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diniu teisių užtikrinimą. Trumpai
tariant, — pagrindinis lietuviu
tautos interesas ir teisė yra sieki
mas būti šeimininkais savo na
muose, būti savo likimo šeimi
ninkais, susigrąžinti likviduotą
nepriklausomybę, būti SNO na
re ir tvarkyti savo gyvenimą pa
gal Visuotinę Žmogaus Teisiu
Deklaraciją, Helsinkio susitari
mus ir kitas aukštas humanisti
nes socializmo gyvenimo normas.

Nr. 237

Šiandien laidojamas
prezidentas Sadatas

Moralinis ultimatumas
TSRS vyriausybei
(Ttrfnjn)

•

Egipto vyriausybe sustiprino saugumą

,

Kairas. — Egipte šiandien lai-1 kui, kuris būsimuose prezidento
dojamas atentate žuvęs preziden-1 rinkimuose yra vienintelis kandi
tas Anvvar Sadat. Jo darbą taikos datas, atvykti į Washingtoną
labui įvertino visa eilė Vakaru po- ateinančiais metais.
I litikų ir laidotuvėse dalyvauja
Egipto vyriausybė ir spauda
i daug žymių Europos ir kitu kon- į svarsto, kodėl sutriko saugumo
j tinentu valstybininku. Preziden-; organų veikla atentato metu. ViI tas Reaganas ketvirtadienį prie- Į sa eilė spaudoje paskelbtų nuotrau
mė tris buvusius JAV preziden- i kų rodo, kad kareiviai, iššokę iš
tus: Geraldą Fordą, Richardą sunkvežimio prie aukštųjų sveNixoną ir Jimmį Carterį, kurie da- į čių tribūnos, galėjo netrukdomi
lyvaus laidotuvių ceremonijose, priartėti, šaudydami į ten susi
kaip JAV atstovai. Egipto spauda rinkusius vyriausybės narius. Jo
palankiai vertina JAV atsiųstą kioje nuotraukoje nėra ženklų,
delegaciją.
kad kas nors būtų šaudęs į užpuo
Izraelio premjeras Beginąs bu likus. Net kada du užpuolikai pri
vo planavęs vienas vykti į Kairą, bėgo prie pat paaukštinimo ir pa
tačiau nutarė pakviesti dar tris ka sistiebę šaudė į sugriuvusius žmobineto narius. Su Beginu išvyko: į nes, niekas vyriausybes narių negynybos ministeris Sharon, už- Į gynė, neatsišaudė.
sienio reikalų — Shamir ir vi-1 Egipto vyriausybė kelikart padaus reikalų — Yosef Burg.
į brėžė, kad užsienio svečiai Sadates balsu •ja kongrese už naujus unijos vadovyKiti Sadato laidotuvių daly-; to laidotuvėse bus apsaugoti, taviai: princas Čarlis, Britanijos i čiau Libane net trys palestiniesosto įpėdinis, britų užsienio rei-; čių organizacijos skelbė, kad Kaikalų ministeris lordas Carring- j re bus puolami Sadato draugai,
tonas, Italijos prezidentas San- ; ypač bus bandoma nužudyti Izdro Pertini ir užsienio reikalų \ raelio premjerą Beginą,
ministeris Emilio Colombo, Pran-1
cūzijos prezidentas Mitterrandas
ti

Realizuojant Stalino — Hitle
rio vergų prekybos suokalbį, jūs
nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybei davėte devynias valandas
laiko apsigalvojimui. Nepriklau
somos Lietuvos atstatymo klau
symui apsvarstyti mes jums duo
dame laiko iki 1979. VIII. 7, 18
vai.
Jei per tą laikotarpį jūs "Pravdoje" ir visų respublikų centrinėje
spaudoje viešai paskelbsite Sta
Atsisakymas vykdyti pateiktu
lino — Hitlerio slapto suokalbio Moraliniame ultimatume reikavtsus dokumentus,
pasirašytus j l a v imų parodys ne tik mums, bet
Molotovo ir Ribentropo, jei viešai i r v-lsam pasauliui, kad pritariate
atsiprašysite visas tautas, kurioms į Stalino — Hitlerio slapto sandėpadarėte daug sunkiai apskai rio vykdymui ir ateityje. Jūs tuo
čiuojamų skriaudų, jei iškilmin parodysite, kad TSRS — tai visų
gai pasižadėsite jas atitaisyti, — pirma daugiaamžio tradicinio ru
mes patikėsime jūsų nuoširdžiu siškojo nacizmo kėslų realizavinoru tapti garbingais žmonėmis. m o s į e kianti partija
Lenkijos "Solidarumo" pirmininkas Lech Wa!esa linksmai misi
Patenkinimas musų
mūsų
reikalavi
bes narius.
Kviečiame jus nedelsti nė vie
mu bus ženklas, kad atsisakėte nos dienos likviduojant visą gran
agresyviu kėslu, nacizmo prak diozinę, virš 100 tautų aprėpusią
tikos ir
pasukote į žmo kolonijinio engimo sistemą. Kvie
niškumo gerbimo kelią. Po to čiame jus paleisti iš kalėjimų ir
mūsų tautos atstovai bus pasiruo konclagerių visus politinius kali
šę vesti taikos derybas. Derybų nius. Nustokite trukdyti savo ver
pagrindas 1920 m. liepos 12 d. gijoje laikomoms tautoms siekti
Solidarumas" baigė
inž. Antanas Ir Marija Ru- * Ą Į * " * į m i n i s t ^ C l a u Lietuvos ir Tarybų Rusijos taikos nepriklausomybės. Nustokite už
d
džiai vakar, spalio 9 d. buvo nu-1 ! Cheysson Vakarų Vokietijos
rinkti vadovybe
sutartis. Tuo mes reikalaujame, darinėti į kalėjimus, konclagerius
vykę
į
VVashingtoną,
DC,
daly-i
užsienio
reikalų
ministeris
Genkad nepriklausoma Lietuva būtų ir spec. beprotnamius tuos, kurie
Apie Lietuvos ateitį Valstiečių [ klausoma ir suvereni vastybė".
Gdanskas. — Lenkų "Solidasefce
* Japonijos —
atkurta šioje sutartyje pripažin- į siekia žmogaus ir tautų teisių, ku Laikraštyje (1981 birž. 25) paly-1 Straipsnio autorė atmeta Sovietų vauti savo draugo, tarptautinio i da, Maroko
premjeras Al Motei rūmo" kongresas paskutinę dieną
tose etnografinėse Lietuvos ribo rie prisideda prie Helsinkyje prisi ginant atvirai kalba "Rusijos res-; Sąjungos ir Rytį" Vokietijos ideo- teisininko Morris Liebman pager Bou Ebeid, Indonezijos religinių išrinko 107 narių nacionalinę ko
se, įskaitant ir po karo kolonizuo imtų įsipareigojimų įgyvendinimo. publikos nusipelnęs veikėjas" I. j logų tvirtinimus, jog "socialistinių bimo iškilmėse. Prezidentas Re reikalų ministeris Alamsįah, Švei; misiją, kuri tuoj po kongreso sutą Mažąją Lietuvą. Prisimenant Nustokite blogį matyti vien tik Camerian. Jis rašo, kad " b r a n - ' tautų raida veda prie už :autą di aganas jam įteikė medalį už ypa carijos užsienio reikalų ministe- sirinko posėdžių. Svarbiausias už
tos sutarties tekstą, reikalaujame, V a k a r u o s e , Apsižvalgykite pas daus" (t. y. maskvinio) "sočia-! dėsnių ir veiksmingesnių bendruo- 1 tingus nuopelnus TAV-bėms, — riš Pierre Aubert, Europos parla-; davinys buvo išrinkti vykdomąjį
kad Tarybų Rusija atsisakytų \ save ir pamatysite, kad jūs patysj Hzmo" laikotarpyje atsiras vie-į menės formų susidarymą"'. Ji taip! Presidential Medai of Freedom. mento prezidentė Simone Veil, i prezidiumą, tartum
komunistų
Lietuvą bet kokių teritorinių, ir visas jūsų elgesys nepalygina- ninga sovietinė ekonomika, tautų\ pat nesutinka su jais, ikad garny- į — Sekmadienį prasideda Sąži Tailandijos premjeras Serm Na j partijos politbiurą. Po kelių balekonominių, politinių pretenzijų. mai blogesnis už jūsų nuolat kei- teritorijos bus
"intemacionali-; bai plėtojantis, susitvėrus "bran-1 nės Kalinių Savaitė, skelbiama Nakhon. Pabrėžtina, kad iš ara-j savimų ir piktų ginčų "dėl tvarĮ ateitį mes norime eiti, siekdami kiamų Vakarų
-'- - " - elgesįl
'
zuotos" - gyventojų sudėtis bus; džiam socializmui", sienos tarp Amnesty International organiza bų kraštų delegacijų nėra. Tik kos", buvo išrinkti pirmininko
kapitalistų
gėrio ir pažangos, per visiems
vis daugiau "internacionalinė", valstybių neteks svarbos, valsty- cijos. Jos žiniomis, pusė Jungti Sudano prezidentas Nimeiri ir Lech Waleso s rėmėjai. Anksčiau
(Bus
daugiau)
žmonėms ir tautoms visų pagrinTautinės kalbos bendrumas iš- bė pranyks, ir, komunizmui pa nių Tautų organizacijos narių tu Maroko premjeras Kiti arabų prezidiume buvo septyni komu
Ateinančią
liks "ilgiausiai", bet — reikia su- siekus galutinės pergalės, iškils ri sąžinės kalinių.
nistų partijos nariai, dabar liko
savaitę Amnesty skyriai organi kraštai arba ignoruoja Sadato tik vienas. Walesos du pavaduo
prasti —ne amžinai. Toliaus plė- ! betautė žmonija,
mirtį arba dėl jos džiaugiasi. Sa
tošis "dvikalbystė". Tautinė įkul- Į Rumunų filosofė pabrėžia, kad zuos susirinkimus, maldos budė koma, kad Egipto — Libijos pa tojai išrinkti nauji "Solidarumo"
tūra artės prie kitų, išsivaduoda- Į tauta ir valstybė dar ilgai vaidins jimus ir pamaldas už kalėjimuo sienyje paskelbtas įtempimo sto vadovybėje anksčiau nebuvę vy
šventą Teresę iš Avilos ir josios ma nuo "visko, kas prieštarauja j svarbų vaidmenį. Netiesioginiai se kenčiančius.
Anglikonų siūlymai
rai.
Stanislava Wadolowski iš
vis.
laikotarpį. Konkursas buvo pa naujoms gyvenimo sąlygoms", ['kritikuodama Maskvos skelbia— Valstybės
departamentas
Stetino ir Miroslavv Krupinski iš
Anglikonų Bažnyčios pataria
Prezidentas
Reaganas
pareišskelbtas ryšium su šventosios Te p'ėsis bendra sovietinė interna- mą "riboto suverenumo" teori pripažino, kad vyriausybė svars
kė Egipto ambasadoriui Ashraf Olsztyno. Su Walesa prezidiume
moji taryba paskutiniame savo
resės mirties keturių šimtų metų
to paramą Sudanui, kuriam gresia
ją,
ji
pareiškia,
kad
"dialektinio"
cionalinė
kultūra.
Galutinai
iš
posėdyje paragino sudaryti nau
Ghorbal asmeninę užuojautą dėl bus 10 vyrų ir viena moteris. Be
sukaktimi, kuri bus pradėta mi
Libijos intervencija iš Čado teri
tautų
suartėjimo
negalima
at
nyks
visi
"reakciniai
archaiški
ją tarptautinę anglikonų ir kata
prezidento mirties ir perdavė pa jų prezidiume dalyvaus vaivadijų
nėti visoje Ispanijoje spalio 15
papročiai ir apeigos, susiję su siekti prievartos būdu. "Socializ torijos. Sekretorius Haigas pla kvietimą viceprezidentui Mubara- "Solidarumo" vadai iš Silezijos,
likų komisiją, kuriai būtų pavesta
dieną.
mas neįmanomas be tautinės ne nuoja susitikti Egipte su Sudano
įvairiais tikėjimais, prietarais".
toliau ruošti dirvą anglikonų ir
Poznanės, Varšuvos, Krokuvos ir
prezidentu Nimeiriu.
priklausomybės
ir
suverenumo",
Religija
kalėjimuose
katalikų suartėjimui, siekiant
o
i • r>
Lodzės.
Taip ateities Lietuva — ir ki
— Egipto rarlsimentas patvir
abiejų Bažnyčių vienybės. LigLenkijos teisingumo ministras, tos SSRS tautos —atrodo sovieti rašo Florea. "Tautinis suverenu
Smericia Bazarganą
p asida ii nan t pareigas, Onyszšiol veikusi panaši anglikonų ir tuo tarpų, kaip praneša lenkų nės nomenklatūros intelektualui. mas negali būti nei ribotas, nei tino valstybinę pensiją Sadato
Teheranas.
—
Irano
parlamenkievvicz,
kuris buvo ryšininkas su
katalikų mišri komisija, neseniai spauda, pasirašė dekretą, kuriuo Išvyniojus jo žodžių prasmę iš reliatyvus — jis turi būti pilnuti žmonai Jihan. Ji galės toliau nau tas pradėjo ruošti įstatymą, kuris . spauda, perėmė kultūros ir švietidotis prez. Sadato butais Kaire ir
užbaigusi savo darbą, buvo pa yra leidžiama praktikuoti religiją akademinės vatos, tai būsianti nis".
išmestų iš parlamento buvusį j mo reikalų tvarkymą, o spaudos
Taip apie "socialistinių naci Aleksandrijoje.
leista. Jos parengtame baigiama krašto kalėjimuose ir pataisos na Lietuva, kurios ūkis bus dar pripremjerą Bazarganą ir jo nedidelę! ryšiai teko Marekui Brunne. Wa— Atstovų Rūmų pirmininkas
jame raporte yra išryškinamos muose. Pagal dekretą, kalėjimuose klausomesnis, kurios sienos visai jų" ateitį įkalba ir nesusikalba
Laisvės partiją. Irano radijas pa- | lesa neteko gero bendradarbio
bendros katalikų ir anglikonų pa bus leidžiama aukoti šventas Mi neteks reikšmės ir kurios gyven įvairūs socialistiniai ideologai. O Thomas O'Neill atsisakė vykti į skelbė, kad Isfahano mieste su- Į Bagdano Lis, kuris nebuvo iš
žiūros kai kuriais teologiniais šias kiekvieną sekmadienį ir svar tojų sudėtis bus dar margesnė. gal apie Lietuvos ateitį paskuti prezidento Sadato laidotuves, nes šaudyti dar 26 valdžios priešai. į rinktas. Nežiūrint to, Walesa paklausimais. Raporto išvadas da bių religinių švenčių proga, kali Dvikalbystė plėtosis, o gimtoji nį žodį tars ne sovietiniai parei šį savaitgalį įvyks jo anūko krikš Bazarganas parlamente pasisakė; sakė, jog jis patenkintas prezidibar svarsto anglikonų ir katalikų niai galės atlikti išpažintį ir pri kalba pamažu nyks. Tautinė kul gūnai, o pati lietuvių tauta — ir tynos.
prieš politinių priešų šaudymą, j umu ir nacionaline komisija, ku
Bažnyčių vyskupai ir kiti teologi imti šventą komuniją, taip pat tūra darysis vis panašesnė į "ta valstybė.
— Vakarų Vokietijos kancle Valdžios atstovai jį pasmerkė, rioj du trečdaliai narių esą jo rė
(Elta) ris Schmidtas ir Prancūzijos pre
jos klausimų ekspertai.
turėti įvairius religinius objektus. rybinę". Tautiniai papročiai, ku
mėjai.
Griežto režimo kalėjimuose šven rie nepatiks "brandaus socializ
zidentas Mitterrandas išreiškė
Valdžios radijas turėjo su WaSąjūdžių svarstymai
tos Mišios galės būti klausomos mo" vadovams, bus pasmerkti išpritarimą
prezidento
Reagano
nu
lesa pasikalbėjimą, kuriame jis
Vokiečių protestai
nykimui.Tas pat laukia ir religijos.
Romoje rugsėjo pabaigoj įvyko per radiją.
tarimui modernizuoti Amerikos
ragino darbininkų sąjungą ir vy
Lietuvos valstybė jau numarinta;
bažnytinių sąjūdžių tarptautinis
strategines jėgas. Amerikos su
prieš naujus ginklus
Pasmerkė ginklas
riausybę ieškoti bendro kelio, su
greitai užges ir tauta. Lietuviai tu Į
suvažiavimas, kurį surengė lenkų
stiprinimas pagerina viltis, kad
prasti vieni kitus, užbaigti nepa
Apaštalų Sosto atstovas prie retų būti dėkingi už tokį atvirą
Bona. — Šiandien Vakarų Vo Sovietų Sąjunga įsijungs į ginklų
katalikų pasauliečių sąjūdis "Svie
sitikėjimą
ir įtarimus. Jis siūlė
sa ir Gyvenimas" ir italų jauni Tarptautinės Atominės Energijos jiems planuojamos ateities išdės kietijoje ruošiama didžiulė de derybas, sakoma pareiškime.
tartis
ir
pradėti
dirbti bendromis
monstracija "už taiką". Demon
mo katalikų sąjūdis "Išlaisvini Žinybos, kalbėdamas eilinėje ži tymą.
iėgomis visai tautai naudingą dar
straciją Bonoje ruošia 802 orga
mas per bendravimą". Suvažiavi nybos darbų sesijoje Austrijos sos
Camerian kalba "socializmo" nizacijos, jų tarpe vokiečių komu tiją, pasakė kancleris. Nežiūrint
tinėje
Vienoje,
paragino
pasaulio
bą.
me dalyvauja daugiau negu dvi
vardu, bet su takiomis pranašys
dešimties masinių katalikų sąjū valstybes nedelsiant siekti bran tėmis apie tautos ir valstybės atei nistų grupės, reikalaujančios su vyriausybės pasmerkimo, rengė
KALENDORIUS
jai tikisi, kad
demonstracijoje
džių visame pasaulyje atstovai, duolinio nusiginklavimo ir bran tį nesutinka kiti save "socialisti stabdyti ginki u lenktynes.
Spalio 10 d.: Pranciškus, EuŠios demonstracijos organiza prieš naujus atominius ginklus
kurie kelias dienas svarstė būdus, duolinio ginklo uždraudimo, pa niais" ar "'komunistiniais" vadi
dalyvaus
apie
200
tūkstančių
remiant
tarptautinius
santykius
lampija,
Gilvydas, Auksė.
toriai
kalbėtoju
pakvietė
ir
Erharkaip išplėsti tarpusavio broliškus
nantys režimai-tKiniečiai tokius iš
žmonių.
Jie
protestuoja
prieš
nau
ne
ginklų
jėga,
bet
tarpusavio
pa
Spalio
11
d.: Germanas, Zinai
dą
Eppleri.
socialdemokratų
cent
ryšius ir bendradarbiavimą, taip
vedžiojimus smerkia kaip "hegejų
"Pershing"
ir
skriejančių
ra
garba,
pasitikėjimu
ir
bendradar
da,
Beraustas,
Daugvydė.
ro vadovybės narį, buvusį kabi
pat tarėsi apie sąjūdžių uždavi
monizmo" apraišką. Jugoslavai į
ketų
dislokavimą
Vakarų
Vokieti
biavimu.
Apaštalų
Sosto
atstovas
Spalio 12 d.: Kolumbo diena.
neto ministerį. Jo dalyvavimas
nius tiek pačios Bažnyčios gyveni
ateitį žiūri kitaip, negu Maskva.
Serafinas, Domnina, Gantas,
me, tiek ir už Bažnyčios ribų, kon pažymėjo, jog yra netoleruotina, Neseniai maskvinę tautos ir vals iliustruoja rimtą socialdemokra joje. Paklaustas, kodėl niekas ne
Deimena.
kretKai liudijant krikščioniškąjį kad visos žmoniios likimas pri- tybės sampratą vėl atmetė ir ru tų suskilimą. Kancleris Schmid- protestuoja prieš naujas rusų SS
klausytojų
nuo
nedaugelio
valsty
20
raketas,
demonstracijų
ortas
pasakė,
kad
šios
demonstra
Spalio 13 d.: Edvardas, Kale
tikėjimą bendruomeniniame gy
munai.
bių
valdovų,
kurie
savo
rankose
ciios išeina prieš vyriausybės po-! ganizatorius Volkmar Delle pa- JAV karo aviacijos kapitonas Chri- donija, Mintas, Vilūne.
venime.
laiko mirtiną ginklą, galintį vie
Rumunų visuomeninių ir poli litiką. Socialdemokratų partija yra« sakė. kad sovietų raketos jau seSaulė teka 6:56, leidžiasi 6:19.
stopher Ryan buvo sužeistas Kaire,
Konkursas Sv. Teresei
nu akimirksniu sunaikinti visa, tinių mokslų akademijos leidžia fabrikų ir įstaisrų darbininkų par-j niai buvo savo lizduose ir jos tik j a t e n t a t e prie& prezidentą Sadatą. Jis
ORAS
Ispanijos švietimo ministerija ką žmoniios civilizaciia ir pažan mame žurnale Filosofijos apžval- t i j a - j a j negalima leisti išsigimti I buvo pakeistos modernesnėmis buvo kartu su JAV diplomatais garbės
Debesuota, gali lyti, temperatū
Elenos, j intelektualų cliskusiių grupių ar SS — 20 raketomis, sovietai nau-1 svečių tribūnoje, kurią puolė atentato
paskelbė valstybinį
literatūros ga vra sukūrusi per ištisus šimt- ga buvo išspausdintas
!
ra dieną 65 1., naktį 50 1.
Florea straipsnis "Tauta, nepri-1 komunistinių bendrakeleivių par-1 ių raketų neišstatę
dalyviai.
konkursą geriausiam veikalui apie I mečius.
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LITURGINĖ DALIS
ATEITININKŲ KONGRESE
Net ketverios šv. Mišios
atžymėjo kongreso religinę
dalį- Reikia pasidžiaugti, kad
Federacijos vadas J. Laučka
prašė Liturginio
komiteto
pirmininko kun. dr. V. Rimše
lio, kad šv. Mišios būtų visuo
met prideramai iškilmingos.
Tam įgyvendinti Federacijos
dvasios vadas kun. St. Yla
pakvietė už Lietuvą (sekma
dienį) šv. Mišias atnašauti
vysk. V. Brizgį, o padėkos —
vysk. A. Deksnį. Kongreso
pirmąsias šv. Mišias, pavesda
mas visų sąjungų ir kongreso
darbus Šv. Dvasios veikimui,
aukojo ir pamokslą pasakė
kun. V. Rimšelis, .Ateities"
jubiliejinei — kun. K. Trima
kas. Sekmadienio šv. Mišių
metu pamokslą
pasakė
'Tėviškės žiburių" redakto
rius kun. Gaida, o padėkos —
kun. St. Yla. Visos šv. Mišios
buvo koncelebruojamos dauge
lio kunigų. Mišios už Lietuvą
— net dvidešimties. Kai du
vyskupai ir dvidešimt kunigų
liturginais rūbais apsirengę
sekę keturiolikos ateitininkų
kuopų ir draugovių vėliavas,
giedant
,, D i e v a s m ū s ų
prieglauda ir stiprybė" —
iškilmės prasidėjo. Ir taip iki
šv. Mišių už Lietuvą pabaigos
ta jaudinančia pakili nuotai
ka tęsėsi.
Kongreso liturgijai planuoti
kun. V. Rimšelis pasikvietė į
talką Aldoną Prapuolenytę. Į
darbą buvo pakviesta dail. A
Korsakaitė-Sutkuvienė, kuri,
padedama dail. M. Am
brazaitienės, padarė prasm
ingą uždengimą altoriui,
meniškai inkorporuodama
kongreso šūkį „Ateitis Kristui
ir Lietuvai". Tas altoriaus
papuošimas, nešamas nuo
altoriaus prie altoriaus, tapo
pastebima jungtimi tarp visų
šv. Mišių, aukojamų trijose
atskirose bažnyčiose (De An
drei — Lemonte, Jėzuitų
koplyčioje ir Nekalto Prasidė
jimo Chicagoje).
Nepraėjo
nepastebėtas
Federacijos vado su valdybos
palyda kongreso programos
atnešimas ir V. Laniausko
balsu visų išreikštas prašy
mas Viešpačiui, kartu su
duona ir vynu (nešamu visų
sąjungų atstovų), ją perkeisti
instrumentu, kuris padėtų
dabartyje sau veido ieškan
čiai ateitininkijai, jį atrasti
Kristuje.
Aukų procesija šv. Mišių
metu už Lietuvą, su prasmin
ga žodžių palyda, buvo jaut

