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ATVIRAS LAIŠKAS
Laiškas "Tiesos"' redaktoriui A. LaurmSiukui

dešimčia(Tęsinys),
Kaip žinia, 1978 m. balandžio 

mėn. B. Gajauskas buvo teisia
mas antrą kartą. 25 metus lauku
si vienintelio sūnaus, B. Gajaus 
ko motina džiaugėsi nepilnus ket- 
veris metus. Bet ir tą laiką ramy
bės nedavė nuolatinės kratos ir 
tardymai. Po to — naujas areš
tas. Metus laukė teismo, slapta 
puoselėdama viltį, kad išteisins. 
Bet sulaukė paties žiauriausio 
nuosprendžio... O Jūsų laikraš
tis dar drįsta tyčiotis iš motinos 
kančios. Kur čia tarybinis “hu
manizmas”.

Nors B. Gajauskas minėtų au
torių tvirtinimu “gavo, ko nusi
pelnė, ir liaudis pritarė tam. 
kažkodėl teismo eiga, o vėliau 
nuosprendis buvo slepiami nuo 
žmonių. Vienam iš mūsų teko 
stebėti teismo procesą Tik tai bu
vo visai nepanašu į teismą. Ru
sai turi taiklų žodį apibūdinti 
šią komediją, vykusią už uždarų 
durų — "sudilišče”. “Tiesa” net 
neišdrįso parašyti, kad B. Gajaus
ką nuteisė 15 metų. Pasirodo, ir 
paskvilių užsakovai supranta, jog 
toks nuosprendis atitinkamai cha
rakterizuoja ne vien teisėją Ra- 
ziūną...

Remiantis vienintelio liudinin
ko Stavskio parodymais, B. 
Gajauskui buvo inkriminuojama 
prieš karą išleista lenkiška kny
ga “Bolševizmas”. J^abai taikliais 
žodžiais B. Gajauskas atmetė šį 
absurdišką kaltinimą: “Tvirtinti, 
kad viena knyga galima silpnin
ti tokią valstybę, kaip TSRS, tai 
reiškia tuo pačiu ir diskredituoti 
ją. Kokia valstybė, jei knyga gali 
ją sugriauti?! O ką tada įgalima

būtų nuveikti su 
knygų.”.

“Tiesa” spausdino A. Devis 
“Autobiografijos” ištraukas. Kaž
kodėl jūs praleidote tą vietą (rus. 
vertimo 81 p.), kur ji giriasi ga 
Įėjusi kalėjime skaityti bet kokią 
literatūrą, net komunistinę. A. 
Devis kalėdama net redagavo 
knygą apie JAV kalėjimus ir po
litinius kalinius. Bet JAV nuo to 
nesugriuvo ir nesugrius.

1976 m. balandžio 2 d. “Tiesa” 
išspausdino J. Grigulevičiaus pri
siminimų žiupsnelį. Pasirodo, len
kų okupacijos metais Vilniuje vei
kė J. Basanavičiaus vardo biblio
teka, turėjusi keliasdešimt tūks
tančių knygų, nemaža ir komu- 
listinės literatūros. Bet Lenkija su
byrėjo ne nuo marksistinių knygų.

Kaune. Laisvės alėjoje, nepri
klausomybės metais veikė “Moks 
lo” knygynas, kuriame laisvai 
pardavinėdavo stalininę propa
gandinę literatūrą. Ten buvo ir 
toks šlamštas, kaip kažkokio A. 
Bodajevo brošiūra “Kaip dirban
tieji rinko į caro dūmą ir kaip jie 
renka pagal didžiąją Stalino kons
tituciją”. O Lietuvą iš pasaulio že
mėlapio išbraukė irgi ne stalini
nė literatūra.

B. Gajauskas apkaltintas ir A. 
Solženycino “Gulago salyno” ver 
timu į lietuvių kalbą. Iš esmės 
šioje knygoje tepasakyta tai, 
ką girdėjome TSKP Generalinio 
sekretoriaus kalboje XX suvažia
vime. B. Gajausko sudarytas lie
tuvių palitiikalinių sąrašas ir ar
chyvinės medžiagos rinkimas irgi 
nėra joks nusikaltimas.

(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
ją ir spaudą siekiama sunaikinti 
tikėjimą jaunų žmonių sielose, pri 
mesti ne tik jaunimui, bet ir visai 
tautai svetimą ideologiją, kurios 
krašto piliečiai dabartinėse sąly
gose neturi galimybės atmesti. 
Toks ideologinis prievartavimas, 
pažymi Lenkijos vyskupai, neturi 
sau lygaus visoje žmonijos istori
joje, kaip lygiai istorija dar nėra 
mačiusi panašios netolerancijos 
žmonių įsitikinimam.

