PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.
tuviu Bendruomenės
veikloje.
nnmim»numimiinnnmntiiniiuinin»
Yra parašęs knygutę anglų kal iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniinitmiimiii
ba apie R. Kalantos susidegini I; Įvairių preklą pasirinkimai ne
brangiai ii mi.su sandelio.
mą.
COSMOS P ARCELS EXFRESS
— Londono parapijoje yra ke
3501
W. 68 S t . Chkago, DL 60S29
letas ligoniu. Staiga pasijutęs blo
gai, Petras Pakalniškis buvo nu
gabentas The London ligoninėn
ir praleido ten 10 dienų. Viktori
ja Puidokienė turėjo operaciją

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Telel. — 925-2737
Vytautas Vai antinas
llUllllllllIlUlllIflIlIllIUUUIlIlIUIIIIUiUU
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A.

T V E R A S

LAJCKRODMAI

IE

CALL 025-1655

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago

Perskaitę

Pardavimas ir Taisymas
=
W Sfttfc S t n e t — Tel BE 7.1941 |
^atiiuiitiiiiittiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiittiiiciiiiiiiuiitniniiiirr
DID2IAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJLJNIŲ
KĄ ESATE MATE !
Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius —
atrodys vėl nauji !

"Draugą"

Restoranas, baras ir 4 butai —
Western ir 65-ta.

duokite

Įrengimai ir reikmenys. "Liąuor license" jei pageidaujate.
Savininkas
gali duoti paskolą už 12%% r.uoš.
Kaina $120,000. Kreipkitės angliškai j

j ; kitiems pasiskaityti.

f.

6250 W«st 63rd Strett
Poiish Style Smorgasbord

Tel. 566-0410
L u R e h . . . . . $3,75

L U N C H H O U R S Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri & Sat
4 to 10 pm; SUN. & HOLTDAYS — Noon to S pm.
BANQUBT ROOM Avsibiblr For Any OoeaaioB — TeL 586-0410

M. Z. AUTO SERVICE
Formerty Dan's Auto S«vtee.

Marian Zwlerzynski, owner

4640 SOUTH PAULINA STREET — PHONE: 376-6035 or 247-0856
HOURS: Mon. thru Fri. 8 a.m. till 6 p m . Sat 8 a.m. till noon. Closed Sun.
SPEClALlzrNG IN FOREIGN & DOMESTIC & DIESEL CARS
REBUILD ENGINES — TRANSMISSIONS — FRONT END ALIGNM^.NT
COMPLETE TUNE-UPS—BRAKES—AIR CONDITIONrNG—RADlAT^RS

Lietuviškas restoranas su namu ir
j.-engimais Marųuette Parko rajone.
Labai gerss biznis. Lengvos pirkimo
sąlygos.
2 butai — madinis 68 ir Maplewood. Labai tinka giminingoms šei
moms
Murini* bungakm Bhghton Parke.
15 metų. Del ligos reikia skubiai per
luoti. Geras pirkinys.

v Y KAI B

•JĮ*

MOTEKVS

> A

PENSININKAI
Reikaiinga vyras su žmona prižiū
rėti 2 namus ir sodą-daržą, Floridoje
prie jūros. Už tą darbą gausite 3-jų
kamb. MI virtuve namą. Rašykite šiuo
adr.: "Draugas", Adv. 5557, 4545 W.
53rd Stnet, Chicago, UL 50525. •• •
/ESKAU PASKOLOS

SIMAITIS REALTY
Insurance — Income Taz
Notary Public

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

MM
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IEŠKAU PASKOLOS — mokėsiu
1 5 % NUOŠIMČIŲ
Galiu užstatyti Real Estate. —<j
V A C Y S — 436-9667
arba vakarais — 755-6255
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii
M>LOMDJAMA — FOB KENT
— « — — — — • I . I I

We'll help you make the fight movė.

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AB PARDUOTI
Kreipkite, i

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road
Til. _ 767-0600
InsependenUy ovvned and operatei

M

I , I

— i

IŠNUOMOJAMA S T U D I J A
VYRUI
Skambint — 376-0785
Isnuom, (nuo spaL 1 d.) modernitkas 5 kamb. (2 mieg.) butas 2-me
aukšte. Iį4 vonios. Kabinetine vktuvė, elektr. plyta. 250 dol. men. Tik
suaugusiems, jokių gyvuliukų. 72-ros
ir Francisco apylinkėje.
Skambint — 925-2198
>

a i

iiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiai
NEW PORT RTTCHEY, FLORIDA
Isnuom. 5 kamb. namas 3 ar 6 mėne
siams. Del informacijų skambinti B
Cbieagoje telef. 475-5138
tarp 10 vai. ryto ir 5 vaL vakaro.

73 ir California — Parduodamas
arba išnuomojamas gražus švarus iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmmimii
Brighton Parke išnuomojamas dvie«
mūrinis namas. 3 miegamieji. Virimo pečiai. Centr. oro vėsinimas. jų kambarių butas su baldais pirmame
Geriausias pasiūlymas.
Skambint aukšte, vyresnio amžiaus vyrui. „ „ ^
9254040.
TeL 375-9543
Išnuomojamas 2-jų miegamųjų bu
MICHIANA SHORES, IND.
New 3-bedroom ranch. Hot water tas, pirmame aukšte. Marąuette Par
heat. Ceramic tUe bath. 80% fur- ko apyl. Tik suaugusiems. Teirautis
nished. Cedar wood exterior. Doub- vakarais iki 11 vai. tel. 737-8161.
le lot. Sale by ovraer. Priced in the
60's.
Open house Sunday, Sept.
ISNUOM. apšildomas 4 kamb. butas
14th. 218 Groveiand TraiL
68-tos ir Talman apyl. Skambint teL
737-9228.
Immacttlate 6 rm, bungaiow. 2 full
baths, finished basement. Fenced
PARDAVIMUI
yard. Vicinity 79th and Pulaski. Im*
mediate posseskai. TeL 585-1379.
Parduodama labai graži palmė,
Lietuvos
dailininkų paveikslai, ginta
ST. TURIBIUS PARAPUOJE
Skambint
Savininkas parduoda gražų 3-jų ro dirbiniai ir audiniai.
nuo
2
iki
6
vai.
vak.
tek
737-5177.
miegamųjų mūr. namą. įrengtas rū
sys, su "panened"' sienom. Centr.
oro vėsinimas. 2 maš. garažas. Pui
MLSCELLANEOtJS
kioj vietoje arti 55-os ir Pulaski. Tei
singai įkainuota. 767-6061.