riai paskaityta akt. E. Blandytės, pritariant V. Neverauskui
vargonais. Sibiro maldaknygė
ir jos vertimai nešami Kana
dos ateitininkų, L.K.B.Kroni
ka — Pietų Amerikos, Lietu
vos
himnas
— JAV
ateitininkų ir žvakė — nešama
bevardžio tremties ateitinin
ko, giliai sujaudino visus
besimeldžiančius. Padėkos
šv. Mišiose pačių jauniausių
nešama duona ir vynas buvo
palydėtas rezoliucijų komi
sijos narių. Retas kuris užmirš
jas palaiminusio vysk. A.
Deksnio žodį. Šiandien turime,
kas aukas neša ir jas priima,
bet ar pagalvojame, kad bus
jas atnešančios rankos, bet
nebus rankų jas priimti.
„Ateities" jubiliejinėse šv.
Mišiose, suplanuotose ir
atnašaujamose kun. dr. K.
Trimako, buvo aukojamas
pirmasis ir paskutinysis š.m.
„Ateities" numeris. Septy
niasdešimt metų "Ateičių"
atiduota Dievui.
Lietuvių Operos vyrų choro,
vadovaujamo A. Kaminsko, ir
sol. D. Stankaitytės jaudi
nantis giedojimas, taip pat ir
visų tikinčiųjų
bendras
įsijungimas į giesmes,
vadovaujant P. Zarankai,
vargonais palydint
Vidui
Neverauskui, lektorių dr. P.
Kisieliaus, V. Laniausko, A.
Žygo, R. Neverau8kaitės, A
PrapuolenytėB su giliu įsijauti
mu paskaitytos lekcijos ir
tikinčiųjų maldos, (paruoštos
D. Augienės ir kun. S. Ylos),
Studentų ateitininkų
prie
saiką padėkos Mišių metu su
tinkama rimtimi pravesta E.
Razmos ir daugelis kitų litur
ginių momentų, už kuriuos
atsakingi buvo kunigai ir
vyskupai celebrantai, padarė
religinę kongreso dalį verta
prisiminti kongresui ir pasi
baigus.
Prie kongreso šv. Mišių
iškilmingumo, prasmingumo
ir tvarkos dar prisidėjo J.
Zadeikis, R. Sidrienė, J.
Baužys, V. Radžius, kun.
Savickas iš Vokietijos ir
Detroito sendraugiai atei
tininkai. Pastarieji išleido
kongreso giesmynėlį.
Visi čia suminėti, prisime
nant kai kuriuos šv. Mišių
momentus, yra dalininkai to
džiaugsmo, kuris lydi bendrai
atliktą
darbą.
„Dėkokime
Viešpačiui, nes jis geras, jis
maloningas per amžius" (106
Ps.).
AP

MOKSLEIVIAI
bėjo: Ateitininkų federacijos
<^%
NERINGOJE
dvasios vadas kun. Stasys Yla,
Neringos moksleivių atei Lietuvių Katalikų religinės šal
tininkų stovykla įvyko rugpjū pos vedėjas kun. Kazimieras
čio 16-29 d. Vermonto kalnuo Pugevičiu8, ses. Onutė Mikai
se. Jaunimo suvažiavo arti 40. laitė, Ateitininkų federacijos
Programa buvo suruošta re vadas Juozas Laučka, dr.
miantis artėjančio Ateitinin Kęstutis Skrupskeli8, dr. Onilė
kų kongreso programa.
Vaitkutė - Šeštokienė, inž. AlVadovybę sudarė: kapelio mis Kuolas, dail. Danguolė
nas Tėv. Rafaelis šakalys, Stončiūtė — Kuolienė, Lilė Kulprogramos koordinatorė ses. bienė ir Danutė Norvilaitė. Sto
Onutė Mikailaitė, globėja Gitą vyklos metu įvyko ir dviejų die
Kupčinskienė, administratorė nų „Mini - Kongresas", kurio
ir vyr. mergaičių vadovė dr. metu buvo stengiamasi jauni
Bernadeta Tutinaitė, komen mui perteikti Kongreso reikš
dantas Arvydas 2ygas, ber mės pajautimą.
niukų vadovas Danielius
Stovyklos suruošimas pa
Mališka, literatūros mokytoja reikalavo daug pastangų, bet
Ritonė Ivaškaitė, tautinio me visa tai yra verta, siekiant jau
no mokytoja Daina Penkiu- nimui suteikti progą ne tik pa
naitė, padėjėjai Antanas Kul- bendrauti gražioje gamtoje, bet
bis ir Stasys Janusas.
ir praplėsti jų akiratį. Iš atgar
Į stovyklą atvyko prelegen sių atrodo, kad šis tikslas bu
tai, kurių paskaitos jaunimui vo pasiektas.
buvo išskirtinai įdomios. Kal
R. Razgaitienė

D R A U G O p r e n u m e r a t a mokama i i anksto

Iškilmingos šv. Mišios Ateitininkų Kongrese Chi cagoje.

MAČERNIO
K U O P A VEIKIA
Vytauto Mačernio Los An
geles moksleivių ateitininkų
kuopos pirmasis susirinkimas
įvyko rugpjūčio 26 d. p. Radvenių namuose. Buvo susi
pažinta su nauja valdyba ir
mūsų metine tema.
Naująją valdybą sudaro: pir
mininkė — Ginta Palubinskai
tė, vicepirm. — Kovas Palu
binskas,
ižd.
Lina
Kontrimaitė, sekr. Živilė Tomkutė, laikraštėlio redaktorė —
Dalytė Trotmanaitė, kores
pondentė — Milda Palubins
kaitė.
Mūsų tema (kol laukiame
MAS CV's siūlomos metinės
temos), bus: „Draugystė". Šia
tema norėtume sustiprinti mū
sų kuopos vieningumą.
Milda Palubinskaitė
ST. ŠALKAUSKIO
PREMIJA
DR. DAMUSIUI
Sukaktuvinio kongreso ban
kete, šalia įspūdingos Bernar
do Brazdžionio poetinio žodžio
ir Vitos Polikaitytės dainų reči
talio programos, buvo ir Sta
sio Šalkauskio vardo premijos
įteikimas. Federacijos valdy
bos pakviestos premijos komi
sijos vardu kun. dr. V. Rimše
lis ir Aldona Prapuolenytė
pranešė, kad premija paskirta
dr. Adolfui Damušiui, Federa
cijos tarybos pirmininkui, bu
vusiam Federacijos vadui,
mokslininkui, visuomeninin
kui. Banketo dalyviai šį spren
dimą sutiko didžiuliu pritari
mu, o premijos laureatas su
dėkingumu ir nustebimu.
Komisijos sprendimas buvo iš
laikytas dideliame slaptume,
iki pat jo pranešimo.

Stasio Šalkauskio vardo pre
miją už kūrybinį darbą iki šiol
yra gavę: Simas Sužiedėlis,
Antanas Maceina, Juozas Gir
nius, J onas Grinius ir kun. Sta
sys Yla. Šiemet premijai skir
tos s u m o s (1,500 dol.)
sutelkimas įvykdytas dr. Pet
ro Kisieliaus rūpesčiu. Premi
jos skyrimo komisiją sudarė
Aldona Prapuolenytė, Janina
Udrienė, kun. dr. Viktoras
Rimšelis, Stasys Rauckinas ir
dr. Petras Kisielius.
DETROITO
ATEITININKŲ
VEIKLOS
PRADŽIA
Sekmadienį, rugsėjo 27 d.
Detroito ateitininkai susirinko
Kultūros centre oficialiai pra
dėt rudens veiklą, organizuotai
eidami į Mišias ir, po to, daly
vaudami tradicinėje arbatė
lėje. Popietę pravedė Sendraugių p i r m i n i n k ė p . V.
Majauskienė.
Pirmas pranešimas buvo
jaunučių. Jaunių pirmininkas
Linas Udrys apibūdino perei
tų metų veiklą. Jaunieji atei
tininkai turėjo dešimt susirin
kimų bei išvykų, kuriuose
diskutavo ateitininkų princi
pus ir kaip juos pritaikyti kas
dieniniame gyvenime. Nuo
latinis projektas
buvo
globojimas lietuvių kilmės
vargšo Jason — įteikiant jam
dovanų Kalėdų ir Velykų me
tu. Valdybą šiemet sudarys: Li
nas Udrys — pirm., Vitas
Rugienius — vicepirm., Gytis
Udrys - iždininkas ir Nida Čer
niauskaitė - ryšininkė. Globėjomi8^aTltriems metams pasi
lieka p. Birutė Bublienė ir
Kristina Veselkaitė; šiems me
t a m s dar prisideda Rita
Neverauskaitė. Įstojo 5 nauji

Nuotr. J o n o K u p r i o

nariai: Mėta ir Nerius Lan
džiai, Daiva Merkytė, Jonas
Korsakas ir Liana Janušytė.
Moksleivių pranešimą per
davė Rūta Kuraitė, perėmusi
pirmininkės pareigas iš Eglės
Baltrušaitytės. Kitos valdybos
narės: Nata Zarankaitė - vice
pirm., Vilija Smalinskaitė ižd., Vida Duobaitė ir Eglė Bal
trušaitytė - socialinių reikalų
vedėjos, ir Dana Petrulytė sekretorė. Globėjui Pauliui Ku
rui išsikėlus į Hamiltoną, pa
reigas perima Lilė Gražulienė,
Saulius Jankauskas ir Vidas
Neverauskas. Įstojo viena nau
ja narė - Laura Gražulytė.

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiskais d o l . ) . . . .
Kanadoje (U.S.A. dol.)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis
• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.

% metų
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17,00
$15.00

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių,
nesaugo. Juos grąžina tik iŠ anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinj neatsako. Skelbimų kainos
prisiunčiamos gavus prašymą. T!

PA2INKIME MA2ĄJĄ LIETUVĄ

ršta
SCI

(JOS Hm METŲ ISTORIJĄ)

Pro!, dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: ''Pietry^".,
Sų Pabaltijo etninė praeitis", išleista Sovietų Mokslo Akademijos.
Vartė A. Tendsonas. Gausiai iliustruota su keletą žemėlapių,. Istoriko
Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. Įdė
tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų
Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. 111. gyv. primoka 50 centų
(taksų)!' Užsakymus siųsti: "DRAUGAS", 4S45 W. Ord St., Chicagft,
m. MS2t.

T e l ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9
Pirm. Rita Neverauskaitė
DR. K. G. BALUKAS
apibūdino studentų veiklą.
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir m o t e r ų ligos
Tarp kelių susirinkimų stu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . a
Ginekologinė Chirurgija
dentai gavėnios laikotarpyje
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
suruošė susitelkimo vakarą
Kasaien 1-3 vai * 6 8 vai vak •šskyrusBuilding). T e l . L U 5 - 6 4 4 6
treč Sešt 1 2 r k i 4 v a i popiet
Detroito jaunimui. Šių metų Medical
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
I"
valdyba: pirm. Virginija Ku
Pruma ligonius paga' susitarimą
DR. IRENA KURAS
raitė, Kęstutis Smalinskas ir
GYDYTOJA IR CHIRURGE
nmn
Alma Lėlytė. Patarėja ant Tel ofiso HE 4 - 5 8 4 9 . M E . 3 8 8 2 2 3 3
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
riems metams liko Janina
SPECIALISTĖ
DR. PETER T. BRAZIS
MEDICAL BUILDING
Udrienė.
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
3200 W 8 lst Street
Po pranešimų, V. Majaus
2 4 3 4 VVest 71st Street
Vai
Kasdien
nuo 10 v ryto iki 1 v C P
kienė pranešė, kad Tėvų komi Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 11:30
Ofiso
tel
RE
7
1168: rezid 239-2919
tetą sudaro: Roma Petrulienė ir vai. ryto iki 3 vai. popiet
Ofs HE 4 1 8 1 8 : Rez PR 6 9 8 0 1
Kristina Merkienė - Reinhardt Ragino kitus tėvus pri Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė
DR. J. MEŠKAUSKAS
sidėti. Buvo išvardinti kiti
DR. EDMUND E. CIARA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OPTOMETRISTAS
sendraugių valdybos nariai: J.
Specialybė vidaus ligos
2 7 0 9 W e s t 5 1 s t Street
Kurienė — vicepirm., dr. Kęstu
2 4 5 4 West 71st Street
Tel - GR 6 2 4 0 0
( 7 1 - m o s ir Campbell Ave. kampas)
tis Keblys • sekr., inž. Linas
Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 ir Vai pirmad . antrad . ketvirtad irpenktad
Mikulionis - ižd.
7 9 antrad ir penkt 10 4 šeštad 10 3 vai 3 iki 7 v p p Tik susitarus
""*'
Ateitininkų
Jubiliejiniam
Ofs.
742-0255
Namų
584-5527
Ofs tel 7 3 5 - 4 4 7 7 : Rez 246-0067
kongresui Chicagoje sėkmin
Dr. ALGIS PAULIUS _
DR. E. DECKYS
gai praėjus, buvo apibūdinti
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
ORTOPEDINĖS
LIGOS - CHIRURGIŲ,,
keli programos punktai tiems,
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
1185 Dundee Ave
/r n
kurie negalėjo dalyvauti. V.
EMOCINĖS LIGOS
Elgin. III. 6 0 1 2 0
CRAVVFORD
MEDICAL
BUILDING
Majauskienė pranešė, kad Det
6449 So Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą
roito at-kai finansavo giesValandos pagal susitarimą
mynėlio spausdinimą. GiesTel 372-5222. 236-6575 _
mynėlio paruošimu ir Mišių
Dr. ROMAS PETKUS
DR. A. B. GLEVECKAS
giedojimu rūpinosi Pranas
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Zaranka. Susipažinta su te
Ofisai:
Tel - B E 3 5 8 9 3
111 NO WABASH AVE
ma: „Kartų bendravimas atei
Specialybė Akiu ligos
r-»«-f
tininkuose"; Lilė Gražulienė
Valandos pagal susitarimą
I*T
3 9 0 7 VVest 1 0 3 r d Street
trumpai suvedė moksleivių dis
Valandos pagal susitarimą
kusijų mintis. Diskusijose bu
DR. L. D. PETREIKIS ^
Ofiso t e l . — 5 8 2 - 0 2 2 1
vo raginama daugiau bend
DANTŲ GYDYTOJA
8 1 0 4 S. Roberts Road
j * ,
rauti tarp sąjungų, ypač DR. JANINA JAKSEVlClUS
i
mylia
i
vakarus
nuo
Harlem
Ave.
'
J
O
K
S
A
moksleivių ir studentų. Džiau
Tel. 563-0700
V
A
I
K
Ų
LIGOS
giamės, kad Detroito tradici
Vaiandos pagal susitarimą
6441 S. Pulaski Rd.
jos — arbatėlė, žiemos išvyka į
valandos pagal susitarimą
Dainavą ir šeimos šventė dali
DR. FRANK PLECKAS i
Ofs
PO 7 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8
nai išpildo tą svarbų kartų šei
(Kalba lietuviškai)
mynišką bendravimą.
Dr.
DR. A. JENKINS
OPTOMETRISTAS
Darnusis papildė pranešimus
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir """
pastaba, kad Detroito JAS val
3 8 4 4 W e s t 6 3 r d Street
"Contact lenses"
Valandos pagal susitarimą
dybos iniciatyva buvo paruoš
2 6 1 8 W 71st St - Tel. 7 3 7 5 1 4 9 "
Vai pagal susitarimą Uždaryta trec^..
tas JAS vadovas ir stovykli
6132 S KedzieAve Chicapo
nės gairės.
WA 5 2 6 7 0 arba 4 8 9 4441