Krikščioniškoji šeima, ugdanti 
brangiausias moralines vertybes 
ir brandinanti tautinę kultūrą, 
pažymi vyskupai, yra vienintelė 
atspara prieš jaunosios kartos su- 
bedievinimą.

Naujas vyskupas

Popiežius Jonas Paulius II-sis 
sautio 6 d. suteikė vyskupystės 
šventimus jėzuitui kunigui Carlo 
Maria Martini kuris yra paskir
tas naujuoju Milano arkivyskupu 
Kun. Martini iki Šiol buvo Popie
žiškojo Grigaliaus Universiteto 
Romoje rektorius. Milano arkivys 
kupija tikinčiųjų skaičiumi yra di
džiausia visame pasaulyje: jai pri
klauso 1.113 parapijų su daugiau 
negu penkiais milijonais tikinčių
jų

Kiekviena valanda
Paskutinę metų dieną Jėzaus 

bažnyčioje Romoje vyksta iškil
mingos “Te Deum” — padėkos — 
pamaldos, baigiant senuosius me
tus. Pamaldom vadovauja popie
žius Jonas Paulius II. Pagal seną 

krikščioniškąsias šei- paprotį Sv. Tėvas šių pamaldų me
tu susitinka su Romos burmistru 
ir miesto valdybos nariais. Romos 
miesto burmistras Petroselli sosti-

Auga pašaukimai

Jau eilė metų Lenkijoje pasto
viai auga dvasiniai pašaukimai. 
Tai patvirtina Lenkijos vyskupų 
konferencijos paskelbti naujau
sieji statistiniai duomenys, pagal 
kuriuos seminaristų skaičius Len
kijoje praėjusiais metais paaugo 
penkiai šimtais dvidešimčia, o pa
lyginus su 1977-ais metais — net 
aštuoniais šimtais. 62-jose Len
kijos kunigų seminarijose šiuo me 
tu kunigystei ruošiasi 5.845-ki 
auklėtiniai, tai yra arti šimto 
auklėtinių kiekvienoje seminari 
joje. Praėjusiais metais Lenkijoje 
buvo įšventinti 589-ni nauji kuni 
gai, tai yra dvidešimčia kunigų 
daugiau negu 1978-ais metais ir 
net šimtu penkiasdešimčia kunigų 
daugiau negu prieš dvejus metus. 
Šie skaičiai yra juo būdingesni, 
komentuoja užsienio spauda, pri
siminus, jog Lenkija yra komu
nistų valdomas kraštas, kuriame 
visomis priemonėmis yra siekia
ma subedievinti jaunimą. Pasto
vus dvasinių pašaukimų skaičiaus 
didėjimas Lenkijoje, rašo spauda, 
akivaizdžiausiai paliudija šių pa
stangų nepasisekimą.

Moderni vergija
Prievarta brukamas ateizmas y- 

ra ne kas kita, kaip moderni ver 
gijos forma, pažymi Lenkijos vys
kupai ganytojiniame laiške, ku
ris Šventosios Šeimos šventės pro 
ga — buvo perskaitytas visose 
Lenkijos bažnyčiose. Kreipdamie
si ypač į
mas ir į tikinčius tėvus, lenkų 
vyskupai atkreipia jų dėmesį į pa
vojus, kurie iškyla, kai jaunimui 
yra prievarta brukamas ateizmas. 
Mokyklose, jaunimo organizaci
jose, viešose įstaigose, rašo vysku
pai, o taip pat per radiją, televizi

Indijos premjere Indira Gandhi, laimėjusi vėl vyriausybės rinkimus, padeda vainiką ant savo tėvo, pirmojo Indijos 
premjero, Jawaharlal Nehru paminklo. Kairėje stovi jos sūnus Sanjay, pirmą kartą išrinktas j parlamentą.

AFGANISTANAS IŠVARĖ 
JAV KORESPONDENTUS

Sovietui armija pasiruošusi dujų karui

Sovietai plečia 
įtaką Indijoje

Pakistanas reikalauja stiprių garantijų
New Delhi. — Indijos parla 

mento rinkimus laimėjus prem
jerei Indirai Gandhi, Sovietų 
Sąjunga pasirengusi stiprinti 
savo įtaką Indijoje. Ateinančią 
savaitę į New Delhi atvyksta 
sovietų užsienio reikalų ministe- 
ris Gromyko. Britų spaudos 
manymu, jis spaus premjerę 
stiprinti Indijos gynybą, pasiū
lydamas sovietų ginklų. Indija 
turi įvairių ginklų ir amunicijos 
fabrikų, tačiau daug modernių 
mašinų ir ginklų jai tenka pirk 
ti užsienyje. Sovietų Sąjunga 
buvo didžiausia Indijos tiekėja, 
tačiau buvusioji vyriausybė su 
premjeru Morarji Desai nutarė 
praplėsti tiekimo bazę ir pradė
jo užsakyti ginklų ir Vaka
ruose. Buvo užsakyta britų — 
prancūzų gamintų karo lėktuvų.