SASNAUSKAS
ApyL 7f-os ir Pulaski parduodamas V.
Atlieka
jvairtus CEMENTO DARBUS:.
švarus 6 kamb. bungatow. 2 pilnos
šaligatvius,
laiptus ir kitokius..
keramikos vonios. Įrengtas rūsys.
6225 S. KOLMAR AVE.
Skambint
telef. —
aptvertas kiemas. Tuojau galima
3-jų mieg. mūr. namas.
18 znetų
užimti. Skambint 585-1379.
GHf6-8402
• p ^

senumo. Prašo $59,900.
•533 S. WASHTENAW
iiiiiiiiimiiiiimiiujiiiiiiiiiimmiiiiiiiim
Liuksuč.ne 5 kamb. mūro rez. 2
mas. mūro garažas. Apie $55,000.
BUTŲ NUOMAVIMAS
3848 W. 78 PLACE
6 kamb. mūro rez. Prašo $65,000. N a m u pirkimas — Pardavimas
And įt's be:t at the Arlmgton. where you y*
can enjoy our mountainside s w į m m i n g
pools, golf courses^three lakęs, lighted
tennis courts, sočiai programs. dining
and dancing And where you'll find those
world-?amous Hot Springs thermal waters,
nght in our own private bathhouse
Arra attrartions mrludf I Q Zoo (froinmą nf prrjormmz
antmah). a diamrmd rntnf uniqw ptittrry uork* ("onųuistador
outdnrtr drama and ^nme nf thr hr%t fishmg m thr uorld
Fof ReservatKXis CaH Toil Free 8 0 0

HOIKI.
Ti-1l m i - m i i r c i l o i i l v<«ir Sf><)
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JAVUREK FURS, 0615 West Cermak, Benryn, m.
Master Charge
TeL 484-0917
Vita — Lay Away

WARSAW

Tel. — 2374653

Atdari apžiūrėjimui

=

•

BIZNIO N U O S A V Y B Ė
PLIUS 4 BUTAI

F. L. BUCARO REAL ESTATE

i

BBANGENYBtS

— 581-4111

B • A L

E S T A T E
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ŽEMĖ GERIAU NEGU AUKSAS
Laike paskutinių deSimt metų žemgs kaina pakilo 25 kartua. LIEPONIŲ
OKYJE. 14J yat ir Bell Road, trya mylios nuo I^monto ir Orland Parko.
Salia OLD OAK COUNTRT CLUB golfo lauky — parduodami namu atatybai sklypai 100x150 p*dų ir didesni su viaala mieato Jrengimala. kanali
zacija, vandentiekiu, asfaltuotais keliais, ražu. elektra, telefoau iem*je.
Statybai paruosta 120 sklypų — kurių pus5 j«.u iSpa.rduota. dalis na
mais apstatyta ir apgyventa. Namų vertS $120.000. - $150.000.
Vietove labai patogi susisiekimui — su Chicagos miesto centru tik. JO
min . 18 mylių Marquette Parka*. 3 mylios Lemontas tr Orland Parka*.
Vienos mylios atstume randasi prading ir High mokyklos, OLD OAJC
COUNTRT CLUB *u erdvia banketam sale Salia statomas Prekybos cent
ras su įvairiomis krautuvėmis, banku, teniso aikštėmis. Katalikų bažnyčia.
tik vienas blokas.
Be to. Lemonto miesto ribose, salia BIO RlJN golfo laukų parduo| darni 1 akro sklypai su asfaltuotais keliais Ir kitais įrengimais. Daugelis
šių sklypų apaugę didžiuliais šimtamečiais ąžuolais.
Sklype kaina $28,000 ir aukščiau, {mokėjus $10,000 galima pirkti iš
mokėjimui 5 metams įS 12%
Visais pirkimo reikalais kreiptis J JUSTĄ LEEPONI
OLD OAK COUNTRY CLUB. 143rd ir Parker Road, Orland Park, TL
TEL. 312—34*4344
iillllIlIlUIlIIIIIIlimillilllIlIlIlIlMIlIltlIlIlIlIlIUKIIIIilUHItHiiilllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlII

€ 3 ir Talman. 4 miegamų namas.
$33,500.
55 ir Albany —- 6 kamb. mūr. rez.
$45,900.
61 ir Maplewood. 4 mieg, mūro rez.
$55,000.
73 ir Fairfleld — 3 mieg. mūras.
$53,500.
7711 S. Lotus, Burbank, 2 sklypai,
4 kamb. namukas, garažas. $28,000.
35 ir RocJnvelL Dviem šeimom me
dinis. $23,900.
42 ir Maplewood. 3 pastatai. Pui
kios pajamos. $129,000.
53 ir Lawndale. Didelis 2-jų butų
med. Prašo $60.000.
42 h- CampbelL Reikalingas darbo
med. 3-jų butų. $20,000.
52 ir Actesiaa. Naujesnis mūras
IV2 aukšto giminingom šeimom. Pra
šo $65,000.
50 ir RockwelL 3-jų butų medinis.
Prašo virš $50,000,
6* ir Washtenaw. Taverna ir 5 bu
tų mūras. Prašo $80,000.
50 ir Wasbtenaw.
8 butų mūras
Geras investavimas. $110.000.
53 Ir Tripp. Restoranas ir kirpykVa ir pirkėjui butas. $87,500.
5847 S. Cicero, 3 sklypai ir taver
na.
Puikus investavimas.

BUDRAITIS REALTY CO,
8600 S. Pulaski Rd.
Tel. — 767-0600

Draudimai —

Valdymas

INCOME TAX
N o t a r i a t a s — Vertimai

BELL REALTORS
J.

....

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiijinuittiiifsji

P L U M B I N G
Uoensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai, vir
tuves ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocks.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą; galit kalbėt lietuviškai
palikit pavarde ir telefoną,
SERAPINAS —

636-2960

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedrie A v . — 778-2233
;itiiininiini...mn..u..M........M.,r.rf...„

MOVI N G
SERfiNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir i i toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

M I S C E L L A N E O U S

N A M Ų APŠILDYMAS
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
pečius j gazinius.
ALBTN B A N Y S , T e i 447-8806

TeL — W A 5>8063

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitas knttus
NEDZINSKAS, 4058 Areher *v5*
Chicago, DL 80682. teL 9T7-59S5

lllilllllllilllllllllllllllllillllllllllllllllliilll

A.