Po rimtos dalies sekė jaunių
ir jaunučių programėlė. Jau
niai padeklamavo eilėraščių
apie vasaros mėnesius, o vyrai
- pašoko oželį. Baigėm prog
ramą jaunučių, jaunių, moks
leivių ir studentų bendra dai
na — muz. F. Strolios — „Ei,
drauguži".
Dar valandėlę pasilinksminom vaišindamiesi sumuš
tiniais ir pyragais, pasikal
bėdami; o vaikai — lakstydami
ir žaisdami salėje.
Kristina Veselkaitė

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos Dagai susitarimą
įstaigos ir b u t o tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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

1 4 0 7 So. 4 9 t n Court. Cicero. III.
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir sėst

DR. IRENA KYRAS

IR

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2 4 5 8 W. 69th St., Chicago, III.
Visi tel. 7 7 8 8 0 0 0
Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTAT0 CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak ''*""
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 5 5 4 *

Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

DR. V. TUMAS0NIS ~
CHIRURGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai : pirm , antrad.. ketv. ir penktad .2-5
ir 6-7 — iš anksto susitarus. ,, % ^
Ofs tel 586-3166: namų 381 3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

476-2112

6745 VVest 63rd Street
";,''
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

Advokatų Draugija

VALDEMARAS BYLAITIS

DR. LEONAS SEIBUTIS

2659 W. 5 * S t . CMcage
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki I vai.

Drobėje išaustą Lietuvos himną aukojimui iškilmingose
Ateitininkų Kongreso pamaldose Chicagoje neša studentų
ateitininkų atstovai.
Nuot. J o n o K u p r i o

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

T t l REliance 5 1 8 1 1

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytoias
3 9 2 5 W e s t 5 9 t h Street
Vai pirm . antr . ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir įest
uždaryta

DR. K. M. ŽYMANTAS " ^
DR. S. T. CHIRBAN -~1
DANTŲ GYDYTOJAI " " ,
2 6 5 4 VVest 6 3 r d Street
Vai. pagal susitarimą: antr., trečiad.,
ketvirtad 10 v. ryto iki 6 v vakaro.
Tel. -

778-3400

Amer. Liet. Tarybos

ŽMOGUS IR ŽEMĖS TURTAI

ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS
Ateinantį Šeštadienį (spalio
17) Chicagoje renkasi Ameri
kos Lietuvių Tarybos nariai ir
skyrių atstovai į savo metinį
suvažiavimą. Po keturias
dešimties vienerių metų nuo
Tarybos įsikūrimo (1941X15)
tai nėra naujas įvykis. Bet
taip pat nėra tik rutina, ku
riai turėtų paklusti ši jungtinė
organizacija. Kaip paprastai,
suvažiavime bus žvelgiama į
tolimesnę ir artimesnę praeitį.
Juo labiau bus ryškinama da
bartis, kurioje Taryba ir ją su
darančios organizacijos sie
kia tautinių ir politinių tikslų.
Šiuo atveju į šį susirinkimą
tenka žiūrėti kaip į naują įvy
kį, kuris turi paskatinti dar
bui, pažadinti naujų jėgų tel
kimą, naujų
priemonių
svarstymą spręsti tautinius
klausimus, nubrėžti linijas
ateities keliui į nuolat siekia
mą tikslą — Lietuvos laisvės
idealų kėlimą viešumoje tarp
lietuvių ir svetimtaučių. Kaip
anksčiau, taip ir dabar su
važiavimai iš naujo pažadins
Lietuvos vardą viešumoje, kad
jis neišnyktų iš pasaulio tautų
žemėlapių. Lietuvių tautos gi
liausių troškimų perdavimas
Amerikos valdžios ir kultūri
nio gyvenimo viršūnėms taip
pat yra vienas pagrindinių už
davinių.

tų atstovai ir tegali kovoti tik
juridinėmis priemonėmis, nuo
latiniu beldimusi į stipriųjų
valstybių valdžios duris, atsto
vavimu tiems tūkstančiams ir
milijonams, kurie kenčia ver
giją, tremtį, kelėjimus ir nuo
latinius persekiojimus.
Kiekviename m e t i n i a m e
suvažiavime reikia prisiminti
didelį ryžtą ir neapskaičiuo
jamai dideles pastangas pra
vesti 1953 m. Kersteno komi
sijos apklausinėjimus apie
Sovietų Sąjungos, Lietuvos, vi
so Pabaltijo ir daugelio tautų
pavergėjos, žiaurumus, sutar
čių laužymus, persekiojimus,
trėmimus. Kersteno komisija
laisvės pavergtiesiems nesu
grąžino, bet jos dokumentai li
ko istorijoj, kuria naudojasi ir
naudosis ateityje studijuojan
tys Rytų Europos praeitį. Tai
jau daugiau negu juridinis
sakinys. Daugiau yra ir tokie
laimėjimai kaip Balfo sukūri
mas ar „Amerikos Balse" lie
tuviška sekcija, kuriems kurti
A.L. Taryba yra įdėjusi did
vyriškų pastangų. Tai vėl pa
skatas dirbti ir nesustoti pu
siaukelėje, nes laisvės žiburio
tėvynė dar nemato.

Kalbėti tik apie praeitį būtų
nenuoseklu, nes pirmoj vietoj
rūpestį kelia dabarties poli
tinė maišatis pasaulyje. Ta
čiau bent savo suvažiavime ją
nutylėti būtų nuostolingiau,
nes praeities darbai, pasiekti
laimėjimai ar patirti pralai
mėjimai turi skatinti džiaugs
mą ar susimąstymą — kas
darytina dabar, kad Lietuva ir
lietuvis būtų visos veiklos
centre, kad laisvė ir valsty
binė nepriklausomybė išliktų
nepalaužiamu troškimu ir jau
nosiose lietuvių išeivijos kar
tose. Praeitimi galima ir rei
kia didžiuotis, nes gerai atlikti
darbai nesunyksta. Jie papil
do tautos istoriją, jie skatina
nesustoti pusiaukelėje net tais
atvejais, kai politinė situacija
ilgiau ar trumpiau darosi Lie
tuvos laisvės kovai nepalan
kia. Praeities darbai turi būti
šio suvažiavimo akstinas
spręsti tėvynės likimą.

Amerikos Lietuvių Taryba
tikra prasme nėra organizaci
ja, bet institucija — organi
zacijų ir ideologinių grupių,
besirūpinančių Lietuvos lais
ve, junginys. Kaip junginys
sėkmingiau ar ne taip sėk
mingai darbavosi jau daugiau
kaip keturiasdešimt metų ir
savo darbų pabaigos dar ne
gali matyti. Tačiau ne pabai
gos matymas, tartum tai būtų
paprastas darbas, o kaip tik
stiprus ryžtas veda visas or
ganizacijas jungtis, kad Lie
tuvos vardas būtų išlaikytas
valstybinėse ir tarptautinėse
institucijose.
Išeivių balso ne visuomet
klauso valstybių viršūnės, bet
visuomet išgirsta
didesnį
triukšmą, motyvuotus nusis
kundimus dėl padarytų ir
daromų skriaudų, pamato ir
vergijoje kenčiančių tautų ats
tovų jungimąsi vienam tiks
lui. Ypač didelė misija atlikta,
kai buvo sukurtas Jungtinis
Pabaltiečių komitetas, kuris
gah kalbėti ir rašyti trijų tau
tų, buvusių laisvų valstybių,
vardu, pareikšti ir savo nutil
dytų brolių okupuotuose kraš
tuose siekimus.
Ne daugiau kaip juridinės
reikšmės turi vadinama „ne
pripažinimo politika", bet šiuo
metu išeivija ir pavergtų tau-

Kai darbų pabaigos dar
nematyti ir laisvės spinduliai
dar nešviečia, tai neužtenka
tik žvelgti praeitin. Reikia ma
tyti ir tikrovę, kokia ji dabar
yra ir kokioje reikia savo tiks
lų siekti. Dabarties tikrovė la
bai neaiški. Ne tik vietos poli
tikoje nepatiriame nieko
daugiau kaip tik gražius pa
žadus, bet ir tarptautinėje plot
mėje pavergtųjų tautų klau
simas yra tartum akmuo, kurį
diplomatiškai aplenkia vals
tybių vadovai, kad juo neuž
sigautų savo silpnų kojų.
Amerikos Lietuvių Tarybos
uždaviniai ir pasiryžimai ne
gali susilpnėti, ypač šiuo me
tu, kai mes teturime tik ne
daug užtarėjų, nors ir laisve
besinaudojančių ir ją pripa
žįstančių. Net po keturių
dešimtmečių šis vienetas kiekvieneriais metais turi pradėti
iš pradžios ir pasiryžti, tar
tum pirmą kartą stodamas į
sunkų darbą, nebijoti nei var
go, nei sunkumų, nei kliūčių,
kurias stato pasaulio politikos
painiavos.
Organizacijų junginys —
institucija negali pasenti ir
pradėti galvoti apie pensiją
nuo tautinės veiklos. Sensta
žmonės, kuriuos pakeičia kiti
ir tęsia neužbaigtus ir nega
limus greitai užbaigti darbus.
Bet nesensta institucija, siek
dama gyvybinių tikslų. Su
važiavimui reikia tik naujų
idėjų panaudoti geriausias ir
paveikiausias priemones lais
vės vertei kelti, kontaktams
sudaryti ir nuolat savo sie
kimus priminti. Reikia ruošti
naujus darbininkus, kad ne
tiktų nė vienos tuščios vietos,
kuriai reikia talkos ar pagal
bos. Turi sukurti planingą
veiklos vaizdą, kad ne tik pati
juo vadovautųsi, bet galėtų į jį
savo veikloje įsižiūrėti ir su
dėtinės jos dalys — jungtinio
vieneto narės.
Nėra naujų receptų politinei
veiklai plėsti ir laisvei ginti.
Užtenka naudoti ir tuos, kurie
jau išmėginti. Tik gairės, pla
nai ir priemonės turi būti ge
rai išmąstytos ir pritaikytos
šių dienų reikalavimams, kad
naujam metiniam suvažia
vime būtų galima vėl pasi
džiaugti jų rezultatais. Šiuo
metu tenka tik palinkėti at
viro žvilgsnio ir nuoširdaus
idėjomis pasidalijimo, kad Al
tas laisvės idealų siekimuose
nesustotų
Pr. Gr.

Tūkstančiais žodžių nenuveiksi tiek, kiek vienu geru darbu.

H. Ibsen

Mineralų ieškojimas žmogaus naudai
Kokiais vardais mokslinin
kai bevadintų žmogų, jis yra
aukščiausiai gamtoje iškilusi
būtybė ir vienintelis iš visų kū
rinių, kuris pajėgė sukurti sa
vo praeities istoriją, nutiesti
pamatus dabartinei kultūrai.
Bet žmogaus kilmės ir evo
liucijos dar niekam nepasise
kė išaiškinti, nes ji yra labai
mįslinga. Laikui bėgant, apie
žmogaus kilmę buvo sukurta
daugybė įvairių teorijų ir viso
kių prielaidų. Tačiau, archeo
logams vis surandant žmo
gaus gyvenimo
naujų
pėdsakų, sukurtos teorijos
dažniausiai sugriūdavo.
Neseniai
pietvakarinėje
Prancūzijoje, kasant namo sta
tybai pamatus buvo iškasta
žmogaus kaukolė, kurią ge
rai ištyrus nustatyta, kad tai
yra moters, mirusios prieš
35,000 metų. Toje pačioje vie
toje buvo rasta daug primity
vių įrankių, siekiančių ak
mens amžių. Šie įrankiai buvo
naudojami pirminio žmogaus,
vadinamo Cro-Magnon.
Šis vardas jam primestas tik
nuo 1868 m. Tuo metu, tiesiant
geležinkelį, buvo užtiktas ur
vas, ir, jį bevalant, tarp susi
gulėjusių žemės sluoksnių su
rasta kaulinių ir titnaginių
dirbinių, žmonių griaučių ir ki
tų liekanų. Antropologams jas
ištyrus, rastosiomis žmogaus
liekanoms suteiktas Cro-Mag
non vardas. Spėjama, kad CroMagnon rasė buvo plačiai pap
litusi Europos kontinente jau
ledynų laikotarpyje. Jiems
tirpstant Cro-Magnon žmogus
keliavo į šiaurę pasiekdamas
Skandinavijos pusiasalį ir Bal
tijos jūros pakrantes. Tokiu bū
du ir baltų tautos laikytinos
Cro-Magnon rasės palikuonėmis, įskaitant ir lietuvius.
Lankantis Kalifornijos uni
versitete Berkley prancūzų
antropologistui Bernard Vandermeersh ir skaidrėmis ro
dant rekonstruotą Cro-Mag
non
žmogaus
prototipą,
universiteto profesorių tarpe
sukėlė aštrius ginčus, kokį
vaidmenį atliko Cro-Magnon
pirminis žmogus Europos ra
sės išsivystyme.
Ankstyvesnė prielaida bu
vo, kad Europos rasei pagrin
dą davė Neandertalio žmogus,
gyvenąs prieš apie 100,000 me
tų. J o gyvenimo pėdsakai ran
dami ne tik Neandertalio apy
linkėje, Vokietijoje, bet ir
Belgijoje, ir tolimame Kryme
bei kitose Europos vietose. Iš
surastų radinių mokslininkai
buvo išvedę, kad Neandertalio

P . INDREIKA
žmogus jau daug seniau, negu
Cro-Magnon prototipas, buvo
plačiai paplitęs po visą Euro
pą. Dabar Neandertalio žmo
gų norima išstumti iš jo gar
bingos
pozicijos,
nors
mokslininkai neranda tarp šių
dviejų žmogaus prototipų di
desnių skirtumų. Jų spėjimu
Cro-Magnon buvo įžūlesnis,
veržlesnis ir fiziškai stipres
nis. Jis galėjo nugalėti ir
pavergti švelnesnį ir silpnesnį
Neandertalinį žmogų, būda
mas geriau ginkluotas geres
niais įrankiais.
Atrodo, kad panaši kova vy
ko ir gilioje senovėje dėl įtakų
zonų, kol jų plačiai atmerktų akių neužklodavo žemės sluoks
nis. Vis dėlto mokslininkai laikosi
nuomonės,
kad
Neandertalio žmogus buvo eu
ropinės rasės pradininkas, nes
jis daugiau buvo kultūringas ir
panašus į modernišką žmogų.
Archeologams suradus Ispa
nijoje didelį kapinyną, gyvu
lių griaučių, kuriuos išžudęs
pirminis žmogus prieš 500,000
metų, jo tyrinėjimui išskubėjo
Berkley universiteto antro
pologas F.C. Howell, o kitas
mokslininkas į Etiopiją, Hadar regijoną, kur tikisi užtikti
pirminio žmogaus pėdsakus.
Hadar regijone 1974 m. pri
puolamai buvo rasta žmonių
griaučių labai gerai išsilaikiu
sių sausame klimate Jų am
žius siekiąs net 3,5 milijono
metų.
Dabar atėjo mada ieškoti po
visus žemės kontinentus senų
žmogaus griaučių ir kaukolių
ir jas gabenti į moderniškas
laboratorijas, stengiantis nu
statyti, koks buvo mūsų protė
vis ir kada jis savo basa koja
įmynė pirmąją pėdą žemės
paviršiuje. Mokslinės ekspedi
cijos kainuoja dideles sumas
pinigų. JAV biudžeto direkto
rius D. Stockman galvoja, kad
ieškojimas pirminio žmogaus
pėdų nėra tiek svarbus, kaip
biudžeto subalansavimas ir pi
nigų paskyrimas ginklavi
mosi reikalams, nes rekons
truota Cro-Magnon kaukolė
pradeda grasinti Neandertalio
žmogui.
Biuedžto direktorius nesigaili
pinigų moksliniams tyrinėji
mams Ramiojo vandenyno
dugne, nes jo tyrinėjimas sie
jamas su komerciniais išrokavimais. Ekspedicijai tyrinė
jant apie 270 mylių nuo
Oregono valstijos krantų Pacifiko vandenyno dugną, pavy

ATOLAS —
KORALŲ SALA
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Periodikos krūva gulėjo ant žemo kampinio stalo,
kur stovėjo aukštoka terakotos statulėlė, vaiz
duojanti nuogą mergaitę, įsidūrusią koją ir ieškančią
pašino. Feliksas sėsdavosi greta tos mergaites į
atlošiamą ir sūpuojančią poilsinę kėdę, dėjo ant kelių
spaudinius ir, tarytum ieškodamas svarbios užšif
ruotos naujienos, skaitė kaip išeina, iš penkto į
dešimtą.
Šeštadieninėje mokykloje, kurią jis ir vėliau
Vincas lankė ir baigė, nebuvo įdiegta nė minima
liausių žinių apie margą išeivijos masę. Išeivija, kaip
tokia, su jos kovomis ir interesais mokykloje neeg
zistavo. Tebuvo scholastiškas mokymas apie
gramatiką, sintaksę ir retų žodžių aiškinimas. Kad
mokiniai suprastų, tuos žodžius sakė anglų kalba.
Žodžiai „bakūžė", „žagrė", „rūtų darželis", neturį
angliškojo
identiteto, buvo piešiami
lentoj.
Paveikslas aiškino žodį.
Kalbos studijos buvo remiamos įtikinimu, kad
lietuvių kalba yra seniausia, gražiausia, ir kad yra
garbė būti lietuviu. Išeinant į paauglio amžių, visa tai
kėlė nepasitikėjimą ir šaldė dėmesį.
Lietuviškų idėjų pasaulis vaiko dvasioje buvo tuš
tuma. Visi užtat girdėjo, kad Lietuvoje graži gamta.
Bet vaikai ir vėl netikėjo. Kukliuose vadovėlių
paveiksluose nebuvo snieguotų kalnų, paplūdimių su
palmėmis. Visi vaikai žinojo, kad amerikietiško
sporto rūšimis Lietuva negali pasigirti. Iš santykių su
vaikais amerikiečiais lietuvių vaikai patirdavo, kad
Lietuva ir lietuviai yra nežinoma etninė sąvoka.
Baigę lietuvių mokyklą, Feliksas ir Vincas galėjo

Rimties valandėlei

BAŽNYČIOS NARIŲ KELIAI

ko užtikti turtingus mineralų
klodus, kuriuose rasta sidab
ro, cinko, magnezijos, geležies,
vario ir aukso. Šis turtingas
mineralų radinys pirmą kartą
surastas netoli JAV krantų J u a n de Fuca sąsiauryje tarp
Britų Kolumbijos ir Vancouverio salos 8000 pėdų gylyje.
Todėl jų išnaudojimas vargiai
bus įmanomas, bet prie dabar
tinės technologijos ir, jaučiant
mineralų trūkumą pramonėje,
nuo jų akys nenuleidžiamos.
Mineralų svarbumas ne tik
kasdieniniame gyvenime, bet
ir karo pramonėje yra ne
pamainomas, nes jie yra pa
stovūs.