Kremlius, siekdamas įtakos 
Indijoje, savo ginklus parduo
davo daug pigiau, negu Vaka
rai, siūlydamas ir patogias iš- 
simokėjimo sąlygas. Į vyriau
sybę sugrįžus sovietų draugei 
Indirai, Maskva laukia artimes
nių ryšių ir geresnio biznio.

Afganistano okupavimas ir 
Amerikos nutarimas stipriau 
paremti Pakistaną gali dar 
daugiau pastūmėti Indiją link 
sovietų. Trečiadienį Indijos ka
riuomenės štabo viršininkas gen. 
Malhotra pasakė, kad vadovybė 
stiprins karo jėgas ir neleis at
silikti nuo Pakistano. Premje
rė Indira Gandhi pasakė, jog 
Amerikos nutarimas duoti gink
lų Pakistanui priartina pavojų 
prie Indijos sienų. Įtempimas 
padidėjo ir Indija turi būti pa
siruošusi.

Pakistano režimo vadas gen. 
Zia ui Haq, kalbėdamas su už
sienio korespondentais, pareiš

kė, kad Amerikos pasiūlyta 400 
mil. dol. parama Pakistanui nė
ra pakankama. Jis sieksiąs pa
stovios sutarties ir stiprių Ame
rikos garantijų. Siūlomą sumą 
— 400 mil. dol. generolas pa
vadino “peanuts”. Pakistanas 
nenusipirks savo saugumo už 
400 mil. dol. Jb nelaukia, kad 
Amerika prašytų Pakistane ka
rinių bazių, nes jis netiki, kad 
amerikiečiai ar kinai kovotų už 
Pakistano laisvę.

Stebėtojai pripažįsta, jog 
Amerikai nelengva duoti Pakis
tanui didesnę paramą. Vyriau
sybė yra nepopuliari, generolas 
nesiskaito su opozicija, jo reži
mas pakorė buvusį populiarų 
prezidentą Bhutto ir kalina jo 
šeimą, generolas Zia, paklaus
tas apie žmogaus teisių gerbimą 
jo šalyje, atšovė koresponden
tams: “Užmirškite savo Vakarų 
idealus ir savo laisves ir demo
kratijas. Mes esame besivys
tanti musulmonu šalis, o islamas 
moko, kad visiems, kas išeina 
prieš mus, prieš mūsų religiją, 
reikia kirsti, duoti pamoką”.

metu Jonas Paulius II priminė, 
kad kiekviena mūsų gyvenimo va
landa tam tikra prasme yra pasku
tinė, nes kiekviena valanda yra 
vienintelė ir nepakartojama. 
Drauge su kiekviena valanda pra
eina bent maža dalelė mūsų gy
venimo; gyvenimo dalelė, kuri 
daugiau nebesugrįš. Kiekviena 
gyvenimo valanda mus veda į am
žinybę.

Toliau Sv. Tėvas kalbėjo apie 
gėrio ir blogio kovą, kuri yra to
kia ryški šiuolaikiniame pasauly 
je. Besibaigiantieji metai mus kvie 

nės gyventojų vardu popiežiui į- čia giliau pažvelgti į savo sąžinę 
tniVė timhnlmo rlnvana- KA,£,„ jr Dievo akivaizdoje įsipareigotiteikė simbolinę dovaną: šv. Mišių 
taurę.

Ilgesniame žodyje šių pamaldų
uoliau kovoti su blogiu savo šir
dyje ir pasaulyje.

Prašo neblokuoti
javų eksporto

Washingtonas. — Prezidentas 
Carteris paprašė uostų darbinin
kų unijos vadų, kad jie nutrauktų 
uostuose sovietų laivų boikotą. 
Jis kenkia ir Amerikos ūkinin
kams, nes sandėliai pilni javų, už
sikimšo javų eksporto linija. So
vietų ambasados charge d* 
affaires Vladilen Vasev pagrasi 
no, kad Sovietų Sąjunga iškels 
Amerikai bylą ir reikalaus mili
jonų dolerių už nuostolius, pada
rytus paskelbto prekybos boiko 
to. Sovietai reikalaus ieškinio už 
nuostolius sovietų žuvininkystei 
ir žemės ūkiui.

Svarsto sutarties
nutraukimo bylų

Washingtonas. — Federalinis 
apeliacijos teismas svarsto by
lą, kurioje vyriausybės advo
katai tvirtina, kad prezidentas 
Carteris turėjo teisę panaikinti 
gynybos sutartį su Taiwanu, o 
šen. Goldwateris ir kiti 23 kon
greso nariai aiškina, jog prezi
dentas sutartį galėjo nutraukti 
tik bendrai veikdamas su kon
gresu. Advokatai sutinka, jog 
JAV konstitucija nenurodo, kaip 
sutartys nutraukiamos.