VILIMAS
M OVING

Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumi}

VALOME
~l
KILIMUS IR B A L D U S
Ir
vaalroojune
Plaossune
visų rOMų grindto.
B U B N Y S — TeL R E 7-5168

TeL 376-1882 arba 376-5996
flIUIIMIlllllllMIlHlllllllllUllIlIUIlUlIlIHI
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TELEVIZIJOS

VIZITrinŲ KORTELIŲ
BEDŪLU

Visitinių kortelių naudojimas yra
gražu* paprotya. Bisnieriai jas ptaSpalvotos ir paprastos. Radijai, išai naudoja Bet tinka Ir vto^ luo
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
mų atstovama turėti grasiaa vis*.
pardavimas ir Taisymas.
tinęs korteles
Apsimoka skalbtis dieav DRAUGE
Kreipkitės i "Draugo" adminis
M I G L I N A S TV
ass JU piaiiauaiaJ skaitomai Uetraciją visada pasaliais reikalais.
tuvlų dieoraAtia gi skelbimu kai 2346 W. 69 S t , teL 776-1486 Būsite patenkinti mfeq patarnavi
pristaaiBos
'HHiHitimiiiiiiimiiiimiiiiiiHifiimiiiiH mu

Independently

owned

and

operated

grįžta į darbovietę, o šį butą lai rijoj iš 6,443,000 žmonių suma ! DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 13 d.
. pavičius ir ižd. Linas StaŠkūnas.
— Irena Manomaitienė, apy kysią tik savo malonumui — atos žėjo iki 6,343,000, arba L*%;
linkės pirmininkė, siunčia visiems togoms. Aldona įvertindama šios Vakarų Vokietijoj per tą patį
laiką sumažėjo 1.2%, Austri
mokyklos, korespondenciniu bū iš Bostono nuoširdžius sveikini- apylinkės lietuvišką veiklą, su
Palm Beach, Flą.
joj 0.47c, Britanijoj 0.2%. Eu
A. f A.
du jau mokosi Loreta Gincaitė, mus. Po ilgesnių atostogų grįž- mokėjo tautinio solidarumo mo
ropoj
didžiausias
prieauglis
buVidas ir Aldis Jameikiai ir To- j ta pas mus lapkričio pradžioje, kestį ir šiai LB apylinkei.
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
5.7%, Italijoj
TRUMPAI
Linas Staškūnas, valdybos
P. Mikšys vo Ispanijoj
mas Volotka. Visi suinteresuobroliui Petrui su šeima ir artimiesiems gilią
2.7%.
Solistė Ona Blandytė —I tiei» § iuo reikalu prašomi kreip- iždininkas po labai sunkios ligos,
tis
bet
sėkmingos
operacijos
baigia
Tameikienė, nuolatinė šios LB į i šios apylinkės valdybą, kuri
užuojautą reiškia:
apylinkės renginių rėmėja, savo tuojau veltui parūpins vadovė sveikti savo šeimos narių prie GYVENTOJŲ MAŽĖJIMAS
Gudeliene
RUMMAGE
SALE
štaujiūnaiėiai
gražiu mezzosopranu atlieka pui lius ir kitas šiam mokslui priemo žiūroje.
Labiausiai civilizuotuose krašETKJEBROOK COMMTJNTTY
Pajuodžiai
Žemaičiai
—
Antanas
Ščiukai
CHl'RCH
kius koncertus, grįžo iš atostogų, nes.
•ii- Eleonora
«
i-ir i,„ •„:
^ji r t ! tuose gyventojų skaičius mažėT. Dambrauskas
S736 No. LOLKTA AVK.
Jankauskai
JV
kurias praleido Chicagoje, be
— LB Floridos apygardos pirm veiklus
< l mile N. W. ot Oaldw©ll & Devon)
šio apylinkes
nariai, pralei
gnzo j *^^^
iš atotogų,
kurias gražiai
J * > E>J
tarpu pnnutyviuose yra Tues.,
Makarai
Ingauniai
Sept. 1 6 — 1 0 a.m. to 8 p.m.
lankydama savo giminaičius ir Kazys Gimžauskas š. m. rugpiūdo julnksčiau gyventame Ro-1 pnesmga^ Per. P « J ™ - e - Wed.. Sept. 17 — 10 a.m. to Noon
Idzeliai
Užemiai
draugus. Jaučiasi labai gerai pail čio 25 d. raštu praneša, kad jis
P H O N E 76S-1&22
Kalvėnai
chesteryje.
Ten
Antanas
įsteigė
tus,
nųo
1974
J
a
1979,
Svac*Garbonkai
sėjusi. Jos du vyresnieji sūnūs Vi lapkr. 6 d. šaukia St. Petersburge
Tamošauskai
Sideriai
das ir Aldis džiaugiasi turėję la LB Floridos apygardos atstovų su lituanistinę mokyklą ir radijo
Dambrauskai
valandėlę
ir
buvo
jų
pirmuoju
Kiborai
bai gražias ir įdomias atostogas. važiavimą. Prašo į suvažiavimą
Dabkienė
vedėju.
Šiuo
metu
Antanas
yra
Dimgailai
Dainavos stovykloje, o jauniau prisiųsti šios apylinkės atstovus.
Mielam krikšto tėvui ir prieteliui
Bertuliai
Gudoniai
sias Gitas, 4 metų, su tėveliu Šios apylinkės valdyba prašo jai vienas iš šios apylinkės valdybos
Šneiderienė
žėruoliai
A. f A. ALOYZUI BARONUI
Sauliumi saugojo namus.
pranešti, kas iš šios apylinkės vicepirmininkų.
Andrišiūnienė
Dr. Vytautas ir Aldona Ur
Bružai
narių sutiktų būti tokiuo atsto
— * Dailininkas Antanas Petri- vu. Dabartinę apylinkės valdybą bai buvo atvykę iš Indijanos pasi
mirus,
Grigaičiai
konis, daugelį metu bekeliauda sudaro: einąs pirm. p. Povilas Mik rašyti dokumentus anksčiau už
jo žmoną NIJOLE, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ, seserį
HOT SPRINGS, Arkansas
mas su parodomis per lietuvių šys, vicepirm. dr. Kotryna Ginio pirktam vienam iš gražiausių
JANINĄ Lietuvoje ir kitus artimuosius giliai užjaučiame.
kolonijas, daug savo gražių pa tienė, Julija Staškūnaitė, Anta- kondominijų butui. Abu būdami
KRIKŠTO SŪNUS EUGENIJUS,
GINTAUTAS,
veikslu yra paaukojęs ir Lietuvių
ščiuka, sekr. Alfonsas Pili-į dar per jauni būti pensininkais,
Bendruomenei. Ir šios apylin nas
DALIA ir VLADAS BŪTĖNAI
kės jau keliuose renginiuose jo pa
dovanoti paveikslai labai daug
prisidėjo prie sėkmingo dovanų
paskirstymo. Šiais metais dail.
Mūsų bend^uninčiui ir prieteliui
Antanas ištisai be jokių atosto
gų intensyviai kuria paveikslus
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
A. f A. ANTANAS LUCAS
A. f A. ALOYZUI BARONUI
sekančiai parodai, kuri įvyks š.
m. spalio 3 d., penktadienį, jo ank
Mano mylimas vyras mirė 1980 m. rugpiūčio 26 d. ir buvo pa
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
mirus,
sfiau gyventoje Chicagoje, Čiur
laidotas rugpiūčio 29 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai NIJOLEI sū
lioriio galerijoje Jaunimo centre
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavi
kartu su dr. Jono šalnos šaknų
mą ir palydėjo į amžino poilsio vietą.