Savaime aišku, kad šven
tumas gali būti tik vienas ir
vienodas, nes žmogus, norėda
mas būti šventas, dalyvauja
vieno ir to paties Dievo šven
tume. Kiekviename luome,
visokiose pareigose žmogus
siekia šventumo, klausyda
mas Dievo balso — kvietimo į
šventumą ir pasiduodamas
Šventosios Dvasios veikimui.
Kristus yra visiems žmonėms
pavyzdys, ir visi gali juo sekti,
būdami bet kuriose gyvenimo
sąlygose. Dėl to Vatikano II
susirinkimas tvirtina: „Kiek
vienas nesvyruodamas turi ei
ti į priekį pagal savo dovanas
ir malones, vadovaudamasis
Jų reikšmę gyvenime supra gyvu tikėjimu, žadinančiu vil
to ir Cro-Magnon žmogus, to tį ir veikiančiu per meilę" (L.G.
dėl mineralus galima rišti su 41). Tas pats šventumas, tas
žmonijos civilizacijos pradžia. pats jo pavyzdys, tačiau įvai
Tai patvirtina ir seniausias rūs šventumo siekimo ir seki
veikalas išlikęs iš II a. pr. Kr., mo būdai. Dievas yra neribo
parašytas graiko Teofrasto tas, tad ir į jį vedantieji keliai
apie akmenis. Tačiau mokslas yra neriboti. Kiekvienas žmo
apie mineralus išsivystė tik gus turi savą šventumo būdą
apie XVII a. pasiekus chemi pagal savo luomą ir pagal jam
jai didelę pažangą. Pats žodis skirtą uždavinį Bažnyčioje.
Vatikano II susirinkimas
mineralas išvedamas iš loty
nų kalbos — minera kasyklos. smulkiau aptaria kai kurių
Dabar mineralus suprantame Bažnyčios narių šventumą.
t a s medžiagas, kurios susida Pirmoje vietoje vyskupų, esan
rė gamtoje neorganiniu būdu. čių Bažnyčios hierarchijos vir
šūnėje, šventumas. Susirin
Mineralų vandenyno dugne kimas ragina, kad jie vykdytų
buvo rasta ir anksčiau prie savo tarnybą „šventai bei uo
Galapagų salyno netoli Ekva liai, nužemintai bei tvirtai"
doro. Šis salynas išsiskiria sa (LG. 41). Tai yra dorybės, ku
vo fauna — didžiuliais vėž riomis vyskupai pasieks šven
liais, todėl dažnai vadinamas tumo, vykdydami Dievo jiems
vėžlių salynu, nes čia pagau skirtą uždavinį. Tos dorybės
n a m a net tokių vėžlių, kurie turi reikštis Evangelijos skel
sveria daugiau poros šimtų kg bimu ir tikintiesiems duo
ir išgyvena apie 100 m.
damu pavyzdžiu, pasiryžimu,
jei
reikalas, netgi atiduoti sa
Surinkti mineralų pavyz
vo
gyvybę
už tikinčiuosius. To
džiai iš vandenyno dugno pa
kiu
būdu
jie, tapdami savo
deda mokslininkams nusta
ganomųjų
pavyzdžiu,
skatins
tyti, kaip jie pateko į žemės
visus
į
šventumą.
paviršių. Besiveržiant ugni
Kunigų šventumas yra pa
kalniams, lava išmetė iš že
mės gilumos, o besikeičiant že našus į vyskupų šventumą, nes
mės plutai ir nusekant jūroms ir jie yra ganytojai. Jų uždavi
jie susiklostė lavos nuosėdose, nys — būti stipriame ryšyje su
kaip J u a n de Fuca sąsiauryje, vyskupu ir bendrume su kitais
kuriame ir dabar dar pra kunigais. Jų liudijimas tikin
siveržia vandenyno dugne vul čiųjų tarpe labai įašMmmm nuo
kanai, dažnai sukeldami di pačių švent uino. Tik '• uomet ti
desnius ar mažesniuL žemės kintieji gali sekti sav ganyto
ju. Tą pat galima pasakyti apie
drebėjimus.
diakonus ir kitus Bažnyčios
tarnus, pašauktus dalyvauti
Bažnyčios tarnyboje.
T A I K I N G A S KARO
Jei norime trumpai nusa
LAIVYNAS
kyti Bažnyčios hierarchijos
Sovietų karo laivyno vadas šventumą, tai jį galima api
admirolas Sergei Gorškov būdinti vienu žodžiu: tarnyba.
s t r a i p s n y j e , k u r i s b u v o Tad jų šventumas yra tarnau
atspausdintas
„Pravdoje", ti ir visą savo veikimą skirti
aiškina, kad JAV karo laivy Dievo tautos gerovei. Juo kas
n a s sudaro pavojų kitoms aukščiau stovi Bažnyčios hie
valstybėms, nes vaidina poli rarchijoje, juo kas turi didesnę
cininko vaidmenį. Tuo tarpu atsakomybę, juo labiau turi
sovietų karo laivynas esąs tarnauti kitiems. Tokia pras
me su pagrindu popiežius yra
grynai gyvybinis.

laisvai kalbėti lietuviškai — nuopelnas jų motinos.
Jie buvo apatiški domėtis išeiviškais reikalais, kurie
liko jiems nepristatyti: politinė polofonija buvo neži
nomybė. Nepažinti mokykloje lietuviški dalykai,
kurie už šokio ir dainos buvo ir liko lyg pro miglas
matomas vaizdas.
Tapęs technologu ir kelių asmenų pripuolamai
supažindintas su lietuviškais leidiniais, po tėvo ir
kitų paaiškinimų, Feliksas ėmė aiškintis naujoje
lietuviškos išeivijos abėcėlėje. Tėvas žinojo viską, ir
ta tėvo savybė paaugliams jau buvo priimtina. Retieji
etniškos spaudos peržiūrėjimai, „eskapados", tapo
savotiška pramoga. Štai kaip vyksta masiniai rengi
niai! Štai kaip vyksta etninio uždarumo spektakliai!
Bet milžiniškoje amerikiečių periodikoje Feliksas
niekados nematė Lietuvos ir lietuvių vardo. Tai
bukino tautinės sąmonės likučius: ko gi mes esame
verti?
Smarkiai lijo. Sikamorų lapai šlamėjo. Atrodė, tai
nakties tyla šlama. Nakties tylos šlamėjime, atrodė,
etninė spauda ant jo kelių ir ant grindų šlama, kaip
vėjo į beribę šaligatvio erdvę nupučiami sausi lapai...
Papsėdamas pypkę, jis atsisėdo prie telefono,
tada pakėlė ragelį ir išsuko skaitmenis. Jis norėjo
kalbėti, kada lietus, kada naktis, kada jo „eskapados"
valanda.
— Gal tu nevažiuok į Arabiją, — pasakė
Feliksas, kada atsiliepė Vingra.
— Važiuoju, — pasakė Vingra.
— Kur tu ten? Cia įleidęs šaknis.
— Tu kalbi kaip defetistas.
— Gyvenimas yra defetizmas. Likimui kyšio
neduosi.
— Aš duodu. Keičiu viską ir viską.
— Nevažiuok, — pakartojo Feliksas.
— Arabija lipa ant sprando. Va, vėl lietuviškų

vadinamas „Dievo tarnų tarnu .
Pasauliečiai visi turi siekti
šventumo kiekvienas pagal sa
vo pašaukimą, kurį Dievas su
teikė, kad atliktų tam tikras
pareigas Bažnyčioje. Jie turi
tapti šventais gyvendami pa
saulyje ir pašventinti pasaulį
tiek per šeimą, tiek ir per socia
linį gyvenimą. Taip sutuokti
niai yra pašaukti į šventumą
ištikima savitarpine meile, gy
venimo vieningumu ir vaikų
auklėjimu. Tie, kuriems tenka
sunkiai dirbti, turi tapti šven
tais darbu, kuriuo realizuo
jamas Dievo planas; patar
naujama
kitiems
ir
apaštalaujama susitikimui su
Kristumi.
Tačiau, bet kokiose sąlygose
esant, tikintieji turi nepamirš
ti, kad šventumo idealas nėra
lengvai pasiekiamas. Reikia
nuolatinių pastangų, noro, o
tai pasiekiama tik prašant rei
kiamos Dievo pagalbos, kad
būtų galima drauge su Kris
tumi nešti savo kryžių, kuris
yra Dievo meilės ženklas ir pri
sikėlimo laidas. Todėl Vati
kano II susirinkimas, kalbė
damas apie visų šventumą,
baigia šiais žodžiais: „Visi ti
kintieji savo gyvenimo sąly
gose, pareigose ir aplinkybėse
diena iš dienos vis labiau save
pašventins, jei visa priims su
tikėjimu iš dangaus Tėvo ran
kos ir bendradarbiaus su Die
vo valia, savo žemiškų parei
gų
atlikimu
visiems
apreikšdami meilę, kuria Die
vas pamilo pasaulį" (L.G.41).
Šventumas visuose luomuose,
visose pareigose yra meilės
vykdymas.
Susirinkimas drauge nuro
do priemones gyventi meilėje ir
pasiekti šventumo. Tos prie
monės yra klausymas Dievo
žodžio, mąstymas, malda,
šventi sakramentai ir dorybių
praktikavimas.
Kristus įsteigė Bažnyčią,
kad ji tęstų jo misiją pasau
lyje. Jėzus atėjo į šį pasaulį,
kad žmonės turėtų apsčiai gy
venimo (plg. Jon. 10,10), to gy
venimo, kurį jis nuo amžių
gauna iš Tėvo paslaptingu "gi
mimu ir kurį drauge su Tėvu
perduoda žmonėms per Šv.
Dvasios veikimą. Tas gyveni
mas yra dieviškasis gyveni
mas, gaunamas tada, kai žmo
gus sutaikomas su Dievu,
atsiskyrusiu nuo jo per gimto
sios nuodėmės tragediją. Tokf
gyvenimą Kristus skelbė savo
mokyme, tokiam gyvenimui jis
įsteigė Bažnyčią, joje pasiliko
ir po to, kai pats, įžengęs į dan
gų, liko žmonėms nematomas.
(Nukelta į 4 psl.)

knygų siunta iš Vilniaus. Nebeturiu jėgų atidaryti.
Visos knygos turiniu kaip du lašai vandens. Tau
lengva. Tau knygų nesiunčia. Ten tikri miražai ties
smėlio platybėmis. Aš einu iš miražo į miražą.
Lengvomis kojomis einu. Tu gi supranti mane?
— Suprantu, — prisipažino Feliksas.
Jie baigė beprasmišką pasikalbėjimą: bepras
mišką tekstu, sunkų savo potekste.
„Lora, ji žaizda", — pagalvojo Feliksas.
Ir jis galvojo: Vingra, parduotas namas, peleninė
je rūkstanti cigaretė ir lietus, lietus, barbenantis j
stogą, j langą ir stogvamzdžių niagarose...
Vienišas, vienišas Vingra!
Vingrų santuokos pavyzdys turi įtakos jo san
tykiams su Vilbėną. Štai ji skyrė jam tokį mergaitiš
ką pabučiavimą. Joje atbunda moteris. Taip sudė
tingai atbusdama aistrai, ar bus ji žmona ir meilužė?
Jis jau įkalbėjo jai kelionę ekskursiniu laivu,
kuris plaukioja jūros pakraščiais. Galbūt jie laive,
jūros poezijos apsupti, kelionės įsūpuoti, jūros
platybių paveikti, arčiau bent psichiškai suartės? Ji
pripras prie jo! Toks kalambūriškas tarpsnis jų san
tykiuose.
Susiskambinęs su laivų ekskursijų kontora, kuri
buvo didmiesčio uoste, Feliksas rezervavo dvi ka
jutes. Tai buvo eksperimentika. Sužinotina: ar
Vilbėną pripras prie jo, antraip svarbu išsiaiškinti: ar
jis gali priprasti prie angeliškos Vilbenos po tamsių,
po tvankių Elvyros Estrados akių?
Vilbėną? Ji visada balta! Jis jau vaizdavosi:
Vilbėną ateis į laivą su baltu švarku, su kremo
spalvos kelnėmis, su plačiabryle skrybėle. Jos veidas
toks šviežias, jos akys rugiagėlės. Vilbėną žydės po jo
žvilgsniu, kaip žiedas žydi saulės šildomas.
Laivų kelionės bilietų pardavimo agentė mikliai
gyrė pramogą:
(Bus daugiau)
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 10 d.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
ŽIAURUS ĮVYKIS
WASHINGTONE
Dar taip neseniai Chicagos
lietuviai buvo labai sukrėsti,
kai nepagautas piktadarys
gatvėje mirtinai primušė Alek
są Siliūną. š.m. rugsėjo 29 d.
pavakary panašus įvykis
pasikartojo ir s o s t i n ė s
Washingtono
pašonėje.
„Amerikos Balso" darbuoto
jas Jonas Vaitkus, labai
mielas, veiklus ir visų tikrai
mylimas asmuo, iš tarnybos
požeminiu traukiniu grįžo į
namus. Išlipo paskutinėje tos
linijos stotyje — New Carlton,
Mary lando valstijoje. Iš čia iki
jo namų, berods, tik du kvarta
lai. Per metų metus iš trauki
nio į namus vaikščiodavo pės
čias. Taip ir šį kartą prieš
prietemą. Žmona Marytė dir
ba ligoninėje vakarinėje
pamainoje, tad jos namuose ir
nebuvo. Sūnus Gundis, neri
maudamas, kad tėvas jau
valanda kaip negrįžta, išėjo
pasitikti tuo keliu, kuriuo tėvas
grįždavo iš traukinio. Pakelėj
pamatė žybčiojantį greitosios
pagalbos automobilį. Automo
bilyje jau buvo visas sumuštas
iki sąmonės bei kalbos nete
kimo ir kartu apvogtas jo myli
mas tėvas. Jei sūnus nebūtų
ėjęs tėvo pasitikti ir atsitikti
nai nesusidūręs su greitosios
pagalbos automobiliu, kiek
laukimo, skausmo ir sielvarto
dar būtų buvę šeimai, nes poli
cijai tektų daug pastangų
padėti, kol rastų piktadarių
sumuštojo iki sąmonės nete
kimo artimuosius, nss pini
ginė su dokumentais ir pini
gais piktadarių buvo atimta.
Kaip tada nustatyti tapatybe?
Kiek vėliau paaiflkėjo, kad
dviračiu važiavęs berniukas
pamatė gulintį
sumuštą
žmogų. Nieko nelaukęs jis

pašaukė policiją, o ši atvykusi,
iššaukė greitąją pagalbą, kurį
Joną Vaitkų nuvežė į ligoninę.
Jo padėtis buvo kritiška ir,
lietuvių tarpe, pasklidus žiniai
apie nelaimę, Jono Vaitkaus
šeima prašė visus melstis.
Rašant šį pranešimą, kritiš
kas laikotarpis J. Vaitkaus
gyvybei jau buvo praėjęs,
tačiau, kraujui išsiliejus
smegenyse, laukia dar ilgas ir
s u d ė t i n g a s g y d y m a s to
Vladas Būtėnas, Amerikos Balso korespondentas, kalbasi su
daugiau negu šešių pėdų ūgio,
Tomu Venclova prie JAV Kongrese rūmų, kur buvo pravesti
plačių pečių mėlynakio vyro,
oficialūs apklausinėjimai Vytauto Skuodžio reikalu.
visiems ir visada skubėjusio į
Nuotr. D. Bieliauskaitės.
pagalbą, kai ji būdavo reika
linga.
je kartojo kas dvi valandas.
KŪDIKIS
IS CICERO
Dar taip neseniai, rugsėjo 27 Informacijoje pabrėžiama, kad
d., kun. dr. T. Žiūraičiui 13 ir 14 šimtmetyje Lietuva
Neseniai bičiuliai Adolfas
atnašaujant pirmąsias šio buvo didžiausia valstybė
Europoje,
vėliau
unija
su
Markelis
iš Cicero atsiuntė
rudens
liet.
Mišias
Lenkija,
Rusijos
carų
okupa
savo
pirmąjį
„kūdikį" —
Washingtono lietuviams, J.
cija,
pagaliau
1918
m.
Lietuva
novelių
knygą
„Nebaigtoji
Vaitkus taip gražiai vadovavo
pasiskelbė
nepriklausoma
simfonija",
išleistą
Lietu
giedojimui, po to veteranei L.
v
a
l
s
t
y
b
e
,
kol
A
n
t
r
o
j
o
viškos knygos klubo ChicaJurkienei pagelbėjo laiptais
nulipti nuo bažnyčios durų. pasaulinio karo metu ją užgro goje. Tasai naujas „kūdikis"
Kas galėjo tikėti, kad po poros bė Sovietų Sąjunga ir okupa mane tuojau nukėlė į Cicero
dienų jis taps piktadario auka. cija tęsias iki šių dienų. laikus — 1950-53 metus. Šauni
Pranešimas baigiamas infor tada buvo Cicero padangė su
macija, kad JAV ir kitos Vaka daugybe naujų veidų. Vien
SOSTINĖS RADIJAS
rų šalys atsisako pripažinti plunksnos žmonės ar ja besido
APIE LIETUVĄ
sovietų įvykdytą aneksiją ir mintieji sudarėm nemažą būrį:
Populiari Washingtono radi kad JAV ir kitur yra pilnai Benys Babrauskas (miręs),
Lietuvos Aloyzas Baronas (miręs),
jo stotis WRC savo programas pripažįstamos
per eilę šios vasaros ir rudens diplomatinės ir konsuliarinės jaunasis Algimantas PagėgisMackus (miręs), iš New Yorko
dienų skyrė tiems kraštams, misijos.
kurie yra a t s t o v a u j a m i
Šis priėjimas prie pop persikėlęs Česlovas GrincevįWashingtone.
I š v i s o uliarios sostinės radijo stoties čiu8, iš Nebraskos valstijos
Wasbingtone
atstovaujama šį kartą laimėtas be jokių mūsų persikėlęs Adolfas Markelis, iš
129 valstybėms, jų tarpe ir bendrinių organizacijų ar New Yorko persikėlęs aktorius
Lietuvai. Todėl radijo stotis samdytos amerikiečių firmos Kazys Gandrimas (miręs), dr.
neaplenkė ir Lietuvos. Lietuvai pastangų, o tik dėl to, kad Kazimieras Sruoga (miręs),
buvo skirta rugsėjo 19 diena. Wa8hingtone oficialiai tebėra Jonas Vaičiūnas (miręs),
Stotis gerokai anksčiau oficia atstovaujama nepriklausomai Zenonas Gerulaitis, agrono
liu rastu kreipėsi į Lietuvos Lietuvai ir tebeveikia jos mas Antanas Baltrušaitis, dar
atstovą Washingtone dr. S. pasiuntinybė su pilnateisiu vienas kitas, pagaliau ir čia
Bačkį, prasydama parengti Lietuvos atstovu dr. S. Bačkiu. rašantis. Kai šiandien tą mielą
trumpą Lietuvos istorijos teks Teko girdėti užuominų, kad buvusių bičiulių būrį prisime
tą. Iš to teksto stotis panau netrukus Lietuvos pasiunti nu, net graudu darosi, kiek
dojo 18 mašinraščio eilučių ir nybės Washingtone štabas daug jų per tuos 30 metų jau
tą informaciją savo programo- būsiąs papildytas nauju nariu. iškeliavo amžinybėn. Kūry