TRUMPAI 
1$ VISUR

— Britanijos penki karo lai
vai pasiųsti į Viduržemio jūrą 
sustiprinti ten Vakarų jėgų lai
vyną.

— Prezidentas Carteris pa
tvirtino naftos linijos planą. Li
nija eis iš Wa8hingtono valsti
jos, Port Angeles uosto iki 
Clearbrook, Minn. 1,491 mylią. 
Statyba truks 3 metus, kainuos 
123 bil. dol. Statybos darbus 
vykdys 8 korporacijos. Nafta 
iš Aliaskos, Indonezijos pasieks 
Viduriniuosius vakarus.

— Londono viešbutyje bam
bos sprogimas užmušė arabą, 
kuris gamino bombą.

— Teroristų sužeistas Irano 
veikėjas šeikas Hujaat Razi 
Shirazi buvo gydomas Mayo 
klinikose, Minn., dabar sveiksta 
Texas valstijoje. Jis yra ajato
los Khomeinio draugas, priim
tas Amerikoje, kaip anksčiau ša
chas, žmoniškumo sumetimais.

— Amerikos indėnų veikėjas 
John Thomas, lankęs Iraną dvi 
savaites, grįžta namo su 150 
laiškų iš įkaitų.

— Šiaurės Airijoje traukiny
je sprogo bomba, užmušusi 3 
asmenis.

— Britanijos gynybos minise- 
rija pripažino, kad britų karo 
mokyklose mokosi grupė Irano 
kariškių, jų esą mažiau, negu 
šacho valdymo laikais. Karo 
mokyklos turinčios studentų iš 
70 kraštų.

— Du plėšikai, apsirengę ita
lų transporto mechanikų unifor
momis, pavogė iš Šveicarijos 
lėktuvo Romoje 2.2 mil. dol.

— Sovietų povandeninis lai
vas, iškėlęs Kubos vėliavą, plau
kia Atlanto vandenynu Kubos 
link. Kuba turės jau du povan
deninius laivus.

— Vyras ir žmona Heiz ir Gi- 
sela Schlae Rytų Vokietijoje 
nuteisti už šnipinėjimą Vaka
rams. Vyras gavo 12 m., žmo
na — 7 m.

— Sovietų “Tass” agentūra 
paneigė žinias, kad sovietų ka
riuomenė yra prie Irano sienos.

— Afganistane sovietų karei
viai buvo sulaikę grupę italų 
televizijos reporterių ir vertė 
juos šokti, šaudydami į žemę po 
italų kojomis. Laukiama, kad iš 
Afganistano bus išvaryti Vaka
rų korespondentai. Vyriausybės 
narys kultūros ir informacijos 
reikalams Abdul Sarboland jau 
skundėsi, kad Vakarų žurnalis
tai varo prieš Afganistaną nu
kreiptą kampaniją.

— Tailandija daro žygių at
gaivinti tarptautinį Manilos 
paktą — gynybos sutartį.

Kabulas. — Afganistano vy
riausybė įsakė visiems ameri
kiečiams korespondentams iš
važiuoti. Jų buvo 30—60 asme
nų. Valstybės departamentas 
atsiliepė į šį įsakymą, kad tai 
yra pagrindinių tarptautinio 
elgesio normų laužymas. Afga
nistano vyriausybė, kur kiek
vienoje kanceliarijoje sėdi po 
kelis rusus, kaltina korespon
dentus, kad jie šmeižia Afganis
taną ir fabrikuoja melagingas 
žinias. Amerikiečiai turėjo iš
važiuoti “su pirmu turinčiu vie
tų lėktuvu”.

AP agentūros žiniomis, Af
ganistane pastebėta sovietų ka
riuomenės mašinų, chemikalų 
tankų, kurie paprastai rišami su 
cheminiu karu, dujomis. Iš to 
pasklido gandas, kad sovietų 
kariuomenės vadai planuoja pa
naudoti nuodingas dujas prieš 
afganus sukilėlius. Pernai apie 
dujų naudojimą kongreso komi
tetuose skundėsi ne vienas pa
bėgėlis iš Laoso, kur kalniečių 
gentys ilgai priešinosi komunis
tų režimui, kurį savo kareiviais 
remia Vietnamas. Žvalgybos 
žiniomis, sovietų armija naudoja 
TMS-65 dujas. Kiekviena divi
zija turi dalinius, kurių užda
vinys pašalinti nuodingas nuosė
das po tų dujų panaudojimo 
mūšiuose. Prie Kabulo, Afga
nistano sostinės, buvo pastebi 
tos dujų pašalinimo mašinos ir 
kiti įrankiai. Neseniai JAV šta
bo viršininkas gen. David Jonės 
patvirtino kongrese, jog sovie
tai naudoja specialius sunkveži
mius, kurie išvalo dujų lieka
nas nuo kareivių, įrankių ir 
dujomis suterštos žemės.