nums GINTARUI ir SAULIUI ir kitiems artimiesiems4330-34 So. California Avenue
skulptūromis.
Nuoširdžiai dėkoju kan. Vaclovui Zakarauskui, kuris atlaikė ge
ANTRAS
KAIMAS
dulingas
pamaldas
už
jo
sielą
ir
palydėjo
velioni
j
kapines.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
— Dr. Jonas šalna ir jo žmona
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
solistė Janina Šalnienė, turėdami
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių; pareiškė man toje
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Jane Beach kondominiume bu
liūdesio
valandoje
užuojautą.
Telefonas — YArds 7-1741-2
tą, dažnai čia atvyksta atostogų,
Dėkoju šauliams, atsilankiusiems į šermenis ir palydėjusiems į
o too metu dr. Šalna, kaip žymus
kapines.
Mielam
menininkas, Floridos gražioje
Dėkui visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
gamtoje įgyja vis naufų, gra
turiu galimybės padėkoti.
žiu idėjų savo kūrybai. Dalyvau
Dėkoju šauliams grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald
ja šios apylinkės renginiuose ir
A. Petkui už malonų patarnavimą.
LTN. JURGIUI RAČINSKUI-RAČIUI
juos remia savo aukomis.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
mirus, velionio ŠEIMOS NARIUS, GIMINES ir artimuo
2mom BRONE
— Dailin. Ringaiyė Zotovienė
sius išeivijoje ir likusius okupuotoje Lietuvoje užjaučia
ir jos dukra Andrėia grįžo iš atos
me
ir kartu liūdime.
togų, labai mielų, malonių.
XIX Karo Mokyklos laidos mokslo ir ginklo draugai
Laidotuvių Direktoriai
Dail. Ringailė jau kelis savo gra
Čikagoje
ir apylinkėse:
žius paveikius yra paaukojusi šios
apylinkės loterijoms, tuo labai
Jonas Abraitis
Bronius Masiokas
6845 SOUTH VVESTER N A VE.
gražiai r>aremdama šios apvlinMečys Bužėnas
Vacys Numgaudas
kės" "veiklą. Šiuo metu ji kuria
Tel. 737-8600-01
Jonas Bejeris
Jonas Gradinskas
naujus paveikslus savo kūrinių
Jonas Bim kūnas
Tadas Jurcys
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
parodai, kuri įvyks š. m. spalio 3
Tel. 422-2000
ir 4 dienomis, Kultūros židinyje,
Brooklyne. Parodą globoja Lietu
vos Katalikų moterų federacija.
,
— Jonas Jakubauskas, veiklus
Mielam bičiuliui
šios' apylinkės narys ir Lietuvių
kapų sekcijos pirmininkas, gavo
A. f A. ALOYZUI BARONUI mirus,
iš ok. Lietuvos liūdną žinią, kad
jo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ, gimi
ten m i r ė jo mylima sesuo a. a'.
nes ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
Salomėja Matulaitienė.
Sunkioje liūdesio valandoje, netekus brangaus vyro
Algirdas ir Gražina Petruliai
— Veronika ir Bronius Aušro
ir tėvo
Vytas ir Gražina Petruliai
tai, veiklūs apylinkės nariai, Ve
A. f A. ALOYZO BARONO,
Algimantas Bražėnas
ronika dar ir Lietuvių fondo sek
MARQUETTE FUNERAL HOME
Detroit,
Michigan
cijos pirmininkė, grįžo iš atostojo žmoną NIJOLĘ, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ nuošir
gyrgerai pailsėję. Bronius, va, ir
džiai užjaučiame ir kartų liūdime.
TĖVAS IR SŪN'US
atostogų metų davė "Draugui",
P. M. GRUŠAI
kaip bendradarbis įdomių staipsJ. E. MATULAIČIAI
2533 VVest 71 St., Chicago
nivu
Los
Angeles,
Calif.
A.
f
A.
1410 So. 50th Av., Cicero
MSK Jadvyga Jakubaitienė. Apoloniįa Pažėrienė ir Lina SlaboTel. 47t>-2345
DR. JURGIUI BALČIŪNUI mirus,
kienė buvo išvykusios į Clevelan
AIKŠTĖ ALTOMOBil IAMS STATYTI
dą, į Ados Jasinevičiūtės ir Au
žmonai DR. BRONEI, DUKTERIMS, SŪNUMS, SESE
gustino Stungio sutuoktuves. BuRIAI ir BROLIAMS reiškiame gilią užuojautą ir kartu
MUSips labai gražios lietuviškos
liūdime.
2759 W. 71st St., Chicago, 111. 60629
vestuvės.
— Alfonsas Pilipavičius, apy
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
ALDONA ir VACLOVAS
VALIS-LABOKAI
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
linkės valdybos sekretorius ir Al
bina Pilipavičienė, Lietuvos Duk
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Atdara šiokiaditniaia nuo £ *aL ryte Qd l t ral. vakare.
terų Juno Beach skyriaus pirmi
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ninkė ir aktyvi apylinkės narė, iš
D. KUHLMAN, B S.. Registruotai vaistininkai
vyko į Kanadą atostogų. Pirmi
A. f A.
ninkės pareigas tuo metu eis sky
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
PHILLIPS - LABANAUSKAS
riaus vicepirm. Zotovienė.
DR.
JURGIUI
BALČIŪNUI
mirus,
— Dr. Kotryna Giniotienė, apy
reiškiame gilią užuojautą žmonai Dr. Br. BALČIŪNIE
Tel. YArds 7-3401
linkės valdybos vicepirm., buvo
3307 SO. LITUANICA AVE.
NEI, ŠEIMAI, Prelatui VYT. BALČIŪNUI, seseriai EI.
ilsėtųsi į Kanadą. Džiaugiasi
MASAITIENEI, sūnui inž. JURGIUI BALČIŪNUI ir vi
ten aplankius savo sūnų Antaną
STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
siems broliams ir giminėms.
ir marčią Regina, kurie tuo
2314 VV. 23rd PLACE
Tel. VIrginia 7-6672
metu susilaukė pirmagimio sū
2424 W. 6<»th STREET
Tel. REpublic 7-1213
Pranė ir P e t r u Kaladės
nelio, kurį pakrikštijo Luko var
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
Bronė
ir
Jonas
Kuodžiai
du. S
mas n balansavimas. Stabdžiai. Dus
Marija ir Stasys Lftšiai
—^Bronius Oniunas, Alfonsas
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
PETRAS BIELIŪNAS
Pilipavičius, Albinas Staras ir Vyti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
tas"Mazoliauskas šių metų pa
4348 SO. CALIFORNIA AVE.
Tel LAfayette 3-3572
Wheel alignment and balancing.
sižymėję žvejai— daugiausia yra
Brakea. Shock absorbers. Mufflers
sagavę žuvų.
and pipes. Tune-ups. Lųbrication.
JURGIS F. RUDMIN
Rašytojui
—Ti. B. Krašto valdybos pirm.
Change of oil and flltera.
3319 SO. LITUANICA AVE.
Tel. YArds 7-1138-39
Vytautas Kutkus ir Švietimo ta