bingųjų tarpe išliko Česlovas
Grincevičius,
buvęs
ramiausias mūsų būrio narys.
Adolfas Markelis jau tomis
dienomis spaudoje ar litera
ĮDOMI POPIETĖ
tūros vakaruose pasirodydavo
su viena kita novele, bet
LB
Santa
Monicos
vėliau, sukūręs šeimą, nutilo ir, apylinkės valdyba š.m. spalio
rodos, amžinai. Tačiau, kai 4 d. gražioje Sinkių sodyboje
prieš kurį laiką „Draugo" suruošė santamonikiečiams ir
kultūriniam priede pasirodė jų bičiuliams įdomią popietę.
viena kita novelė, buvo aišku,
Žinoma Santa Monicos
kad Adolfas tebėra gyvas ir
lietuvių
kolonijoje jauna advo
kūrybingas, plunksnos amži
katė
Nijolė
Trečiokienė kalbė
nai nenumetes. Pernai laido
jo
aktualia
tema ryšium su
jant mūsų bičiulį Aloyzą Baro
JAV
prezidento
Reagano nau
ną, man prasitarė, kad
netrukus ir jo novelių knyga jais pajamų, palikimų, dova
pasirodysianti. Taip ir įvyko: nų ir kt. mokesčių pakeiti
daili knyga, pasipuošusi dail. mais. Gausus susirinkusių
Z. Sodeikienės aplanku, jau būrys įdėmiai klausėsi jų
pas skaitytojus. Kai skaitau gyvenimą tiesioginiai liečian
tas šmaikščiai, su pavydėtinu čių naujų potvarkių aiškini
rytų aukštaičių tarimu plačiu mo, o ir patys palyginti
kūrybiniu polėkiu parašytas gausiai kėlė įvairius klausi
į kuriuos advokatė
noveles, mintyse iškyla nema mus,
ža praeities atsiminimų, o Trečiokienė sklandžiai atsaki
personažuose ir pažįstamų nėjo. Už paskaitą klausytojai
asmenų iš realaus gyvenimo. dėkodami gausiai plojo.
Taip literatūroje jau yra, kad
Be jokios pertraukėlės, po
rašytojai ne vienu atveju
personažus sukuria iš realio advokatės paskaitos, klausyto
jai buvo supažindinti su prof.
sios aplinkos.
dr. Petru Joniku, kurs čia
Adolfo Markelio kūrybinė
poilsiaudamas
maloniai
dovana knygos mylėtojams
sutiko pasidalinti mintimis ir
yra miela ir sveikintina. O
laisvai su tautiečiais pasikal
man, buvusiam autoriaus arti
bėti rūpimais mūsų gimtosios
mam bičiuliui, ji kartu yra ir
kalbos bei rašybos klausi
brangios praeities prisiminimais. Santamonikiečiai gyvai
mas
VL.R. dalyvavo pokalbyje, domėjosi

profesoriaus
dėstomomis
mintimis. Gaila, laiko stoka
neleido pokalbio ilgiau tęsti.
Auditorija
ir pirmininkas
dėkojo ir kvietė profesorių P.
Joniką, jei būtų galimybė, dar
kartą ir ilgiau panašia tema
pakalbėti.
LB apylinkės valdybos
moterys popietės svečius vai
no kava ir kepiniais.
Apylinkės valdyba dėkflfei
advokatei N. Treciokienei^ir
profesoriui P. Jonikui, tai
Emiliui ir Julijai Sinkiam
santalkos dėka santamoni^
kiečiai ir jų bičiuliai turėjo
malonią progą sužinoti tai; ko
nežinojo.
•**-
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Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 psl.)
A
Bažnyčia tęsia Kristaus {mi
siją, skelbdama visiems die
viškąjį išganymo planą arba
Evangeliją. Kas tokį skelbimą
su tikėjimu priima, tam yra su
teikiamas dieviškasis gyveni
mas krikšto sakramentu, ku
riuo ž m o g u s y r a inkor
poruojamas į Kristų ir --ja
me sujungiamas su Tėvu.
Todėl per ištisą savo gyfėnimą žmogus turi ne tik palaiky
ti, bet ir išvystyti, išugdyti tą
vienybę su Dievu, kitaip, ta
riant, turi tapti šventu, pasi
darydamas meilės vykdymu
panašiu į Kristų, kuriame/Šv.
Pauliaus apaštalo žodžiais ta
riant, „pasirodė Dievo
mas ir meilė žmonėm^"
(Tit.3,4).
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LSS Tarybos pirm. v.s.fil.Sigitas Miknaitis skautišku ženkleliu
papuošia rašytoją Vyt. Alantą, dalyvavusį kultūrinėje LSS
vadovų,-vių suvažiavime. Stebi ps. Danguolė Jurgutienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Tikroji meilė reikalauja, kad
tu, duodamas vargšui išmaldą,
kartu ir savo širdyje padary-,
tum jam vietos.
S \
Rytų išmintis
-
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4177 SOUTH ARCHER AVENUE

OCTOBERFEST CELEBRATION
RED TOKAY GRAPES (Fealure Hem) Ib. 59 c.
BANANAS
(Fealure Hem)
4 Ibs. $1.00
4-lb. bag 6 9 <•
54b. bag $1-49
BEATRIČE FRESH ROASTED OT SALTO PEMfūTS
12-oz. bag 7 9

t

(3 toapack) 6 9 c
4-lb. bag 9 9 C
Sttp Ii it aiy M t tf tur sttrtt and gtt acpalirttd wRh
our fet ultctlM tf fralh, f tgttablts aad «thtr HMM.

STORE HOUR& Monday thraogh Fridoy I
feOO AJfl.to M P J L
Saturdays — MmfcOOAM. to fc00 PJK.

D A I R Y

I T E M S

WH0LEMILK

gal. $ 1 . 7 5

2% MOK

gal. $-| .65

1%MILK

gal. $1.55

Snndays — fromftOOAM. to 440 PJf.

KRAMLTOGUBT

3 for $1.00

HALF&HALF

pint 3 9 t.

SOURCREAM

Pint 6 9 t-

D E L I ITEMS
DABY BRAND MDfCED RAM

lb. $2.19

MKZARELLA CHEESE

1b. $2-19

MICHIGAN
APPLES
RED DEUCIOUS, GOLDO! DEUCIOUS,
IDA RED, RED HOME, J0NATHHI
4 Ibį. for $ 1 . 0 0
or 1 buthel for $ 3 - 9 5
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Paw-Paw A p p l e Cider . . . gal. #1.99 J ^
(Reg. $2.49 gal.)
Hptoos l a i d o j . Oetabor llth)

SPECIAL
Mclntosh Apples

THIS
WEEK
bushel for — #6.95
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REDAGUOJA 31. SEMĖNIENE. 6507 TBOY ST„ CH1CAGO, IUL 60629. TKLEF.

i Meilė už vienuolyno
Pagal Naujausius statisti
kos duomenis JAV-se yra 365
moterų vienuolijos, kurių
daugelis dar turi po kelis ar
keliolika^ savo padalinių. Iš
viso dabar JAV-se yra 122,653
seselės ^vienuolės (tą paskelbė
The Offfcial Catholic Directory, VįoyįBL). Daugiau kaip
120 tūkstančių mergaičių,
pašventusių visą savo gyveni
mą idealų tarnybai, užsi
darant ;iuž" vienuolyno sienų.
Tai įspttdingas skaičius, tuo
labiau, *kad beveik kiekviena jų
su aukštuoju mokslu, daugiau
sia mdkytojos, galėtų pasau
lyje turėti prabangų gyvenimą
su gausiomis pajamomis, bet
jos pažnnko tai, kas joms
brangiai U2 pinigą ir praban
gą — tatc^bą religiniam idea
lui, Diėvo-'ir artimo meilei.
G/S<s

Sęaetfų gyvenimo
H .keliai
Neseniai šiemet išėjo iš
spaudos kolektyvinis veika
las: „Images of Women in
Mission", kurį išleido Paukšt
Press, 545 Island Road,
RamseyV N.Y. 07446. Čia 180
moterų vienuolijų aptaria savo
idealus,^ tikslus, veikimo būdą.
Kiekvienai vienuolijai skirtas
vienas puslapis, kur telpa tos
vienuoliškos bendrijos apra
šas ir keletas nuotraukų,
pavaizduojančių jas ir jų dar
bus. Cfiflds mokyklose su vai
kais, Bgbninėse, laboratori
jose, žaidimuose su jaunikliais,
koplyčiose,
susikaupimo
valandose, pramogėlėse, sene
lių ir"'" vaikų prieglaudose,
lankančios kalinius, pabė
gėlių stovyklas, skambinan
čios gitara, skaitančios ir
medituojančios pasivaikščioji
me, maitinančios vaikučius,
valgyklose, dirbančios su bal
tais ir juodais, žaidžiančios su
moksleiviais, adoruojančios,
atliekančios įvairius darbus
savo uniformose ar civiliniuo
se drabužiuose.
O'frtT

Atsiverti visiems
hadams tarnauti
Norėd*atni jas arčiau pažinti,
suvoktip-Trao jos gyvena,
įsiskaitykime į jų pasisaky
mus. sttH* šaričių puslapyje
•kaitome:
— įsišaknijus Kristuje, gyve
nant ta pačia meile, mes esame
pašaukfos atskleisti pasauliui,
kad Dievas yra tėvas... Mūsų
siekimai— pasilikti atviromis
visiems 2 būdams tarnauti
BažnyčSr, kaip Dievo žmonių
reikalai leidžia mums tai
pažinti: c ^ d
Šv. Dvasios seserų puslapy
je skaitome:
—
fciardijimu,
kuris
duodamtBS; išryškinti evange
lijos verte- dabarties laike, tuo
bendrošyyenimo būdu ir akci
ja, teisingumo besiekiant, nori
me, k<B9'-Dievo meilė būtų
dabartift pasaulyje.
OakfSMo* domininkonės se
selės skelbia:
— DflMttinkonių šūkis yra:
„Savo Imttempliacijos vaisius
perteikfl^iritiems". Asmeniš
koji ir bendroji malda veda jas
į tarnyBsį'Žmonėms.

paklusnumo įžadai yra daromi
iš meilės. Šie pažadai išlais
vina seseles gyventi kitiems.
Įžadų gyvenimas įgalina
pranciškietes mylėti ir ne
visada laukti, kad jos būtų
mylimos, — suprasti ir ne
visada laukti būti surpastomis, — guosti ir ne visada
tikėtis paguodos... Ateitis yra
tada geriausiai kuriama, kai
dabartyje gyvenama rūpes
tingai. Gyventi garbingai,
klausant pačių potraukio būti
ištikimomis Dievui, kviečiant
kitus rinktis dvasinę kelionę su
jomis, veda seseris į ateitį,
kurią Dievas joms nori sukur
ti. Kietas darbas, siekiant
teisingumo ir laisvės visiems,
pasišventimas neturtėliams,
pozityvumas ryšiuose su
kitomis bendrijos narėmis
padės siekti šventumo ir žmo
gaus pilnatvės.

(312J 925-5988

mūrų

~
•

sakosi:
— Gyvendamos netekė
jusios, seserys įeina į asmeniš
ką vienybę su Dievu per maldą
ir išvysto sveikas emocijas ir
jausmingą gyvenimą tikruose,
tyruose ryšiuose su kitomis.
Šv. Dvasios misijonierės
sakosi, kad jos tiki, jog netur
tas įgalina jas sudaryti vidinę
erdvę, kuri būtų pripildyta
Kristaus dvasios Jo karalys
tės labui.
Meilė skaistybėje
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pasisekusio
baliaus

Su „Gintaro" baliumi Chicagos Lietuvių moterų klubas
užbaigė savo pavasarinę
veiklą ir išsiskirstė vasaros
poilsiui, kad rudenį galėtų vėl
pradėti gražų veikimą ir dalin
tis gausiu aruodu — išskirstyti
lėšas labdarai, liet. spaudai,
liet. radijui, reikalingiems
lietuviškiems reikalams.
21-asis „Gintaro" balius
buvo birželio 27 d. Conrad Hiltono viešbučio Grand Ballroom salėje. Publikos susi
rinko apie keturi šimtai.
Liet. gen. konsule Juzė
Daužvardienė, klubo garbės
pirmininkė, yra „Gintaro"
baliaus sumanytoja ir tos
gražios tradicijos puoselėtoja.
Šiais metais dalyvavo septy
nios (laimingas lietuviškas
skaičius) debiutantės: Melissa
Joy Allison, Mr. ir Mrs. Andrew Allison duktė; Alena Ona
Bobelytė, Dalios ir dr. Kazio
Bobelių duktė, Julė Ann Girzadaitė, Mrs. ir dr. Danieliaus
Girzardų duktė; Deborah Lynn
Mazil, Mr. ir Mrs. Walter Mazil
duktė; Sandra Marie Pavelkaitė, Natalijos Strimel Pavelkienės duktė; Deborah Marie
Vileikytė, Mr. ir Mras. Richard
Vileikių duktė; Teresa Karen
Waitkutė, Mrs. ir dr. Jono P.
Waitkaus duktė.
Baliaus rengimo pirm. buvo
Beverly Opelkienė, pianistės
Aldonos ir sol. Alg. Brazių
duktė.
Debiutantės dėvėjo gintaro
kaklo papuošalą, joms dovano
jamą per balių. Šis „lietuviš
kas auksas" simbolizuoja
pasididžiavimą savo lietu
viška kilme. Debiutantės laikė
rankose mažytę gėlių puokš
telę iš trijų spalvų — geltonos,
ž a l i o s ir r a u d o n o s —
nepriklausomos Lietuvos tauti
nės vėliavos spalvų.

Trečiojo Šv. Pranciškaus
ordino ligoninių seserys
prisipažįsta:
— Seselės pasižada visada
gyventi neturte, išreikšdamos
pasauliui savo visišką priklau
somybę Dievui. Paklusnumas
joms leidžia klausytis Dievo ir.
Jam atsiliepti, išgirsti kitas
seseris ir išgirsti tuos, kuriems
jos tarnauja. Skaistybe jos
Asmeniška pilnatvė
parodo, kad jos pasirenka Jo
skaistume (Dievo) meilę ir yra laisvos
Kitos p r a n c i š k o n i š k o s tikrai meilei ir tarnybai ki
bendrijos narės iš Little Falls, tiems.
MN, sako:
Sklaidymas tų knygos lapų
— Pašauktos liudyti Dievą, žavi žmogų, kad mes turime
seserys tiki, kad per tikėjimo tiek
daug
indealisčių,
gyvenimą bendrijoje, formuo pasišventėlių Amerikoje, ku
r: K i .'i
jamos maldos dvasia, jos pa rios, užmiršdamos savo pato
žins ir patvirtins Dievo galybę gumus, s a v o g y v e n i m ą
žmogaus gyvenime.. Jos
pašvenčia Dievo ir artimo mei
neišteka ir yra pašauktos į lei, tam aukodamos viską, kas
asmenišką pilnatvę per maldą, žmogui brangiausio, ir atras
Sofija Oželienė išskrido po
vedamos atsakingą ir atvirą damos džiaugsmą, kurio
rai
mėnesių pas jauniausios
ryšį su visais žmonėmis.
pasaulis negali duoti.
dukters
Dalios de la Cuesta
Peekskill, NY, pranciškonės
Juozas Prunskis
šeimą Kolumbijoje, praleisti
atostogas saulėtoje atmosfe
roje. Energingai, optimizmo
pilnai, pasižymėjusiai visuo
menininke! Sofijai Oželienei
josios vaikai buvo surengę
puikų pobūvį, švenčiant 80 m.
josios jubiliejų, ir visi vaikai su
šeimomis buvo suskridę Chicagon: dr. Sofija iš Washingtono, D.C., Dalia iš Kolumbi
jos ir Kazys Chicagoje.
Ir jaunimas talkininka
v o „Draugo" bankete. Rasa
Šulaitytė, Vitas Laniauskas,
Viktoras Radvilas, Edvardas.
Šulaitis talkino rengimo komi
tetui, tuo prisidėdami prie
„Draugo" banketo pasiseki
mo.
A u d i m o ir m e z g i m o
klasės. Lietuvių Tautodailės
instituto Chicagos skyrius
pavasarį sėkmingai pravedė
audimo kursus. Lankytojų
dėmesys paskatino suruošti
audimo klases šį rudenį, prade
dant spalio 3 d., šeštadienį.
Pradedantiems klasė 9:00 —
1:00 vai.; pažangi esims 2:00 —
Ona Norvilienė ir seselė Margarita Bareikaite prie Ant. Paskomimo 6:00 vai. p.p. Registruotis pas
sukurtų lietuviškų kryžių. O. Norvilienė jau 20 m. ruošia valias Putna- Aldoną Veselkienę, tel. 436mo seselių rėmėjų ruošiamoms madų parodoms.
3729; Tallat-Kelpšienę, tel. 7763827. Kursai vyksta Šv
Kazimiero seserų vienuolyno
patalpose, 2601 W Marauette
Rd.

Mūsų
veikla

Paulina Vaitaitienė ir
Marija Krauchunienė sur
engė labai įdomią lietuvių
tautodailės parodėlę Chicago
Savings & Loan patalpose. 4
didžiulėse vitrinose išdėstyti
įvairūs eksponatai, paskolinti
gen. konsule* J. Daužvardienės, D. Augienės, E.
Baltrušaitienės, H Buchinskienės, M. Krauchunienės, M.
Eladai i i meilės
Laurinavičienės, P. Lauri
navičiaus
ir P. Vaitaitienės.
Seselių".' 'pranciškiečių pus Dail. Vilija Aleksandra Eivaitė prie savo korinio su tėvu inž. Aloyzu.
Parodėlę
galima
apžiūrėti dar
lapyje užtinkame:
Josios dailės darbų paroda vyksta „Three Illinois Cmtcr", 303 East
bo
valandomis
iki
spalio 13 d.
— Neturto, skaistybės ir Wacker Dr.. Chicagoj, (ki spalio 23 d.