Europos Bendroji Rinka, at
siliepdama į Afganistano inva
ziją, sustabdė savo sviesto eks-

Grįš ambasadoriai
Washingtonas. — Valstybės 

departamentas paskelbė, kad am-

portą į Sovietų Sąjungą. Euro
poje toliau svarstomos sankci
jos Maskvai. Pirmiausia bus su
varžyta aukštos technikos pre
kių prekyba.

Nors Britanija atšaukė numa
tytą sovietų užsienio reikalų mi- 
nisterio Gromyko vizitą Londo
ne, Vakarų Vokietija nekeičia 
planų susitikti su komunistų va
dais. Kanclerio Helmut Schmidt 
kelionė į Maskvą neatšaukta. 
Kancleris pasakė, kad “sunkio
mis dienomis mes turime dau
giau kalbėti, ne mažiau”.

Libane palestiniečių sluoks
niuose kalbama, jog Afganista
no krizė pakenkė Palestinos 
Laisvinimo organizacijos pla
nams diplomatiniame fronte. 
Buvo siekiama gauti daugiau 
pritarimo Vakaruose. Pasaulio 
santykių su sovietais atšalimas 
apsunkino palestiniečių siekius.

Tito neleidžia
nuplauti koją

Belgradas. —, Jugoslavijos vy
riausybės sluoksnių žiniomis, pre
zidentui Tito reikėtų nuplauti 
kairiąją koją, tačiau jis neleidžia. 
Amerikietis daktaras Michael De 
Bakei kvietė Tito atvykti į Ame
riką operacijai ar gydymui, ta 
čiau Tito atsisakė. Jugoslavijoje 
didėja rūpestis, kad prezidentas 
gali mirti. To rūpesčio nemažina 
ir spėliojimai, kad sovietai gali 
įsiveržti į Jugoslaviją ir pastaty
ti sau palankų režimą.

Reikia stiprinti 
Rumunijos jėgas

Bukareštas. — Rumunijos pre
zidentas Ceausescu pasakė par 
tijos susirinkime, kad tarptautinė 
padėtis įtempta ir reikia stiprin
ti Rumunijos vieningumą ir ka
rines jėgas ginti socialistinius 
laimėjimus, šventą teisę į laisvę 
ir gyvenimą be svetimųjų kišimo-

basadorius Thomas Wa,son Bo-
mis dienomis grįš į pareigas Mask 
voje. 'Laukiama, kad iš Maskvos 
sugrįš ir ambasadorius Dobryni- 
nas, išvykęs gruodžio mėn. pra
džioje.

Aiškina, kodėl
nebalsavo Sudanas

New Y orkas. — Sudano amba
sadorius Jungtinėse Tautose Ali 
Ahmed Sahloul paskelbė, kad Su
danas nedalyvavo balsavime, kur 
buvo pasmerkta Sovietų Sąjunga 
ne dėl politinių, bet dėl finansi
nių priežasčių. JT vadovybė už
draudė Sudanui dalyvauti, nes 
Sudanas skolingas Jungtinėms 
Tautoms dviejų metų įnašus — 
179,00 dol. Todėl Sudanas nega
lėjo balsuoti prieš sovietų inva
ziją Afganistane. Ją būtų pasmer
kę ne 104, bet 105 balsai, pasa
kė ambasadorius.

— Buvęs JAV ambasadorius 
Maskvoje Malcolm Toon pareiš
kė, jog jis beveik kasdien įspė
davo vyriausybę Washingtone, 
kad sovietai ruošiasi įžengti į 
Afganistaną. Valstybės depar
tamentas paneigia šį tvirtinimą, 
sakydamas, kad ambasadorius, 
priešingai, pranešinėdavo, jog 
intervencijos nelaukiama.

— Gynybos sekr. Harold Brown 
pareiškė reporteriams Pekine, kad 
Kinija atsilikusi nuo Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos ginklų srity. Ki
nija siekianti gauti Europos gink
lų modelių ir pati pagal juos ga
minti naujus ginklus.

dimą, kad Rumunija įsileistų savo 
teritorijon sovietų kariuomenę.

Kovos Afganistane
Islamabadas. — Užsienio dip

lomatų žiniomis iš Afganistano, 
įvyko kovos tarp Afganistano ka
reivių įgulos ir sovietų Bala Hi- 
ssar forte, netoli sostinės.

Siaurės rytų Afganistane sovie
tų parašiutininkai buvo nuleisti 
padėti vietinėms įguloms gintis 
nuo sukilėlių.