Z

LIETUVIAI FLORIDOJE

PADĖKA

EUDEIKIS

j

A f A

Mažeikai Evans

'i

rybos, pirm. Jonas Kavaliūnas ben
dm. aplinkraščiu Nr. 27 kreipiasi
ir į šios apylinkės lietuvius tėvw> kurie turi mokyklinio am
žiaus vaikus ir prašo vaikus leis
ti*! lituanistines mokyklas, o vie
tose, kur nėra tokios mokyklos,
juos mokyti lituanistinių dalykų
korespondenciniu būdu. šioje apy
linkėję dar nesant lituanistinės

r

JAY D R U G S V A I S T I N Ė

I

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street -

Tai, GA 6-7777

Veikia nųo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet

PETKUS

A. f A.
ALOYZUI BARONUI mirus,

žmoną NIJOLE, sūnus GINTARĄ ir SAULIŲ giliame
skausme nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
ALDONA *r VACLOVAS

VALIS-LABOKAI

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th \M.. CK F.RO. II.L

1

Tel. OLymfMC 2-1003

i

8

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 13 3.

IŠARTI IR TOLI

X Dtail. Sofija Butkienė už
savo keramikos darbus pasku
VOKIETIJOJ!
I. A. VALSTYBĖSE
tiniu metu meno parodose lai
— Vysk. Antanui Defesnhri
—Twayne leidykla sekančiais
mėjo dvi premijas,
Frankfurto
ligoninėje buvo ge
metais ruošia išleisti dvitomį vei
X Lietuvių fronto bičiulių'
rai
ištirta
sveikata,
sustiprinta
kalą "Contemporary American
Chicagos sambūrio išvyka ir
Immigration". Šiame veikale bus širdis ir šiomis dienomis bus 4
trumpas, organizacinis susirin
ir JAV LB Visuomeninių reikalų leidžiama išeiti iš ligoninės. " *
kimas bus rugsėjo 21 dieną
tarybos nario dr. Algirdo Bud- Kurį laiką turės dar gydytis
Ateitininkų
namuose.
Susirin
X Rytoj, seJanadienį, rugsėjo
reckio studija apie pokarinius lie namie, bet jau dabar yra dar
kimo
pradžia
3
vai.
p.
p.
Atei
14 d., 4:00 vai. p. p. "Draugo"
tuvius ateivius. "The Reluctant bingas ir rūpinasi Europos lie
banketas Jaunimo .centre. Pa tininkų namai yra apie 20 my
Immigrants: The Lithuanian Dis- tuvių sielovada.
siliko neišplatintų ir nepilnų lių nuo lietuvių centro — Marplaced Persons". Veikalą redaguo
0KUP. LIETUVOJE
stalų. Todėl galima bus gauti quette Parko, Archer Ave. ir
ja dr. D. Cuddy ir jame bus pa
127
gatvė,
Lemonte.
Bičiuliai
bilietų prie įėjimo.
liesta 20-ties tautų imigrantai. Pa
— Kauno muzikinio teatro di
X Dainininkė Linda Ruzgai- maloniai kviečiami dalyvauti su
pildomų žinių apie knygą galima rektorium paskirtas dirigentas
tė, kuri labai gražiai pasirodė šeimomis ir draugais.
gauti kreipiantis i JAV LB VRT- Stasys Domarkas. Jis yra gimęs
x Dr. Jonas šalna iš GraysMichigano miesto rudens šven
bą.
1939. Baigęs Klaipėdos St Šim
tėje, užprašyta ir kitais metais lake, TA., "Draugui" aukojo 17
— Jono Dainausko, Lituanis kaus muzikos technikumą, 1957dalyvauti. Ji dainavo liaudies d. Vakar dienos "Drauge"
tikos Instituto nario, Pedagogi -1962 muziką (obojaus klasėje)
buvo
praleista
korektūros
klai
dainas, supažindindama trumpai
nio Lituanistikos instituto lekto studijavo Liet. valstybinėje kon
su turiniu ir kilme. Linda Ruz- da ir auka klaidingai paskelbta.
riaus, paruošta paskaita "Lietu servatorijoje. Simfoninio diriga
gaitė dainuos ir Beverly Sho- Už savo spaudos stiprinimą ad
vos valdovo Vytauto asmuo" vimo dalykus studijavo Leningra
res Lietuvių klubo rengiamame ministracija nuoširdžiai dėkoja.
buvo perduota Hot Springs lie do konservatorijoje (1962-1967).
rudens spalvų baliuje.
x Teismo išlaidoms padengti I Dariaus Girčno Ii t. m-los 1979-80 m. abiturientai. Mokykla veikia ir šiais metais su darželiu, aštuoniais skyriais ir tuviams per radijo valandėlės Nuo 1967 paskirtas Kauno mu
Nuotr. A. G. Plačo
x švč. M- Marijos Girnimo tų demonstrantų lietuvių, kurie į specialia klase. Rugsėjo mėnuo — švietimo mėnuo. Visi registruokitės.
"Leiskit į Tėvynę" — Lithua zikinio teatro vyriausiuoju diri
parapijos mokyklos Motinų klu buvo suimti demonstruojant
nian Broadcasting Spa — pro gentu.
bas šaukia susirinkimą pirma prieš Sovietų Sąjungos ambasa
gramą rugsėjo 14 d. iš KGUS — Lietas bus pakenkęs der
dienį rugsėjo 15 d., 8 vai. vak. dą, lietuvių Fronto bičiulių
FM radijo stoties, minint Vy liams. Vakarų ir Vidurio Eu
par. salėje, 6820 So. Washtenaw. centro valdyba be anksčiau su- :
tauto Didžiojo 550 m. mirties ropos kraštai kaltina orą dėl
Bus visos supažindintos su nau rinktų, dar pasiuntė dviejų šim- j
sukaktį. Radijo valandėlės va prasto derliaus ir vėlai pradeda
jos valdybos narėmis. Kviečia tų dol. auką. Verta [ tai atdovybę
sudaro: Salomėja šmai- mos piūties. Ypač pakenkęs lk>
ŠAULIU VEIKLA
ATSISVEIKINIMAS SU