•

•

Balfo centro valdybos pirm. M arija Rudienė, prof. dr. Kazys Ėringis ir Laima Aleksienė, Balfo įstaigos vedė
ja, „Draugo" bankete. M. ir inž. Rudžiai kasmet užsisako 10 asm. stalą „Draugo" parengime.

•

ii j

Stasė Koronkevičienė,
rūbų projektuotoja
iš Kalifornijos,
kambary je planuoja ir piešia naujus rūbus.

Stasė
Koronkevičienė,
madų kūrėja iš Kalifornijos,
buvo atvykusi iš Los Angeles
ir dalyvavo Putnamo seselių
rėmėjų surengtoje 20-toje madų
parodoje. Jau penktą kartą ji
dalyvauja su savo sukurtais
vakariniais rūbais ir pati
atvyksta iš tolimo saulėto
krašto. Jos paskutinės mados
specialiai parodai sukurtos
vakarinės suknelės buvo labai
šiltai priimtos kupinoje publi

savo

darbo

kos salėje. Net ir pilnesnių
figūrų moterys atrodė labai
elegantiškai,
pasipuošusios
jos sukurtom suknelėm.
Emilija Kielienė, veiklioji
bei pasišventusiai besidar
buojanti Lietuvos Dukterų drjos pirmininkė, sudarė visą
stalą (10 asmenų) „Draugo"
bankete, dalyvavo pati su savo
vyru Marium vakarienėje ir
sukvietė kitas dr-jos nares su
šeimos nariais.

Vilijos
Aleksandros
;*;!>
Eivaitės dailės paroda vyks
Ui.
ta Three Illinois Center pa
L-£į
talpose, 303 E. YVacker Dr., Chicagoj. Paroda iki spalio 23 d.
IBBS
L.D.K. B i r u t ė s karių
aaa
šeimų dr-jos vėliavos replika
įsa
bei jos apipavidalinimas buvo
ir/J
įteikta Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejui kartu su draugi tiait
ifiV
jos tikslų bei istorijos aprašy
mu.
Aldona
Veselkienė
sjfla
praveda Lietuvių tautodailės
;sd
instituto Chicagos skyriaus
"ji
ruošiamus audimo kursus,
fB*>
9) «1
kurie prasidėjo spalio 3 d. Šv.
u ai
Kazimiero seserų vienuolyno
.
nsft
patalpose, 2601 W. Marauette
AiOOb
Rd. Taipgi spalio 3 d. prasidė
•
r
jo mezgimo kursai, kuriuos
praveda Tallat-Kelpšienė.
Chicagos Lietuvių moterų
klubo pirmas po vasaros atos
togų susirinkimas įvyko rugsė
jo 16 d., dalyvaujant labai gausiam
narių
skaičiui.
Pasidžiaugta nepaprastai puikiai pavykusiu Gintaro 5i S*>*
baliumi, kurio pelnas ateinan
čiais metais bus skiriamas
lietuvaičių studenčių stipen
dijoms. Baliaus
komitetui
pirmininkavo Beverly Brazy{I
tė-Opelkienė. Klubo šalpos fon
'Oji
dui papildyti susirinkimas
nutarė suruošti įvairumų pop
ietę trečiadienį, spalio 21 d.
o*
Lawn Tower Inn, 9333 So.
fV
Cicero, Oak Lawn. Pasisvečia
vimo pradžia 11 vai. Šio
parengimo komiteto pirminin
kė Hilde Kuzienė paaiškino,
"J
kad visas gautas pelnas šių
metų gale bus išdalintas visų
1
mūsų paramos reikalingiems,
būtent: lietuviškai spaudai,
radijo programom, finansinės
paramos reikalingiems pavie
niams asmenims bei rem
n
tiniems veiksniams. Klubo
• u
narės kviečia ir laukia daug
8
viešnių.
2

:

• 4

PRIE20D2IAI
IR PATARLĖS

•

•

Lietuvis išjoja j mišką, o grįžta va
žiuotas.
Sofija Oželienė, švenčiant josios 80 m. jubiliejų. su atskridusiomis iš
Kolumbijos
ibijos dukraitėmis de la Cuesta. Ts k.: stud. Adziana, studijuojanti
meną, ir gimnaziste Kristina.

g u o § u o § u n į 0 uodpe-j, v -u • •
' ne
bėra.

Ux

Ponu būti nėra kaip. o dirbti nesi
nori.
Velkas kaip vėžys su mielėm.
Prie darbo valininkas, prie valgio
galininkas.
•
Ant jo pūdymo varlės karunką giedą.
*
Darbininkai žmogui ir ilgiausia
diena per trumpa.
*

Ann Jillian (Jūrate Nausėdaitė),
televizijoje vaidinanti „Cassie"
serijoje „Making a Living". tele
vizijos programoje, pasipuošusi
Hutentisku lie*. taut. rflbii, vordn
autentišką lietuviška pntieka'a
,,Hour Magazine" prsvedėįui Gnry
Collins. kuris nusidegino ranką.

Neramus miegas, kad alus kubile
rūgsta.
N emesk lazdos šunų dar nepraėjęs.
*
nugriebęs karsta keptuve. Nelai
me įvyko jam asistuojant lietu
vaitei kepime.

!

Gulinčią bėdą nekrutink.
Ii lietuvių tautosakos

•

•

ife

LIET. FRONTO BIČIULIŲ
RINKIMAI
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MOSU KOLONIJOSE
Putnam, Conn.
PAGERBTAS
VYSKUPAS DEKSNYS

Linkime mūsų keliaujančiam
vyskupui Antanui I>eksniui svei
katos, sėkmės ir Aukščiausiojo
palaimos jo nelengvame darbe.

KITI {VYKIAI
Vyskupas
Antanas Deksnys,
Europoje išsisklaidžiusiems lietu
—Tautos šventės diena, rug
viams vyskupas, lankosi šiame sėjo 8 d., minėta čia rugsėjo 7
kontinente. Jis užsuko ir j Put- d. tik pamaldomis vienuolyno
namą, sustodamas Marijos Ne koplyčioje. Dienai pritaikytą pa
kalto Prasidėjimo seselių vienuo mokslą pasakė kun. J. Tautkus,
lyne. Spalio 2 d. seselės, vietos jau keliolika metu gyvenąs Put- Skautiškos išmonės Rako stovyklavie
tėje.
Nuotr. G. Remeikytės
Balsavimo lapai bus išsiunti
lietuviai kunigai ir vietos lietu-1 n a m e . platesniu mastu minėjimas
nėti spalio 15-20 d. L F Bičiuliai,
viai susirinko pagerbti vyskupą i n e darytas, nes daug pajėgesnių
kurie yra pakeitę adresus ir ne
Antaną Deksnį jo 50 metu auk- j lietuviu buvo išvykę iš Putnamo, metų iš Rostovo, dirbo "Zvezdoč
pranešę centro valdybai, prašo
sinio kunigystės jubiliejaus ir j o k a i k u r i e Chicagon į Ateitinin- kos" sanatorijoje, Leningrade, Zemi skubiai atsiųsti savo tikslius
75 m. amžiaus proga. Pagerbimas | k u a r gydytoju suvažiavimus,
linogorsko priemiestyjeadresus, kad balsavimo lapus
pradėtas šv. Mišiomis vienuoly-^ _ Rugsėjo 30 d. į Matulaičio
Sausio 22 d. sanatorijos direk gautumėte laiku.
no koplyčioje. Mišių koncelebra-1 n a m u s nuolatiniam apsigyveni- torius Kolbė su pavaduotoja StaPrašoma rašyti šiuo adresu:
cijai vadovavo pats jubilijatas, mui atvyko kun. Jonas Ruokis. rikova pranešė Sisojevui ir SteJuozas
Muraška, 68. Chamber
asistuojamas vienuolyno įstaigų Jis čia persikėlė iš VVateriburio. panovui, kad jie pašalinami iš
St.,
Waterbury,
Oonn. 06708.
kapelionu: kun. S. Ylos ir kun. Savo gausų knygyną padovano darbo pagal įstatymo paragrafą
R. Krasausko bei kun. L. Bud- jo Alkai.
Nr. 33 ir nustoja teisę čia gyven
Rinkimų Komisija
recko ir J. Ruokio, gyvenančiu
—Prieš metus mirusi Elena ti, o tai reiškia ju ištėmimą iš
Matulaičio namuose.
Masaitienė jos vyro prof. Česlovo miesto.
Paieškojimas
Pamokslo metu kun. Yla išryš Masaičio pastangomis prisiminta
Juos
užstoti
mėgino
sanatorijos
kino vyskupo Deksnio, turbūt spalio 4 d. pamaldomis vienuo
Paieškomas KLEMENSAS VALAN
vienintelio pasaulyje keliaujan lyno ir Villa Maria n a m u kop 17 žmonių kolektyvas, nuro ČIAUSKAS, gyvenęs Paparčių kaime,
neteisėtu- Mažeikių apskrity — vėliau Amerikoj,
čio vyskupo, reikšmę lietuviams, lyčiose. Kai kurie velionės gimi dydamas pašalinimo
I
mą,
bet
ju
pastangos
liko
be re- Waterbury. Prašomas atsiliepti ar
da>-bą ir visų prašė melstis už nės, seselės ir prieteliai bei kiti
apie jj žinantieji pranešti: Jone Sula,
jubiliatą ir jo darbų sėkmę. Mi- svečiai, net iš Chieagos ir Bos-- I zultatų.
Naktį tie jaunieji menininkai 1214 Bay St., Santa Monlca, CA
šių pabaigoje vyskupas savo žo- I t o n 0 j b u v 0 s u k v iesti A. ir S. Skė93405.
išnešė į gatvę savo kūrinius, pa
dyje pasidžiaugė čia radęs savo j riu namuose, VVoodstocke, dar
tys apsipylė benzinu ir susidegi
seminarijos laiku draugu, ypač; kartą prisiminti amžinybėn iškeno pagalbiniame sanatorijos pa
CICERO BOTTLTNG WORKS
kun. Ylą ir kt., sakė, kad tęs dar- j l į a v u s į ą E. Masaitienę. Velionės
state.
Bonnie Miss Beverages
bus Kristaus karalystei plėsti Ir į gilų religingumą ir klusnų pasia7
Sausio
23
d.
iš
ryto
sanatori
We also sell BEER at competitive
Lietuvos labui. Visiems
* ĮiluįM|
Aukščiausiojo
valiai
prices.
vyskupišką palaiminimą. ^
II trumpoje kalboje priminė velio- jos rajonas buvo apsuptas milici
jos, kareiviu ir juodu "Volgos" 3100 S. 48TH CT. — TEL 652-1133
Bendros vakarienės-vaišiu, su-; n ė s .vy r a s Česlovas ir brolis prel.
automobiliu.
ruoštu seselių vienuolyno valgo- i y Balčiūnas. Visi sukalbėjo ir
Zelenogorsko milicija atsisakė
majame, metu vyskupą sveikino: p ^ ą maidy, kurias mėgo veliotitktik lcfwskM(
pasiusti telegramas tėvams ir žu
vienuolyno viršininkė ses. Aloy- Į n ė . p 0 t o v j s į papietavo ir pavusiųjų draugams, charakterizuo
Professiona!
za Šaulytė, dėkojo už atsilanky- ; bendravo.
dami įvykį menkos vertės, dėl ku
Porcelaln
mą ir įteikė jam vaško žvakę iš į
—Savo pastatytuose erdviuorio neverta trukdyti darbo valsty
tų namu, kur arkivysk. Jurgis Ma- j ^ namuose
ant ežerėlio kranRtsvfaciig
Ine
binėse įstaigose.
tulaitis gyveno. LB ir visų vie- j t o > Woodstocke, jau visą vasarą
II CMS
Sm
Apdegę mirusiųjų lavonai lai
htetti
tos lietuviu vardu vyskupą jo ju-1 p r a leido vaikaičiai, globojami dr.
M
komi
milicijos,
kad
nuslėptų
su
latusbH
bilieju proga sveikino dr. J. Kriau- Rį n gienės ar dukters. Dabar pats
" -SMS
čiūnas. Kalbėtojas prašė vysku- I a r . Edmundas čia praleidžia po sideginimo įvykį ir neprileistų
pą ir toliau stengtis kelti lietu-; r ą savaičių. Daktarai Ringai yra žmonių prie masiniu laidotuvių.
Pastaruoju laiku Leningrado
vių moralę, dorybių puoselėjimą c įkagiškiai. Sveikiname čia įsikūvaldovai
suruošė plačią kratų,
;
ir tikėjimą, nes tik tokiu būdu
rūsius.
areštu
ir
nepageidaujamų
jiems
liksime lietuviais ir padėsime Lie
"elementų"
valymu
kampaniją,
J. Kr.
tuvai tapti laisva. Kun. Yla, dar
neatsižvelgdami į žmogaus teisiu
pratęsdamas pamokslo
mintis,
įstatymus.
T.
priminė, kad vysk. Deksnys yra
IŠ LENINGRADO
antras keliaujantis vyskupas lie
v'iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
tuvis. Pirmasis buvo vysk. Kristi
Leningrade š. m. sausio mėn.
jonas, Mindaugo Lietuvos vysk.,
22 naktį susidegino du jauni me
Mindaugą nužudžius, jis keliavo
:
nininkai, protestuodami
prieš
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
per vakarų Europą. Tokie vysku
valdžios galią ir potvarkius.
Pardavimas ir Taisymas
§
pai yra išimtis, o mums lietu
Anatolij Stepanov, 25 m. iš
3646 W 69th Street — Tet RE 7-1941 |
viams
tas jau kartojasi. Vysk.
Sverdlovsko, ir Anatolij Sisojev, 25
Deksnys pabaigos žodyje papasa
MfHMII|IMI|IU!!llHimiftnimillllllll!!!IIUIIIIilUI!«:tnUlt!!l'HIH!!t-i:MI!UI!Ui:ifll^
kojo kai kuriu savo gyvenimo
nuotykiu, taip pat tapti kunigu
apsisprendimo priežastis, kurios
ypač buvo padėti artimui ir rū- .
pintis žmogumi. Jis prašė visu •
atkreipti jaunimo dėmesį ir ska- j
tinti jį į vienuolinį ir kunigo pa
šaukimus.

A. T V E R A S I

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

MTDWAY FUNERAL HOME
3 Spacious Chapels. We offer preneed & counseling on prearranged funerals. For more information contact
RAYMOND ANDERZUNAS, 767-8807
Cor. Archer & Major, 5948 S. Archer

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC.

ILLINOIS
OUTDOOR
3 POINT PROTECTION PLAN
100 Sq. Ft. of Roofing Re-roofed.
Chimneys Tuck-pointed & Flashed.
Gutters Cleanad and Rodded.
$89.00 Complete.
CALL 338-3800
MuiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiminifitiM!

Lietuvos atsiminimai
Radijo valanda jau iO metų tarnauja
New Jersey, New York ir Connecticut
lietuviams 1
K a s SeStadien) iŠ W E V D Stoties
N e w Torke n u o H Iki 9 vai. v a k a r o .
J7.9 meg. F M . Taippat klausykitės
"Muslc of Ijlthuania" programos k a s
trečiadienį, n u o 6:05 iki 7:00 vai.
valtaro. i i Seton Hali Universiteto s t o tiea, 89.5 FM. CWSOt:)
Direkt. DR. J O K 0 B A S S T U K A S

07000

TeL — (201) 733-306
lllllllllllllllUIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilINIlV

Ciceroje
(10/20/5 UM)
Pensininkams auto apdrauda
Amžius &t iki su m.
6529 So. Kedzie Avenue

J. BACEVIČIUS — 778-2233

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos r y t o iki 6 valandos vakaro Šeštadieniais Ir sekmadie
niais nuo 9 valandos r y t o iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ

SKYRIAI;

Aūentovm, Pa — 126 TUgbman Street
BaHbnore 31. Md. — 1828 Fleet Street
BrooHyn, N. Y. 11218 — 488 McDonald Avenue
Buffalo 12, N. Y. — 701 PUhnore Avenue
Chester, Pa. 18913 — 2818 W. 3 S t
Chicago 22, m. — 1241 No. Ashland Avenue
Chicago, m. 60629 — 2608 West 69tfc Street
Chicago. m. 00622 — 2222 West Chicago Ave
Cleveland, OMo 44134 — 5889 State Road
Detrott 12, Mteh. — 11891 Joa Campau Avenue
Hamtramck, MJch. — 11339 Jos Ccmpau Avenue
Los Antelei 4, CaHf. — 159 So. Vemont Avenue
New York 3 N. Y. — 78 Second Averoe
New York S, N. Y. - 324 E. 9 St.
Mlaml Beach, Fla. S31S9 — 1291 17 S t
W>D«Wp«na, Pa. ttią — 1913 N. Marshaū St.
Phoenla, Arte 85827 - - 22947 Black Canyon Hwy.
Rahway, N. J. — 47 East Mflton Avenue
Slhrer Springs, 88d. — 1982 Kennebec Ave.
South Rlver, N. J. — 41 Whltehead Avenue
N. Y. 13294 — 515 Mareeuus Street
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435>l«M
347-4240
633-0090
"
885-0700
A__ 1M, f » » - 4 į M W l
486-281S
925-2787
TeL: 312—227-4850
<2iS) 845-6078
...
385-8789
"Z
385-8740
„
385-8589
674-1549
'„
475-7430
395-673 *22«
,
M5-WA-5«78
„
892-942-8770
3ftl-s800
391-589-4484
257-632©
.'"."".
4759744

M. T. -

MeKENHAN ID.
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VflSCELLANEOUS

Dutchman Contractors
Established

1959

ROOFMAKING A N D G E N L
HOME R E P A I R S

E L E K T K O S

Call anytime for estimates

IVK1HMA1 — P A T A I S Y M A I
Turiu Chicugoa miesto
leidimą.
D i r b u ir užmiesty. Dirbu greitai, g a 
r a n t u o t a i ix sąžiningai.

4514 S. Talman Ave.
KLAUDIJUS

OPEN SUNDAY, 1 T O * — 9511 S.
HOMAN, EVERGRBĖN PARK
Owner will finance $29.000-at 12% on
this Evergreen Park Beauty. Prime
location, excellent condition. 3 bedrooms, l-% baths, formai dining rm.,
eat-in kitehen, beautifully finished
basement, and 3-car g « r ^ i $50"s.

Jim Hanuner
Tel. 593-3287

927-3559

Apylinkėje 51-os ir Oak Park Avenue
(netoli Archer Ave.) 3-jų miegamų mflr.
25 metų senumo namas Įrengtas rū
sys. 2 mas. garažas. $75,900. Kreiptis
į savininką tel. 586-8839.
Ant pardavimo — Cicero — 6 butų
namas — 1439 S. 50th Ave. $59,000.
Skambinkit savininkui — 652-8803.
Savininkas skubiai parduoda 28-m. se
numo mūrinį namą, 4 miegamų, 1J4
von., centr. saldymas, naujas Šildymo
pečius, i-yi maš. garažas. Prašo viri
$50,000. TeL 4804399. Galima apžiū
rėti sekmadieni nuo 1 3d 4 vai. 6334
S. Tripp Ave.
... ,.