Didina karo
laivyno jėgas

Washingtonas. — Karo laivy
nas paskelbė Washingtone, kad 
Indijos vandenyne šiuo metu yra 
25 JAV karo laivai. Sovietų Są
junga sustiprino savo jėgas iki 
24 laivų. Japonų gynybos žval
gyba paskelbė, jog penki rusų ka
ro laivai praplaukė Tsushimą są
siaurį, jų plaukimo kryptis neži
noma.

KALENDORIUS

Sausio 19 d.: Marijus, Pia, Rai- 
vedis, Gedvile.

Sausio 20 d.: Fabijonas, Ger
maną, Dau-gvydas, Vaide.

Sausio 21 d.: Epifanas, Agnietė, 
Rungaila, Garsė.

Saulė teka 7j14, leidžiasi 4:48- 
ORAS

Debesuota, su pragiedruliais, 
temperatūra dieną 35 1., naktį 25
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Ateitis — tai didinga ir mistiš
ka laiko būtis, kuri neaplenkia
ma vis stovi priešaky, tačiau kvie
čia mus jai pasiruošti dabarty. 
Tad 1979 gruodžio 26 d. — 1980 
sausio 1 d. devynios temos, suriš
tos su ateitimi, buvo svarstomos 
lektorių bei kursantų, kurie susi
rinko iš įvairių vietovių į MAS 
žiemos kursus Dainavoje, pava- 
vadintais “Futurologija — Atei
ties Dvasia”.

Nuplikusi Dainavos gamta ir 
Padėkos savaitgalio kursų išvar
ginti "baltieji rūmai”, gruodžio 
26 d. vėl j savo globą priėmė 75 
kursantus (41 mergaites ir 34 
berniukus) bei vadovybę. Čia, 
moksleiviai ir 17 pirmų metų 
studentai iš 11 kuopų: Los An
geles ( net 11 atvyko), New Yor
ko. Montrealio, Rochesterio, To
ronto, Hamiltono. Chicagos Chi
cagos apylinkių, Cicero, Cleve
lando ir Detroito, susigrūdę ieš
kojo nakvynėm kampelio ir triukš 
mingai, bet draugiškai, budino 
Dainavą.

Pavakariais, lagaminų be
tvarkei sumažėjus, vyko iškil
mingas A kursų atidarymas. Salę 
puošė devynios kuopų vėliavos. 
Uniformuotiems kursantams kal
bėjo kun. Stasys Yla ir MAS cen
tro valdybos pirmininkas Arvydas 
2ygas, kuris taip pat perskaitė 
At-kų federacijos vado Juozo

Vaizdas iš Chicagos ateitininkų draugovės susirinkimo. Nuotraukoje matyti:
A. Pakalniškis, A. 2ygas, R. K ūbi liūtė, 5. Kuprys, L. Bradūnaitė, V. 
Reinytė, V. Musooytė ir kiti. Nuotr. J. Kuprio

SUSITIKIMAS SU
K. BRADCNU

Pirmoji kultūrinė popietė 
Ateitininkų namuose yra ski
riama poetui Kaziui Bradūnui. 
Jis reklajnos nėra reikalingas, 
nes jo poezija ir originaliu žo
džiu pravėsti mūsų praeities 
poetų ar rašytojų minėjimai 
bei straipsniai kalba už save. 
Paskirkite vasario 3 d., sekma
dienio popietę, 2 v. p. p., susi
tikimui su mūsų poetu.

Ateitininkų namų adresas: 
127th Street ir Archer (171) 
Avė., Lemont, m., prie šv. Vin
cento seminarijos.

LOS ANGELES STUDENTAI 
NEIKIA

Gruodžio 9 {vyko jaunimo Mi
šios Šv. Kazimiero parapijoje. Šias 
Mišias paruošė Los Angeles stu 
dentų draugovės nariai. Jauni
mas atliko skaitymus, nešė aukas, 
ir prisidėjo prie giedojimo. Žadam 
suruošti jaunimo Mišias kiekvie
ną mėnesį Šv. Kazimiero parapijo. 
je ir tikimės, kad visas Los Ange
les lietuvių jaunimas prisidės prie 
jų paruošimo.

Po Mišių susirinkom Polikai- 
čių namuose. Prisisotinę skanu
mynais ir kalėdiniu pienu, pradė
jome susirinkimą su malda, ku