teitininkų kuopos vardu dar pa
visas motinas dalyvauti.
žienė — vedėja ir pranešėja, tus gegužės ir birželio mėnekreipti dėmesį ir kitoms organi- į A.A. RAŠYT. A. BARONU
reikšdamas šeimai
nuoširdžią
Vytauto Didžiojo saulių rink
X "Grandies" tautinių šokių žarijoms.
Petras šmaižys — rekordavi- j šiais. Kai kuriose Lenkijos vieužuojautą. Pabaigoje atsisveikini
Rugsėjo 7 d. vakare miręs mus užbaigė gilios minties trum tinės ir jūrų uniformuoti šauliai raas ir Antanas Kruklys — fi-jtose priliję daugiau negu bet
ansamblio, vadovaujamo I. Smie"Draugo" redaktorius rašytojas pa kalba dr. Petras Kisielius, ka p ir saulės rugsėjo 1 d. žygiavo nansų tvarkytojas.
liauskienės, 1980-81 m. globos
i kada per 250 metų. Rytų Vo
a.a. Aloyzas Baronas buvo pašar jaunystės ir viso gyvenimo arti Lemonto gatvėmis, įsijungę j to
komitetą sudaro: V. Meiluvie-1
kietijos spauda taip pat mini
votas Vasaieio - Butkaus laidoji mas draugas. Uždarė minėjimą miesto tradicinį Darbo dienos
nė — pirmininkė, D. Dundzinepaprastą lietų.
Apie liūtis
mo koplyčioje, Cicero mieste, kur ir atsisveikinimą A. Prapuoleny- paradą. Puošnūs vežimai, pėsti
lienė — vicepirmininkė ir iždi
pranešama ir iš Lietuvos.
jis gyveno. Jau antradienį vaka tė, pakvietusi visus sugiedoti L'.c- ir raiti pajacai, daugybė muzi
ninkė, Rimavičienė — parengi
SVETIMOS KALBOS
kantų bei kitų įvairenybių ir
— Kauno rotušėj, dabar vadi
re jo karstą aplankė nemažas bū tuvos himną.
mų vadovė. M. Jonušienė — pa
Loop
kolegija
praneša,
kad
štai
Lietuvos
trispalvė.
Žiūro
namoj
Santuokos rūmais, rurys
velionio
gerbėju,
draugų
ir
pa
rengimų vadovė, G. Sturonienė*
Daugybė žmonių praėjo pro jo vai sveikino šaulius stipriais dabar išbandys naują konceptą pjūčio 15 buvo užregistruotos 45
žįstamų, kurie skaitė jo raštus,
— sekretorė. Kadangi ateinan-1
karstą, nes atsisveikinimo metu plojimais. Daug sveikino lietu svetimų kalbų dėstyme savo santuokos. Per 40 metų tuose rū
straipsnius, kurie klausėsi jo lite
tį pavasarį "Grandis" ruošiasi I
ne visi tilpo koplyčioje. Visi tik viškai. Lemontas, "lietuviškė- rusų ir ispanų kalbų pamokose. muose susituokė 117,250 porų, o
ratūriniuose vakaruose humoris
važiuoti į Australiją, tai I. Smierai nuoširdžiai gailėjosi kūrybin jantis" miestas, kuriame gyvena Pabrėžtina, wad su nauja O'Hare naujagimiu užregistruota
170
tinių eilėraščių.
liauskienė prie globos komiteto |
go rašytojo, kad jis taip dar anks nemažas skaičius mūsų tautie aerodrome tarptautinė seksija, tūkstančių.
Trečiadienio vakare, rugsėjo
pakvietė dar vieną komitetą lė
ti turėjo pasitraukti iŠ šios žemės. čių, o apylinkėse didelė dalis kils svetimų kalbų mokančių
10 d., 7:30 vai. buvo atsisveikini
— Apskaičiuojama, kad Lie
šoms sukelti. Jame energingai
Bet ne pats žmogus nusistato sa žemių jau priklauso lietuviams. įvertinimas. Norinčių daugiau
mas
su
rašytoju.
Įnešus
Lietuvos
tuvoje
laikosi apie 300 paukščių
jau darbuojasi šie nariai: I. Kevo likimo kelius.
informacijų,
gali
skambinu
Paradas
didingas
(nors
pla
ir
ateitininkų
vėliavas,
trumpą
rusių.
relienė, R. Kucienė, V. Monkus
Rugsėjo 11d. truputį po 9 vai. nuotojai gal pasirinko maršrutą telef. 269-8066.
žodį, visų vardu išreikšdama šei1
ir K. Šimkuvienė.
i mai užuojautą, tarė Aldona Pra- ryto buvo trumpos ceremonijos J į J į J į S " įlygintomis gatvė" ORKESTRAI
X Lemonto LB apylinkės val
Jaidojimo koplyčioje, o 9:30 vai. Šv ^
^
g ^ d a r b š č i o j i sesk
I
puolenytė,
kuri
po
to
iš
eilės
Chicagos
parkų orkestrų są •iniHiniiminiiiiiiiiimiimiir/Hiimmtttt
dybos gegužinė bus šį sekma
Antano
par.
bažnyčioje,
atnešus
kvietė ivairių organizacijų ir ins
Marytė Dapkienė užkliuvus ko junga praneša, kad konkursas
Advokatas
dienį, rugsėjo 14 dieną. Laukia
velionio kūną buvo koncelebra- jai parvirto ir jos ranka keletai
titucijų
atstovus
tarti
paskutinį
patekti į mokinių, jaunimo, su
me daug svečių iš Lemonto ir
GINTARAS P. ČEPĖNAS
cinės šv. Mišios. Mišioms vado savaičių bus gipse).
"sudiev".
augusių ir kamerinės orkestras Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. ir.
apylinkių ir taip pat iš Chica
Gimtinės tėviškės Vabalninko vavo klebonas kun. Jonas Stan Apeigoms pasibaigus, visi šau- j įvyks rugsėjo 15 d., 4—9 vai.
gos. Kasmet šioje gegužinėje
tautiečių vardu labai jautrų žodi, kevičius, kartu koncelebravo kun. liai buvo pakviesti j, netoliese Į p. p., Jefferson parke. (4822 N. šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
susirenka daug svečių, kurie la
ir pagal susitarimą.