PUMPUTIS

•MIItllItItItdIlttIIIIIIIIHtttIIIMtIltItlIltlItt

T A I S O
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis j Hermaną Dečkj
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

M. A. i I M K U S
INCOME TAX
SERVICE
NOTA U Y P U B L I C
4 2 5 9 S. M a p l e w o o d , tel. 254-7450

Atidarąs apžiūrėjimui sekmadienį nuo
1 iki 4 vai. popiet, 3829 W. 66 gat. —
4 mieg. mūro rezidencija; šoninis įva
žiavimas, garažas, pilnai įrengt. rūšis.
BUDRAITIS REALTY
TEL. 7674800

raip pat d a r o m i
VERTIMAI.
G1MINHJ iakvltUmai, pildomi
P I I J E T T B f i S P U A i T M A I ir
k i t o k i e blankai.

60TH & HOMAN
Bungalow
with
2 bedrooms & dining
"inmrrmnrmiiiiiiiiiiiiiiiuJMiniiiHim
room plūs a 2-apt bldg. & Cottage
10% — 20% _ 30% pigiau mokeait IIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH in rear.
K-1977
u i a p d r a u d a n u o ugtdM ir a u t o m o  įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai
iš mūsų sandėlio.
56TH & MCVICKER
bilio p a s irtis.
3
bedroom
brick expandabte — 1-%
F R A N K Z A P O L I S COSMOS PARCELS EXPRESS baths. 40-ft. lot.
K-1981
J501 W. 69th St, Chicago, O. 90829
3208V2 West 95th Street
00TH & CALIFORNIA
SIUNTINIAI Į LIETUVA
7 apt, brick bldg. — 6 4*s and 1
Telef. GA 4-8654
3-room apts. Well prtce*^t 4 times
TeL — 925-2737
gross income.
K-1975
Vytautas Valantinas
l'ACKACE EXPRKSS AGENCY
MM5IJA NOltKlIUF.Jift

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
l^abai pageidaujamos f e r o a rūšiea
rro!;?s:. Maistns is Kuropoa aandSUti

2«08 w . etth st, Chicaco, m. t o t n
Tel. 925-2787

JU

°

Y K

»

T

E

DABAR
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Surinko Vladas VijeUda

234 SunlK D r t v e
W a t c h o n c N. J.

$93.00

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, R. Y. 10019

Prie firmos skyrių y r a krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirmkimui įvai
riaušių audinių, taip p a t maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

E U f A T l

ST. GALL'S
Take immediate possessRm of this
TAISOME SENUS
spotless 6-room brick bungalow with
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. IŠNUOMOJAMAS kambarys rimtam extra large new kitehen, fenced yard,
jaunam žmogui ar studentui. 68-os excellent heat, wiring and roof.
Skambint 8 4 7 - 7 5 6 4
ir Western. Skambint 778-8645.
MC KINLEY PARK
po 6-tos valandos vakaro
UNION PIER, MICH. nebrangiai iš Immaculate brick 2-flat with double
nuomojamas 2-jų mieg. žieminis bu lot, 2 bedrooms, full basement, 2car
tas. Tel. (312) 776-4025.
garage, new electrical service.
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ
IŠNUOMOJAMA beismente 2-jų kamb. DORIS BROWN, INC. REALTORS
pilnai apstatytas butas.
ir kitus kraštus
TEL. 445-0350
2509 W. 66th S t — TeL 476-8724 i
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
IŠNUOM. 6-kamb. butas Marąuette Arti 67-os ir Kedzie — 6 kambarių
Chicago, 1U. 60632, tel. 927-5980
Parke, netoli bažnyčios ir krautuvių. (3 mieg.) namas. "Mid 50's".
Skambint vakarais 476-1974.
Skambint 778-7975
ISNUOM. 4 kamb. butas vyresnio amž.
asmenims Marąuette Parko apylinkėj. Lot nr. 71st & California with 2-car
PUSMEČIUI
brick gar. (one end of gar. converted
Skambinkit HE 4-4440
$121.00 Chicagoje
into living ąuarters. TeL 599-1084

(UCENSED BY VNBSHPOSYLTORG)

TEL — 581-6590; 581-7729

B E A L

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT

LIETUVOS ISTORIJOS
VAIZDAI

Siuntiniai, siunčiami p e r mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntiniu
pristatymas g a r a n t u o t a s . Visi muitai apmokami mūsų ištaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA
TOP
D O L L A R S
For Anttques and all other furniture
you have to sell. We Buy & SeO New
& Used Furniture
1460 S. Cicero Avenue
863-4413
652-3830 Home No.

CLASSI FI ED GUI D E

Amerikos ir Kanados Lietu
vių fronto bičiuliai savo studijų
I E Š K O
D A R B O
HELP WANTED — MOTERYS
ir poilsio savaitėje Kenebunkporte sudarė Rinkimų komisi KARPENTERIS ieško darbo namų pa
ją pravesti rinkimus į LFB ta taisymui. Beismento įrengimai, langų Reikalinga šeimininke
pataisymai, porčiai ir visa kas reika
rybą ir centro valdybą.
Namų ruošai ir prižiūrėti vaiką, pilną
linga. Mielai jums padės.
laiką. Nors kiek kalbanti angliškai.
TEL. — 925-2456
Komisija susideda iš WaterKreiptis į MRS. HIMEL, pirmad. iki
burio sambūrio asmenų: pirm.
penktad. 9 vai. ryto iki 5 vaL vak. —
Juozas Muraška, komisijos na
MISCELLANTOUS
riai — Vaclovas {Kuzmickas,
Tel. 346-8355
Viktoras Vaitkus ir Vincas Skladaitis.
STATOME NAUJUS PASTATUS

"""»
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VALOME

WOLSKI REALTY CO.
5175 S. Archer
TeL 581-1414
89TH & HOMAN

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame
visų rūšių grindis.
BUBNYS

GRA2IOJE GAMTOJE Hamiltone,
Michlgan, tarp Union Pler ir Grand
Rapids, lietuvis savininkas dėl senat
Tel — RE 7-5168
vės parduoda 25 akrų sodybą su gyv.
namu ir ūkio trobesiais ir priedais,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii žuvingas prūdas, vynuogynas ir vais
medžiai. Land Contract
Skambint
(916) 751-5398 arba 881.2022

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Sterso ir Oro Vasinruvai.
Arti 73-ėlos Ir Campbell 2-jų butų
Pardavimas ir Taisymas.
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,900.

M I G L I N A S TV
Marąuette Parko apyL liuksusinis 12
"Nora tebūdamas tik istorijos 2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 butų. Parduotas.
mėgėjas ėmiausi šios vaizdų kny
Arti 89-os Ir RockwelL Mūrinis 2-jų
gos sudarymo, tikėdamas, kad tu iiiiiiiiiiiiimimiiiiimimiiiiiiiiiuuiiuiir butų. Parduotas.
riu geresnes sąlygas ją išleisti, ne I M I I I l I f l I K l I f l I l U I I I I t l I l I l t l I l I t l I l I l U I I I I I I I
Brfghton Parke mūr. 3-jų butų ir
gu kati" — taip rašo knygos įva
krautuve.
PinĮmUM
doje Vaidas Vljeilds.
Dar turime pirkėjų h- 8»m
Licensed, Bonded, Insured
Knyga didelio formato, 548 pusi.
investavimai
Nauji
darbai
ir
pataisymai.
Virtu
Išleido Tėviškėlė, Chicago, 19T9 m.
vės ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Kaina su persiuntimu $16.95.
Skambinkit teL 436-7878
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos
Užsakymus siųsti:
vamzdžiai išvalomi elektra. I automa
SIMAITIS REALTY
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t ,
2951 Weet 63rd Street
savo pavardę ir telefoną.
Chicago, IL 80629
Insurance — Intoms Tas
S E R A P I N A S — 636-2960
Notary Public
Dlinois gyventojai dar prideda M H I I I I I I I I I I I l I f l I t l I l I l I l H l l i n n m . i i n i u f i , ,
90 et. valstijos mokesčio.
niiuiiiiiiiiinHiiiiiHiiHiHiiiiniimtHiiiš*

P LU M B l N G

ItlIlIflIlIlIlflIIlItltlIlIflflIlIHIlIIlIlIlIlIMt;

M O VI N G

BUTTJ NUOMAVIMAS
Draudimas — Valdymas

imimitniimniiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiii: SERfiNAS perklausto baldus ir
Namų pirkimas — Pardavimas
dimai ir pilna apdrauda.
:itus daiktus. Ir ii toli miesto leiINCOME T A X
Priimame MASTER CHARGE ir VISA

ŠEKSPYRO SONETAI

Telef. — WA 5-698$
Intymiąsias meilės paslaptis r
<ilią gyvenhao ifcnintj vaizdingai
atskleidžia klasiškas
pasaulini'*
rarso kūrinys

Itlllltlllilllllllllllllllllflllllllllllllllilllllll

A. V I L I M A S
M OV I N G

Į lietuvių kalbą pirmą kartą *
'ertė A. Tyruolis. Goethės. Sileru\ Apdraustas perkraustymai
)antės ir kitų klasikų vertėjas S>
Įvairių atstumų
Šekspyro atvaizdu, autografu. i>
samia ižangine studija ir sonetą Tel. 376. 1882 arba S 7 6 6 M 6
paaUkinimnto 176 psl, kietaia dm ntuiiiiiiuiiiiiufiniiiiiiiiitiiiiiiimtiiiiin
<ės viršeliais
^ains $300. Haunama "DRATJGfT

RcBsUte tuos Msnkrhis, ko-

tiiiimihiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiimiiiMiii rle «ke]bi88i « e n

"Drmnfs"

Notariatas — Vertimai

BELL REALTORS
4.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedate Ave. — 778-2888
iiimniimitiiiiiiiiimiMiiiiimiiiiimjiiun
Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE,
nes jis pladauslaj skaitomas lietuvių
dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi•lems prieinamos.

Illinois, ten esančiame restorane rią tvarkant malonu buvo ben Althoff, vysk. A. Zuroweste ir j DRAUGAS, Šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 10 d.
pietauti. Svečius pasitiko patikė dradarbiauti su visais. Jis pažadė vysk. W. Cosgrowe. Vysk. John
tiniai: J. Kassly, B. Tiškus, M. jo savo maldose visada prisimin Wurm yra penktasis mūsų vysku
Vaitkuvienė, A. Tiškuvienė ir ki ti visus buvusius savo parapijie pas. Į kunigus įšventintas 1965
m. Visi mūsų parapijos buvę vys
ti komiteto nariai. Svečiu prisi čius, draugus ir pažįstamus.
A, f A. DOMICĖLEI ŠAULIENEI
rinko pilna salė (250). Prie gar
Vaišiu globėju ir pranešėju bu kupai buvo parapijai labai palan
Lietuvoje mirus,
bės stalo buvo: emeritas vysk. A. vo mūsų ilgametis parapijos pati kūs, tikėkime, kad ir naujasis vys
kupas bus mums maloningas.
Zuroweste, buvęs Bellevilles dio- kėtinis John Kassly.
Dr. V. Šauliui ir jo šeimai nuoširdžią
/. Juodakis
cezijos vyskupas, sukaktuvinin
Nors vysk. A. Deksnys iš mū
kas vysk A. Deksnys, vysk. S. sų tarpo išvyko, bet mūsų jam dė
užuojautą reiškia
Schlarman, Bellevilles diocezijos kingumas ir meilė pasiliko visada.
vyskupo pagelbininkas, 10 prela
Nieko nėra naujo nei origina
Išlydėjus brangius svečius su
Krikšto sūnūs
tu, 12 kunigu ir 4 pranciškietės lie žinota, kad St Louis, Mo., vysku laus palyginti rašytoją su dailių
PETRAS VAINIUS su šeima
tuvės seselės, kurios administ- pijos generalinis vikaras vysk. J. jų menų atstovu — tapytoju ar
EUGENIJA VAINIENE ir
ruoja Altone ligoninę. Buvo pa- ]Wurm yra paskirtas Bellevilles, Illi dailininku. Visi, rašantieji recen
JONAS
VAINIUS
kili šventiška nuotaika. Pietų me nois vyskupijos valdytoju — vys zijas, tuo nusikalstam, švaistoVysk. Antanas Deksnys savo jubiliejaus proga Our Lady of Snow švento tu kalbėjo: vysk A. Zuroweste, kupu. Prieš tai vysk J. Wurm bu mės visokiom "mozaikom", "fres
vės svetainėje pagerbimo East St. Louis, kur anksčiau yra ilgai klebonavęs, prie kurio prel. A Deksnys buvo vo generaliniu St. Louis, Mo., komis", "drobėmis", "panneaiuc",
metu. Jubiliatui piaunant sukaktuvinį tortą, sėdi jo dešinėje vysk. S. G. pakeltas į vyskypus. Jis prisiminė senosios katedros, prie Archio, kle jei ne "flash-back" ar "elose up"
Schlarman, kairėje — vysk. Zuroweste, buvęs Belleville, 111., vyskupas, dabar senuosius laikus, gėrėjosi buvu bonu. I naujas pareigas vysk, J. skoliniais iš
kinematografijos.
pasitraukęs į pensiją. Jų vyskupijoje yra ir lietuvių parapija.
siu East St. Louis lietuvių para Wurm bus įvesdintas š. m. spalio "Menas, — sako Caude Roy, —
Nuotr. Mogenlo
pijos klebonu A. Deksniu, kuris 28 d., tuo pačiu, bus atsisveikin yra trumpiausias nuotolis tarp
A. f A.
be priekaištų tvarkė parapiją, tė ta su iš pareigų pasitraukusiu dviejų širdžių". Deja, kai prirei
kia išsakyti įspūdį, kurį išlaukia
viškai globojo ir rūpinosi nau vysk. W. Cosgrove
ELZBIETA RUŠKIENfi
jaisiais ateiviais, buvo visiems ge
Nuo East St Louis lietuviškos meno kūrinys, nelengva išsivers
Gyveno Clarendon Hills, Illinois.
ras ganytojas ir visos jo gerosios parapijos suorganizavimo (1895) ti be sugretinimų, be nučiupinė
savybės leido jam tapti vyskupu. iki dabar parapija buvo 4 vysk tų klišių.
Mirė spalio 8 d., 1961 m., 4:00 vai. ryto, sulaukus 85 m. amž.
vietos žmonėmis labai susidrau Vysk. P. Schlarman išryškino žinioje: vysk. J. Janssen, vysk H.
East St. Louis, 111.
Vytautas A. Jonynas
Gimė Lietuvoje.
gavo.
vysk A Deksnio visas gerąsias as
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Birutė Biškienė- žentas Ge
Laikui bėgant, veik visoje seno mens savybes. Jis pažįsta vysk.
VYSK. A. DEKSNIO
diminas Biskis, anūkė Gailiūte Biskis, ir daug kitų giminių, drau
je East St Louis miesto dalyje ap A Deksnį kaip sugyvenamą, drau
gų ir pažįstamų.
sigyveno juodieji. Visas gyveni gišką, nuosaikų visų gerbiamą ir
PAGERIMAS
A.frV
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 253 West 71
mas pakrypo į blogąją pusę: su mylimą ganytoją. Kun. V. Balčiū
gatve. Lankymo valandos penktad. nuo 5-os iki 10-os vaL vakaro.
Šių metu pavasarį, sužinojus degė lietuviška parapijinė mo
DOMICĖLEI ŠAULIENEI
Laidotuvės įvyks šeštadienį spalio 10 d. Iš koplyčios 9 vai.
apie vyskupo A. Deksnio švenčia kykla, kuri jau nebebuvo atstaty nas paryškino dabartinę East St.
ryto bus atlydėta į Svč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos baž
mas sukaktis — 75 m. amžiaus ir ta, sunyko visi prie parapijos bu Louis lietuviškos parapijos padė
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
mirus, jos sūnui dr. V. Šauliui ir jo šei
50 metu kunigystės, East St. Louis vusieji klubai, religinės draugi tį ir pasidžiaugė, kad vysk A.
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines.
LB apylinkės valdyba pasveikino jos; tebeveikia Lietuviu bendruo Deksnys malonėjo atvykti ir pabu
mai nuoširdžią užuojautą reiškia
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
sukaktuvininką pridėdama ir kuk menės apylinkė, Balfas ir Lietu voti mūsų tarpe. Vysk A. Deks
nys
pasidžiaugė,
kad
jis
tik
atvy
dalyvauti šiose laidotuvėse.
lią piniginę dovaną. Buvo gautas viu moterų draugija, bet ir JŲ VI
LIETUVIŲ OPERA
vysk. A. Deksnio padėkos laiškas SŲ veikla žymiai susilpnėjusi. kęs į East St. Louis jaučiasi na
Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkė
su gražiais linkėjimais. Sužinoję Šių pastarųJŲ organizacijų ateitis mie. Dėkojo Aukščiausiajam už
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — TeL 476-2345.
suteiktą kunigystės pašaukimą,
apie vysk. A. Deksnio lankymąsi nėra šviesi.
už pakvietimą atvykti į jo pirmą
Chicagoje, East St. Louis lietu
ją
ir paskutiniąją parapiją, kuviu parapijos nariai sumanė pasi
Vyskp. A. Deksnys su savo se
A 4- A.
kviesti daugiau 26 m. išbuvusį kretorium kun. Alfonsu Savicku at
šios parapijos klebonu vysk. A. vykęs į St Louis apsistojo klebo
RIMUI KELIUOČIUI mirus,
Deksnį, su juo pabendrauti, prisi nijoje, kur juos globojo klebono imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiuifmnvmiiinii
minti senus laikus ir pasidalinti pareigas einąs kun. V. Balčiūnas.
jo tėvams, sesutėms ir giminėms įų didelio
dabartinio laiko mintimis. Nieko
Rugsėjo 20 East St Louis lietuskausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame
nelaukiant, parapijos klebono pa VIŲ parapija šventė didelę ir at
reigas einąs kun- V. Balčiūnas su mintiną šventę. Gražioje parapiLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ir liūdime.
patikėtiniais J. Kassly ir B. Tiš- i jos bažnyčioje jubiliejinės Šv. Mi
JUOZAS IR VALĖ REMI AI
kumi sukvietė parapiečius pasi šias 11 vai. ryto laikė jubiliatas
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
tarimui. Buvo sudarytas plačios vysk. A. Deksnys. Asistavo: vysk.
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
apimties komitetas: J. Kassly, B. S. Schlarman — Bellevilles vys
Tiškus, Sapalys ir jo žmona, E. kupo pagelbininkas, kun. A Sa4330-34 So. California Avenue
' Levirskaitė, V. Gavelis ir jo žmo į viekas, kun. J. Calhun — ŠvenTelefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
na, A Tiškuvienė, M. Vaitkuvie- j čiausiojo Sakramento parapijos
Mylimai motinai
-nė, F. Žičkuvienė, Levanienė, P. j Beilevillėje klebonas ir kun. V.
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue
Kassly, Buitkuvienė, B. Norkuvie- Balčiūnas. Mišios buvo laikomos
Telefonas — YArds 7-1741-2
nė ir Z. Grybinas. Be komitetą j lotyniškai. Evangeliją lietuviškai
sudarančiųjų paruošiamuose dar- skaitė kun. A. Savickas. Įsidėmė
jos dukrą Gražiną ir žentą Vytautą Žu
tiną
pamokslą
pasakė
sukaktuvi
bnose-mielai talkino ir kiti para
kauskus ir visus artimuosius nuoširdžiai
ninkas vysk. A. Deksnys. Pamal XX amžiaus madona (paveikslą*)
piečiai.
užjaučia
p Vysk A. Deksnys pakvietimą dų metu pasigėrėtinai giedojo ma apdovanotas aukščiausia premija
tarptautiniame madonų meno festi
žas
parapijos
choras.
Vargonavo
EMA PUSNERAITIENĖ
priėmė sutikdamas atvykti į bu
valyje Los Angeles, Ca, ir Grand
ilgametė
vargonininkė
S.
Stankus.
vusią savo parapiją ir rugsėjo 20 d.
National Award Amerikos dailinin
aulšoti jubiliejines pamaldas sa Galbūt, neduok Dieve, paskutinį kų profesinėje sąjungoje New Yorkartą gražioje parapijos bažny ke. Tai puošni dail. POVILO PUZIvo pastangomis pastatytoje (1956)
čioje buvo tiek daug maldinin NO monografija, kuri yra didelio <F
MARQUETTE FUNERAL H O M E
bažnyčioje. Šioje vietovėje vysk
kų. Bellevilles diocezijos vysk. formato ir talpina 28 spalvotas re
A. Deksnys praleido veik visas sa
W. Cosgrove, kurio žinioje yra šio produkcijas. Kartu ir XX amžiaus
vo jaunystės dienas — 26 savo gy ji lietuviška parapija, pamaldo Madona. Kaina su persiuntimu 27 dol
TĖVAS IR SŪNUS
Puiki dovana ir tinka bent kuriomis
venimo metus.
se nedalyvavo dėl nesveikatos.
progomis įteikti' bet kam: svetimtau
2533 VVest 71 St., Chicago
.Vyskupas pas mus atvyko su
Po pamaldų visi (su S anksto čiui ar lietuviui.
1410 So. 50th Av., C i c e r o
savo sekretorium kun. Alfonsu įsigytais pakvietimais) vyko į obPraktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
Gaunama
DRAUGE,
4545
W.
63rd
Savftktf kelias dienas anksčiau — latų vienuolių tvarkomą ir prižiū
Tel. 476-2345
3 m. silkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba
St. Chicago, IL. Illinojaus gyventojai
rugsėjo 17 d. norėdamas ilgiau rimą Dievo Motinos Marijos Snie prideda $1.50 valstijos mokesčio.
moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu ..Ali wool made in
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
England"; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskute; vyriškas arba
paviešėti tarp buvusių savų para- ginės šventovės rajoną, Belleville,
•iiftiiiiiHitiiimiiiiiiimiHuiiiiiiiiiiimiir
moteriškas nertinis; „Wrangler" arba „Levi" jeans, denim arba
piečių, aplankyti draugus ir pažįs
rumbuoto velveto; medžiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai
tamus. Čia klebonaudamas vysk
vilnonių su mohair siūlų
A. Deksnys šventė savo kunigys
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00
tės'sidabrinį jubiliejų (1956 m.),
Į ši siuntini dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: medžiagos
galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
pakėlimus į prelatus — 1964 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):
ir į vyskupus — 1969 m. Retas ku
Avikailiai, ilgi arba *4 vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
ris iš JAV buvusių ir esančių lie
dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 sv. ... $220.00.
tuvių kunigų yra turėję tokių
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv
$600.00.
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukras Grareikšmingų pakėlimų kunigystė
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv. . $100.00.
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch. sveria 6 sv. .. $86.00.
je. Šioje lietuvių parapijoje kleboana,
Regina,
Danutę
ir
sfim,
JuKu.
Jeans
„Wrangler" arba „Levi", siuntinyje gali būti dvi,
.naųdamas vysk. A Deksnys pla
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas
$40.00.
^čiai reiškėsi visuomeninėje veik
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas ...
ioje. Jam atvykus į East St. Louis,
$42.00.
IRENA IR ALGIS SIMKAI
religinis ir visuomeninis aktyvu
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria IV sv
$40.00.
Vimonė
arba
silkine
skarelė
$1200.
mas žymiai pagyvėjo. Cia veikian
v
Telescopic
lietsargis,
sveria
H
»
$13.00.
čioje lietuvių parapijinėje mokyk
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1H sv
$60.00.
loję,. įsteigė moksleivių draugijė •fiiiiHHHiirrniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiiinnminiiHiiHnnuniiniHHiniiniiiis
Puiki medžiaga suknelei
$32.00.
les — sodalicijas; suaugusiems —
Angliška medžiaga eilutei
$60.00.
Angliška medžiaga eilutei
$70.00.
klubai, Amerikos lietuvių tarybos
Angliška medžiaga eilutei
$96.00.
skyrius, Lietuvių R. katalikų su
Aksomo
medžiaga
eilutėm.
3
m.,
dvigubo
pločio
$80.00.
sivienijimo kuopa, Balfas, Lietu
Padangos. Priekinių ratų reguliaviKalkuliatorius TI - 33, Texa*
$57.00.
vių Bendruomenės apylinkė. Po
maa u balansavimas. Stabdiiai Dus
Kalkuliatorius TI - 51 - 111, profesionalinis
$100.00.
Anfcppjo pasaulinio karo, vysk. A
9tetoskopas, Littmann
$62.00.
lintuvai Itaaetamiefl vamzdžiai ir ki
šie
maisto
produktai
galima
siųsti
su
rūbais:
fesv.
arbatos
—
$4.00;
Deksnio dėka daug lietuvių karo
ti pataisymai FIRESTONE TTRE&
Hsv. neseafes — $6.00; 1 sv. pupelių kavos - $7.00; 1 sv. šokolado —
pabėgėlių šeimų ir pavienių asme
VVbeel alignment and balancing.
$7.00; 40 cigarečių — $5.00.
nų atvyko į East St. Louis. Atvy
Brakes. Staock abaorbers. Mufflen
Sudarant siuntini savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $42.00.
kusius vysk. A. Deksnys pasitik
Paaiunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
and pipea. Tune-upa. Labricatton.
davo geležinkelio stotyje, parvež
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi
Change of oil and fOters.
ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas,
davo 1'apsigyvenimo vietas, padė
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.
davo, susirasti darbą, veždamas i
jam Žinomas darbovietes. Visi čia
tebegyvenantieji naujieji ateiviai
yra vysk A. Deksniui labai dėkin
2423 W«t 59th Stratt _ M M 6-7777
gi, už parodytą nuoširdumą ir
(Z. JURAS)
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
paslaugą kuriantis naujame, ne
11
London
Lane, Bromley,
Šventadieniai* uždaryta — Sav. VOKAS CBSAS
pažįstamame krašte. Tokioje ša
Kent, B R 1 4HB, England.
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet
kotoje veikloje ilgesnį laiką dirb
Tel. OI 400 2692.
damas vyskupas A. Deksnys su