ILaučkos sveikinimą kursų daly- 
* viams. Šiuo laiku buvo pristatyta 
ir kursų vadovybė: kun. Stasys 
Yla — programos koordinatorius, 
kun. Juozas Bacevičius, OFM — 
kapelionas, Arvydas Žygas—tvar
kos koordinatorius, Saulius Čy- 
vas — komendantas, Kristina 
Rociūnaitė ir Daina Sidrytė — 
mergaičių vadovės, Andrius Kaz 
lauskas ir Vytautas Bandžiulis
— berniukų vadovai, Rimas Po
likaitis ir Dalia Sakaitė — muzi
kos ir vakarinių programų va
dovai. Kristina Veselkaitė — raš
tinės vedėja, Rita Neverauskaitė
— korespondentė, Vidas Neve- 
rauskas — ūkvedys, V. Norkienė
— šeimininkė, ir Zita Šoliūnaitė
— virtuvės talkininkė. Po prista
tymo sekė bendras taisyklių pa
aiškinimas, per kurį buvo pabrėž
ta kalbėti tik lietuviškai, ypatin
ga' savo tarpe. Netrukus vakarie
nė nuviliojo išalkusius dalyvius

1 nuo atidarymo programos. Kiek 
pasisotinę kursantai vėl klausė 
kun. St. Ylos, kuris trumpai api
būdino kursų metodiką, prasmę 
ir temą. Baigdami šios programos 
dalį, visi pildė pradines anketas, 
iš kurių bendri kursų dalyvių 
bruožai vėliau buvo suvesti.

[prastas susipažinimo vakaras 
vyko iš Punsko atvežtų ir kitų 
šokių bei žaidimų dvasioje, per 
kuriuos kiekvienas kursantas tu-

rią pravedė Asta Grakauskaitė ir 
Angelė Mačiulytė. Dailidė Poli'kai- 
tienė kalbėjo apie ateitininkų įsi
kūrimo pradžią, kurią aiškino 
pasaulinės istorijos rėmuose. Po 
paskaitos buvo laiko pasidalinti 
kalėdinėmis dovanėlėmis ir palin
kėti viens kitam gražių švenčių ir 
laimingų naujų metų.

Vita Polikaitytė
RAŠYTOJAS JURGIS JANKUS 

PAS LOS ANGELES 
ATEITININKUS

Vytauto Mačernio moksleivių 
ateitininkų kuopos susirinkimas 
įvyko pr. m. gruodžio 9 d., advo
katės Ž. Brinkienės namuose. Pir
mininkavo Linas Palubinskas. [ 
susirinkimą, Juozo Kojelio lydi
mas, buvo atsilankęs rašytojas 
Jurgis Jankus su ponia. Rašyto 
jas Jankus mums įdomiai papasa
kojo apie Kalėdas Lietuvoje.

Pažymėtina, kad J. Jankus lan 
kėši Los Angeles Lietuvių Fron
to Bičiulių sambūrio pakviestas, 
kur gruodžio 8 d. įvykusiame Ii 
teratūros vakare buvo jo naujau
sio veikalo “Anapus rytojaus” su
tiktuvės.

Ateitininkų susirinkimas buvo 
baigtas vaišėmis ir dovanų pasi
keitimais. Ateitininkai labai džiau 
giasi svečio apsilankymu ir jo įdo 
mia forma perteiktu apie Kalėdų 
papročius pasakojimu.

Rita Bureikaitė

Chicagos ateitininkų draugovės nariai: G. Reinytė, G. Cepaitytė ir S. Girnius peržiūri nuotraukas, darytas 
Jaunimo kongreso metu. Nuotr. J. Kuprio

grinėjo skirtumus tarp nomadų 
ir piligrimų. Jis priminė klausyto
jams, kad lietuviai, o ypač ateiti
ninkai, turi likti piligrimais ir 
neatitrūkti nuo kilmės šaknų ir 
jiems paskirtos misijos.

Loreta Radvilaitė “Kultūros ir 
' civilizacijos” temą aiškiai prista
tė, naudodama jos pačios nupieš
tus plakatus. Palygindama trijų 
rašytojų apibūdinimus apie kul
tūrą ir civilizaciją, ji pabrėžė kul
tūros svarbų ryšį su dvasinėmis 
sritimis. Tęsdama pašnekesį, lek
torė nagrinėjo kultūros ir civiliza 
cijos progresą istorijoj, įvesdama 
įdomias diskusijas apie krikščio
nybės ir kultūros santykius.

Vakare po diskusijų, vyko pla
katų paišymas ir aiškinimas. Tai 
buvo proga kursantams meniš
kai išreikšti pašnekesiuose išgirs
tas idėjas. Kursų pabaigoj 3 iš 20 
plakatų, kurie išsiskyrė origina
lumu, buvo atžymėti. Gruodžio 
28 d. baigiantis, vadovai, išklau 
sę kursantų skundus apie sniego 
trūkumą Dainavoj, sukūrė dai
ną ir šokį, prašydami balto, bet 
ne šalto, sniego: Deja šie skam 
bus žodžiai nepasiekė dangaus 
per likusias kursų dienas. Prieš 
pasiduodant miego vilionėms, 
kursantai dar buvo sukviesti į at
skirus mergaičių ir berniukų su
sibūrimus, kuriuose vyko drau
giški pasikalbėjimai ir vakaro 
maldos.