prisimindimas jo iškankintus ir V. Rimšelis, pasakęs ir gerai iŠ- esantį Antano ir Aldonos Lau- j Long Ave.) Dėl informacijos
bai maloniai praleidžia dieną į Emilija (Jasinevičiūtš)
įas
Tel. 776-5162 arba T76-5163
mąstytet pamokslą, kun. J. Duo
!
gamtoje. Saulutei sutikus, pa-| D ;_f tun f a j- susituokę cieveiande rug- jau mirusius tėvus, partizano mvr ba, kun. J. Vaškas ir kun. P. Garš rinaičių ūkį. Tai penkių akrų skambinti tel. 272-7484.
2649 W. 68 Street
piūčio 9 d. (plačiau buvo rugsėjo 11 timi žuvusį brolį Benjaminą ir
sodyba su puikiais trobesiais,
žadame visiems, kad
UNIVERSITETE
va.
Prie
altoriaus
*-Ttu
dalyvavo
Chicago,
Dl. 60629
dar tebegyvenančią seserį Janiną,
d. laidoje).
sodas su įvairiausiais vaisme
Illinois univeristetas skelbia, tlllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllt
žinė bus nuotaikinga ir links
ir
vysk.
Vincentas
Brizgys,
asistuo
X "Dainavos" ansamblio sta- tarė vabalninkėnas Vladas Būtė- jamas kun. B. Rutkausko. Mi džiais ir gėlynais. Garaže nau-; fcad spalio 15 d. įvairių pasiroma. Gegužinė bus Umbrasų
sodyboie, 103 gatvė ir Lemont J tomos A. Jurgučio operos. .< e i .| jas. Rašytojų są3ungos yardu^Kal- šių metų giedojo sol. Dana Stan- jutėlis "kadilakas". Lietuvoje dymų serija planuojama su
Road. Leng^-a oasiekti iš Chi-i činskas" spektakliams bilietai! be 5° poetes Kazys Bradūnas. Atei- kaitytė ir sol. Jonas Varnelis, var- tok^ s o d > ' H vadintume dvaru. "Ensemble Espano", ispanų šo Advokatas JONAS GIBAITIS
cagos: važiuoti * South St^en-į lapkričio S ir 9 dienai prašoma į t l ! T a s Ų f e d e r . a ^ o s * • * • ~ » " goriais grojant muz. Antanui |1 P o n a l Laurinaičiai yra nuosi kėjų pasirodymu. Informuotis
6247 So. Kedzie Avenue
-r, . - i ;„;„,,*; r;«-„ T„4-„«,„*-.™«I /^^ rvbos pirmmmKas is Detroito at- Skriduliui. Vysk. V. Brizgys davė dūs šauliai ir Aldonos mamytės tel. 996-4500*
Tel. — 776-8700
M. Knataitienės
gimtadienio
son
South Expressiway
Lemont Road. irUžnusukti:
mylios j įsigyti
tą Vaznelių)
ijrifts International
prekyboje, 2501
(po-;. ^
paskutinį
palaiminimą
prieš
išve
KINIEČIŲ
PARODA
Chicago, Illinois 60629
jau pasieksite gegužinę. Lauksi- U..
Į W. tr„,„.o;„\
7lst Street, - Chicago,
BĮ. v ykęs, dr. Adolfas
•- •
oKmi
Darnusis. žant į Šv. Kazimiero lietuvių ka proga, vaišinomės,.kol saulė nu
Field gamtos istorijos muzie Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
me visų rytoj Lemonto geguži- į 60629. Tel. 471-1424. Taipogi į "Draugo" redakcijos vardu — pines. Kapinėse maldas sukalbėjo sileido. Esame jiems tikrai dė- juje, (Rosevelt Rd. ir Lake
vykdomasis vicepirmininkas
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
nėję.
j bilietus galima užsisakyti ir bos
kun. Pranas Garšva. PLB valdy- kun. V. Rimšelis, asistuojant ku kingi.
Shore Dr.) vyksta paroda "Ki
Vacys
Kleiza.
Lietuvių
Pronto
bi
X Eltos biuletenis lapkričio j ^ ^ t m ^^iu adresu, (pr).
Rugsėjo 7 d. Vyt. D. šaulių nijos didysis bronzos amžius"
čiulių tarybos ir centro valdybos nigui J. Vaškui ir kun. J. Duobai.
— gruodžio mėnesių įvykstanDfMESIO.
J
skautininkių
Grabnešiai
buvo
rašytojai
V.
Ra
rinktinė
paminėjo tautos šven nuo rugpiūčio 20 d. iki spalio
x
ir visų rezistentų vardu — dr. Ka
čios Madrido konferencijos pro-j suvažiavimą, kuris įvyks rugsė- zys Ambrazaitis, Lietuvių Fondo monas, K. Bradūnas Č. Grincevi- tę — dieną, kai prieš 550 metų. 29 d. šios parodos supratimą
SKYvTEv? RESTALHANT
ga išleido specialią laidą anglų i j 0 27-28 d- d. Cieveiande, auto- - valdybos pirmininkas dr. An čius, VI. Butėnas, A. Kairys ir A. Didysis Lietuvos kunigaikštis papildyti penktadieniais, šeštaAtdaras 24 valandas.
kalba supažindinti pasaulį su j busas išvažiuos penktadienį, rug- tanas Razma.
Vytautas turėjo tapti mūsų ka- į dieniais ir sekmadieniais, 11 v.
Šešpl aukis.
Salotų baras.
Pietvakarių
kampas 63 Ir Cicero Ave.
raliumi.
Iškilmės
pradėtos
Į
r.,
12:30
v.
p.
p.
ir
2
vąJ.
p.
p.
faktais akup. Lietuvos reikalais, i gėį0 26 d., 6 vai. vak. nuo JauI kapines a. a. Aloyzo Barono
Visi velionį prisiminė geriau
TEL. 767-1896
Aprūpinti konferencijos atsto- Į nį m o c e n t r o . Norinčios važiuoti siais žodžiais už jo kūrybą, jo ide kūną palydėjo didelė minia žmo Brighton Parko lietuvių bažny- į pirmoje paskaitų salėje bus rovus ir jų valdžias su gerai pa- į skambina D. Vakarei telefonu alizmą rašant savo dienrašty, jo nių, nors buvo savaitės vidurys ir čioje. Uniformuoti šauliai su i domi trys filmai: "Kian" apie