MOSU KOLONIJOSE

EUDEIKIS

A. t A. BRONISLAVAISPAKEVIČENEI mirus

PETKUS

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

A. + A.

Bronislava! Giedraitytei-Spakevičienei

I

AUTOMOBILIU TAISYMAS

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

BALTIC STORES & CO.

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 10 d.

.

IŠ ARTI IR TOLI

x IV Mokslo Ir kūrybos sim
poziumas vyks lapkričio 25-28
d. Chicagoje. Mokslinės progra
mos komiteto pirmininkas y r a
dr. Pranas Bundė.
Griežtųjų
mckslų, technologijos ir archi
tektūros mokslų pirmininkas
yra d r Jonas Bilenas. Medici
nos mokslų skyriaus pirminin
kas yra dr. Rimgaudas Nemickas. Humanitarinių ir sociali
nių mokslų skyriaus pirmininkė
yra dr. Ina Užgirienė.

Stasys Griežė - Jurgelevi
čius praneša, k a d ateinančio
_ NBC radijo būda WRC-AM gruodžio mėn. 18 d. sueina 60
98 šiemet trijų mėnesių laike metų nuo mūsų K a r o mokyklos
davė informacijas apie kraštus, IV laidos išleistuvių. 'IlStų pa
kurie Washingtone turi diplo- \ geidautina nors kukUai šią
matines atstovybes, po aštuo reikšmingą sukaktį paminėti.
X "Draugas" šeštadieni už
nis kartus per dieną apie kiekvie Laiko beliko vos pora mėnesių,
darytas — neveiks nei redakci
ną valstybę. Toje informaci bet vis dėlto d a r būtų galima
ja, nei administracija, nei spau
jų serijoje — minėtoji radijo kai ką padaryti. Todėl krei
stuvė. Pirmadienį, spalio 12 d.,
stotis, gavusi medžiagos iš pa piuosi j gausesnius lietuvių tel
dėl Kolumbo dienos minėjimo
siuntinybės, informavo apie Lie kinius — Chicagoje, Clevelande,
"Draugas" neišeis, nes paštas
tuvą aštuonis kartus rugsėjo Detroite, New Yorke — gal a t 
x Los Angeles Dramos sam
tą dieną nedirba. Po švenčių būris atvyksta į Chicagą ir spa
19 d. Trumpai paminėjo Lietu sirastų pakankamai jėgų suruoš
"Draugas" išeis spalio 13 d., an lio 25 d Jaunimo centre suvai
vos istoriją nuo 12-jo šimtme ti anos sukakties paminėjimą
tradienį. Pirmadienį spalio 12 dins Antano Škėmos dramatinę
čio, pranešė, kur Lietuva yra, \ ir absolventų sąskrydį, kiek d a r
d., "Drauge" bus dirbama kaip legendą "Živile".
kiek turi gyventojų ir kokia j j ų b ė r a užsilikusių šiapus gelekiekvieną dieną.
jos teritorija bei dabartinė pa- į ž m ė s užuolaidos. Bostone tebex Izidorius Nausėda. Chica
dėtis. Pabrėžė, kad lietuviai ne- I s a m e du i r abu be šeinių,' tai
X V y t Kamantas, PLB pir go. UI., atsiuntė 20 dol. su prie
nusilenkia
sovietiniam režimui j m u s ų jėgos jokio didesnio krūmininkas, vakar išvyko į Ka rašu: " . . . 10 doL skiriu "Drau
Dalis "Dainavos" ansamblio narių 'Draugo" bankete Iš kairės: Ona Gradinskienė, Albertas Stočkus, Danguole ir kad Lietuvos diplomatinės į
v i o n e p a k e l t ų , todėl ir kreipianados lietuvių dienas. Didžioji gui" nuo savęs, o kitus 10 dol. Ilginytš ir Viktoras Zeronas.
Nuotr. Jono Kuprio
ir
konsularinės
misijos
veikia
|
m
ė s į g a U sesnes kolonijas. "Laulietuvių šventė vyksta Toronte. yra nuo Atano Stropaus, gyv.
JAV-se
ir
kituose
Vakarų
kraš
Prasidėjo vakar ir baigsis sek Ballwir., Mo. Tai auka "Drau
kiam skubaus i r kitų pasisa
tuose. Trumpos
informacijos kymų".
madienį, spalio 11 d Ta pačia go" paramai". Labai dėkojame
buvo duodamos per tą pačią ra
proga pirm. Kamantas daly už lietuviško žodžio vertinimą.
— Rugsėjo 14 d. New Yorke
dijo laidą apie 129 kraštus, tu
vaus Kanados L B Krašto valdy
Amerikos leidėjų draugija*' su
rinčius "VVashingtone diplomati
X Bronė Dirmantas, Chicago,
bos ir Jaunimo sąjungos posė
skirtas pokalbiams apie jau at- j susilauks dėmesio ir paramos.
ruošė pagerbimą iš Sov. Sąjun
DON V A R N O P O S T E
nes misijas ir t a informacijų
UI., pratesdama "Draugo" pre
dyje.
skirų renginių komitetų nuveik-; Didžirjų renginių pirmininkų
gos pabėgusiems ir ten priespau
serija buvo baigta spalio 4 d.
Don V a r n o Amerikos legiono
numeratą, atsiuntė 5 dol. už 'ka
t
v
s
darbus.
pasisakymai
gana
optimistiški.
dą
tebenešantiems rašytojams.
X A. a. Stasys Lipaus, buvęs lendorių ir 10 dol. pridėjo lietu postas N r . 986 ir pagelbinis Mo
—
Baltijos
valstybių
diploma
Dainų
šventės
komiteto
pirmi
Tik
JAV
LB
pirmininkas
Vytau
Gerbtinų
tarpe suminėti A. Sa
nepriklausomos Lietuvos ka viškai spaudai stiprinti. Nuo terų vienetas įvesdins n a u j u s
tiniai
atstovai
su
žmonomis
da
ninkas Vaclovas Momkus pa tas Kutkus su dideliu susirūcharovas, gen. P . Grigorenko,
riuomenės kapitonas, po ilgokos širdus ačiū.
valdybos n a r i u s šeštadienį, spa
lyvavo
JAV
viceprezidento
ir
siėmė
ant
savo
pečių
labai
sun
rinimu
priminė,
įkad
komi
A. Siniavskis, J . Brodskis. V.
ligos mirė spalio 9 d. New Halio 10 d., 8 vai. vak. Don V a r n a s
ponios
Bush
priėmime.
1981
m.
kią
naštą:
suruošti
Dainų
tetai
netoli
darbuose
tepažengę,
Bukovskis ir lietuvis Tomas
x M. Petrauskienė, Hartford, posto namuose, 6816 So. Wesven, Conn. Laidojamas pirma
rugsėjo
24
d
JAV
vicepreziden
šventę,
ir
dargi
gerą.
Reik'a
o
laikas
greitai
bėga.
Prašė
vi
Venclova
dienį, spalio 12 d., Putnamo se Conn., mūsų bendradarbė, už t e r n Avenue.
daug kantrybės, t a k t o ir suma sų komitetų darbą
spartinti. tas ir ponia Bush savo reziden — g selių vienuolyno kapinėse. Chi- sisakė naujausių leidinių už di
Šių m e t ų valdyba susideda iš
cagoje liko jo sesuo Danutė Au desnę sumą ir t a proga pridė šių narių: Kamandieris William numo. Iš pranešime paaiškč'o, PLB pirmininkas inž. "Vytautas cijoje surengė priėmimą diplo
matinių misijų šefams ir, jų žmo Advokatas JONAS GIBAITIS
gienė, New Havene — žmona ir jo 10.25 dol. lietuviškos knygos Petrulis, S r . Vicekomand. B r u n o kad Vaclovas Momkus jau su Kamantas nenorėjo su Vytauto
624? So. Kedzie Avenue
darė savo komitetą, repertuaro Kutkaus teigimu sutikti ir buvo noms. Priėmiman buvo pakvies
palaikymui. Labai ačiū.
kt. giminės.
Mikėnas. U vicekomand. — An- komisiją ir parinko šventei diri tais klausimais gana optimistiš ti ir jame dalyvavo Lietuvos,
Chicago, iUinois 6*629
x Vincas Geležiūnas, Afton, thony P a r g a u s k a s , a d j u t a n t a s gentus. J i s juos išvardino. Pir- kas, pasitikėdamas komitetų ryž- Latvijos ir Estijos atstovai su
X Geležies stokos mažakrau
Tel. — 776-8700
E d w a r d Pocius, iždininkas — mininkas pažymėjo, kad susira-1 tu. Kanados L B krašto valdy-j žmonomis. Kalbantis su ponia
jystė — 594 Alvudo radijo pa Mo., Zigmant A. Jakimčius, Ann
Darbo / a i nuo 9 iki 7 vai. vak.
skaita ši šeštadienį 8:45 vai. r. Arbor. Mich., Vincent Viltrakis. Joseph Stonaitis, kapelionas — į 5 ; r ė j a m a s u A g e n t a i s , laukia-; bos pirmininkė adv. Joana Ku- Į Bush Bačkiams buvo malonu
Šešta d. 9 vai. r. iki 1 v a i d.
SU raitė pasidžiaugė, k a d į PLD j patirti, kad ji gerai supranta
Sofijos Barkuvienės radijo šei Chester, Pa., pratęsdami prenu kun. A n t h o n y š v e d a s . Kiti vai- | m a k o m p o z i t o r i ų Į T Į "
meratas, atsiuntė po 10 dol. au dybos n a r i a i y r a Charles P e t mos valandos metu.
naujomis, gražiomis dainomis. ruošimą, įtraukta daug kanadie- • Lietuvos padėtį,
kų. Nuoširdus ačiū.
rila, F r a n k Zogas — a d v o k a t a s
'tiiimnitiiiiiimiitmmtiiiiiMiTnimmi
Norima, kad šioje šventėje švy čių — menininkų, chorvedžių
X A. a. Elzbieta Ruškienė,
— Lietuvos, Latvijos ir Esti
ir dr. J o h n Simonaitis.
ir
bendruomenininkų.
Pažadėjo
stelėtų ir nauji, bet visiems cho
X Janina Kutka, Glenside,
85 metų amžiaus, gyv. ClarenAdvokatas
jos atstovai JAV-se, S. A. Bač
Įvesdinimo
apeigas
atliks
glaudų bendradarbiavimą ir fi
r a m s prieinami kūriniai.
don Hills, UI., staigiai mirė spa So. Australia, pratęsė "Draugo"
kos, An. Dinbergs ir E. JaakAdam Anderson ir A n t h o n y
GINTARAS P. 6EPENAS
Sporto šventės rūpesčiais gy nansinę paramą. LB Kultūros son, rugsėjo 24 d. buvo susi
lio 8 d. Pašarvota buvo vakar prenumeratą, pridėjo 8 dol. au
Pargauskas.
3649 W. 6Srd Street
vena
komiteto
pirmininkas, tarybos pirniininkė Ingrida Bu rinkę pasitarti ir pasikeisti
Petkaus Marąuette laidojimo ką ir palinkėjo geriausios sėk
Moterų vieneto valdybą su
Chicago, 111. 60029
sporto gyvenimą gerai pažįstąs, blienė išsakė numatomų rengi nuomonėmis bei informacijomis
koplyčioje, iš kur šiandien, šeš mės. Labai ačiū už auką ir lin
daro; p i n n i n i n k ė — F r a n c e s
TeL 776-5162
inž. Valdas Adamkus. Jis pažy- nių eigą. Tai būsianti gana įdo apie tarptautinę padėti, šiandie
tadienį, 9 vai. ryto bus lydima kėjimus.
Urnezus, I vicepirm. — M a r y
Kasdien
9—6 vai. * a k . .
mijo, kad iš viso laisvojo p a  mi programa, apimanti daug ninę jų kraštų situaciją bei nau
j Svč. M. Marijos Gimimo baž
X Petras Mikšys, Leicester, Jurgel, I I vicepirm. — Anelė
Seštad. 9—12 v a i
saulio, visų sporto šakų suva kultūrinių apraiškų. Apie t a i jų pareigūnų įtraukimo klau
nyčią. Nuliūdime liko duktė dr.
Mass., užsisakė naujausių leidi Pocius, s e k r e t o r ė — J e a n P a r ir
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