ruošta, dokumentuota medžią- į 776-0085 arba R. Smotinsldenei nuoširdumą, neklastingą artimo daugelis užimti darbais. Net iŠ vėliavomis atžygiavo prie alto- \ archeologinius turtus, 'K^hina —
DENGIAME IR TAISOME
ga apie Lietuvą, yra ruošiami• 582-1771. (pr.).
meilę ir tyrą patriotinį jausmą. kitur atvykę nesigailėjo savo die riaus. Mišias atlaikė ir pamoks- Į The Beginings" apie priešistoVISŲ RCSIŲ STOGUS
specialūs leidiniai.
Po atsisveikinimo kalbų iŠ juos nu, kad tik galėtu atsisveikinti su lą pasakė kun. Kireilis. Daug rinę Kiniją ir "Chuja: Hundred Už savo, darbą garantuojame
Į X Menas yra grožio ir džiangs- tos buvo pademonstruota pora garbingu plataus masto lietuvių iškilmingumo suteikė puikus Schools to One", kuriame apiir esame apdrausti.
muz. Petro Vacbergo vadovau- budinamos Kinijos įvairios filoX Akiniai siuntimui \ lietu- j mo išreiškimas. Tokio grožio ištraukų velionio pokalbio, duo tautos dailiojo žodžio kūrėju.
Skambinkite
jamas šaulių choro ir solistės sofijos per amžius. Visi ragivą. Kreipkitės į V. Karosaitę — Į išreiškėju yra ir dailininkas to "Margučio" radijui, prieš įtei
ARVYDUI
KIELAl
Po laidojimo apeigų visi daly Julitos Burgess giedojimas.
narni šitokios parodos nepraOptical Studio, 2437*2 W. Li-1 Ant. Petrikonis. Jo darbų me- kiant premiją už jo puikų roma
Tel. — 434-9655
viai šeimos buvo pakviesti į GoiPo pamaldų. 12 vai. šaulių na- leisti
thuanian Plaza Ct. f 69th St.),. no paroda įvyksta spalio 3—12 ną "Abraomą ir sūnų". Ištrauką
den
Age
restoraną
pietų,
kur
dar
Chicago, BĮ. 60629. Telef.
dienomis Čiurlionio galerijoje.
ir porą jo eilėraščiu paskaitė poe- turėjo valandą laiko pasikalbėti muose vyko akademija. Pager
778-6766. (sk.)
(pr.).
bus vėliavas, šaulių sąjungos
tč-Julija Svabeitė - Gylienė, o pa- ir pasidalinti mintimis.
kapelionas
kun. J. Borevičius mi paskaita bei meninė dalis.
X Midland Taupymo bendro
X Terros prekyba galutinai Į baigai ištrauką iš romano apie
PUSMEČIUI
sukalbėjo
invokaciją.
Toliau S. Minėtas šaulių choras ir solis
vei reikalinga
Velionis
teilsisi
Viešpaties
ra
uždaroma spalio mėnesio pir partizanus "Vėjas skrenda paže
$121.00 Chicagoje
Vanagūno
gerai
paruošta
ir
įdotas
Vytas
Radžius
sudainavo
TARNAUTOJA - TELLER
—ps.
mąją savaitę. Nuo rugsėjo 15 miu" paskaitė V Laniauskas, a- mybėje.
tai dienai tinkamą dainą, šau
su patyrimu ar be. Skambint d. krautuvės darbo valandos
$93.00
lių šokėjų grupė "Vytis", vado
2544471. (ak.).
pakeistos šia tvarka: Pirmad.
Oieer oj e
vaujama V. Smieliauskaitės-AtX Prano Oepėno Naujųjų "tai ir ketvirtad. 12—8 vai. vak.:
(10/30/5/UM}
I kinson, atliko tautinių šokių
Pensininkams
auto apdrauda
kų Lietuvos istorijos antrasis antrad., penktad., šeštad. nuo
j pynę. Visi dalyviai pavaišinti
tomas — lietuvių tautos praei 10 vai. ryto iki 5 vai. vak. Tre
Amžius
O
iki 80 m.
j užkandžiais ir kavute.
tis ir atkūrimas Lietuvos val čiadienį ir sekmad, krautuvė
6529 So. Kedzie Avenue
Labai pasigesta daug dirbanstybės 1914-1923 metais — jau i; uždaryta, (sk.).
i čios ir visais reikalais besirūpi- I. BACEVIČIUS — 778-2233
spausdinamas. Knyga apie 700 į X Reikalingas budėtojas Jau
| nančios šaulių moterų vadovės
psl., kietais viršeliais dabar už-i nimo centre. Gyventi vietoje.
' Stasės Cecevičienės. Ji, Šiuo
šsakiusiems kainuoja 20 doi., -1 informacijų skambinti pi metu yra dr. Tauro priežiūroje
vėliau bus pardavinėjama po Kriaučeliūnienei tel. 448-232S.
i paguldyta ligoninėje tyrimams.
STASYS ŠAKINIS
25 dol. Užsisakyti leidėjo adre
fsk.).
Sekanti V. D. šaulių išvyka
LIETUVIS DAŽYTOJAS
su: J. Urbefe, 1619 No. Broadbus rugsėjo 21 d. Autobusais
X J. Andriaus sudarytą, Lie
way, Mekme Park. 111. 60160.
Dažo namus iš lauko
važiuojama į Racine. Wis., prisi
tuvos žernėtapį, išleistą Deve(sk).
dėti
prie
ten
esančios
"Kęstu
* ų Kultūros Fordo — kaina
ir iš vidaus.
N NAMAMS PIRKTI PA 6 do
čio" šaulių kuopos iškilmių,
6G e in*o SDarbas garantuotas.
švenčiant 25 m. sukakties jubi
SKOI/>S duodamo* mažais rnė- . .uims padengti — galima įsi
liejų. Autobusas iš Chicagos,
neainiais įmokejimaui ir priei-; gyti siunčiant užsakysm šiuo
4612 S. Paulina St.
iš šaulių namų išvažiuos punk
namais nuošimča&is. Kreipkitės į i antrašu: Devenių Roltūrinis
(Torra of l a k o )
tualiai 10:30 ryto. Dėl infor
Mutual Federal Savings. 2212 fondas. P. O. Bo\ 10782, St.
macijų kreiptis: Alf. Paukštė,
Skambinti 927-9107
West Carmak Rcsd — Telef. į Petersburg, Florida 33733.
tel.
43VTS71.
*
Yla
Barono
ligą,
LFB
stovyklos
dalyviai
Dainavoje
meldžiasi
koplyčioje.
Nuotr.
Vyt.
VI 7-7747.
(*.)
(*-)•
Sužinoję apie
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