Šeštadienį “Kovos dvasios” ir 
“Tecnikos” temas pristatė kun. 
Stasys Yla ir Paulius Mališka iš 
Montrealio. Kun. St. Yla apibū
dino kovos dvasią kaip idėjų, 
ideologijos ir Dievo dvasią, su ku-, 
ria apsiginam prieš fizinį ir dva

rėjo progos save kitiem pristatyti. 
Entuziastiškų dalyvių sukelta 
nuotaika bei lietuviškos dainos il
ga* skambėjo salėje, iki jų aidai 
buvo negailestingai vadovų nu
tildyti, o dainos entuziastai paly
dėti į sapnų karalystę.

Kiekvieną dieną, pradedant ket
virtadieniu. gruodžio 27 d., buvo 
du pašnekesiai. Pašnekesių tu
rinys, kurį kursantai sekė išdalin
tuose skriptuose, buvo surištas su 
laiko, aplinkos, kovos, ir dabar
ties dvasios aiškinimu, jų įtaka 
kultūrai ir civilizacijai, ypatin
gai technikos kūrybai, elito ir jau 
nimo dvasios veikimu ateityje, 
bei pateiktų žinių suderinimu 
Kristaus dvasioje. Kursantai, su
skirstyti į dvi grupes, ryte ir po 
pietų lankė pašnekesius, kurie 
buvo padalinti į tris 45 minučių 
dalis su 15 minučių pertrauko
mis. Vakarais mažuose būreliuo
se vyko diskusijos klausimais, ku
riuos paruošė vadovybė su keliais 
kursantais. Klausimai derinosi 
su dienos pašnekesių temomis ir 
dažnai kėlė gilesnį mąstymą bei 
savų pažiūrų svarstymą. Po dis
kusijų, kiekvieno būrelio atsto
vai pristatė visiems kursų daly
viams būrelio iškeltas mintis, daž
nai stebindami vadovybę savo iš
samiais atsakymais. Be to. kas
dien pietų ir vakarienės metu ke
turi pasisiūlę ar parinkti kursan
tai trumpai kalbėjo nurodytomis 
temomis, o jų turinį ir perdavimą 
premijomis vertino vadovybė.

Ketvirtadienį pirmi du kursų 
lektoriai buvo Aušra Liulevičie- 
nė iš Chicagos ir Arūnas Čiuber
kis iš New Yorko. A. Liulevičie- 
nė, pravesdama pašnekesį apie 
“Laiką”, aiškino skirtumus tarp 
filosofų ir fizikų pažiūrų į laiką. 
Toliau, ji nagrinėjo laiko apibū
dinimą keturiuose literatūriniuose 
veikaluose ir baigdama teigė, kad 
Dievas veikia laike ir laikas su
teikia sąlygas .mūsų pasirinktai 
išganymo laisvei reikštis.

Arūnas Čiuberkis, pristatyda
mas "Dabarties dvasios” temą, 
vedė įdomias diskusijas apie pa
saulyje stiprėjantį materializmo, 
nihilizmo, ir egoizmo pažiūrų įsi 
galėjimą bei to neigiamas pasė
kas. Jis skatino geras žmonių ypa 
tybes aukštint ir kovot prieš 
ydas, kurios grasina dvasiniai tik
rovei. Paskutinėje pašnekesio da
lyje prelegentas suteikė patiems 
kursantams progą pažvelgti į da
barties dvasios įtaką jų gyveni
me.

Tą vakarą, po diskusijų ir pra
nešimų,' kiekvienas būrelis vaidi
nimėliuose komiškai apibūdino 
pašnekesiuose pristatytas mintis. 
Vėliau atsikvėpimui dar buvo su
ruoštas trumpas linksmavakaris, 
po kurio išvargę kursantai mie
lai ėjo ilsėtis.

Penktadienio pašnekesių pre
legentai buvo Almis Kuolas iš To
ronto ir Loreta Radvilaitė iš Ci
cero. Almis Kuolas kalbėjo apie 
“Vietą ir aplinką”, pirmiausia 
aiškindamas, kad vietovė yra tik 
fizinė erdvė, kurią patys pasiren
kame, o aplinkos vaidmuo pri
klauso nuo socialinių ryšių tam 
tikroj vietovėj. Išsamiai pristatęs 
tremtinių, pavergtųjų, bei iš na 
mų išsikėlusių studentų sunku
mus jiems praradus aplinką, ku
rioje augo, prelegentas toliau na

sinį pavergimą. Remdamasis Si
mo Kudirkos ir Nijolės Sadūnai 
tės pavyzdžiais, jis pabrėžė kovos 
dvasios esmę, o kursantas Linas 
Palubinskas įdomiai pristatė jos 
pritaikymą ateitininkų organiza
cijai.

Paulius Maliska, kalbėdamas 
apie “Techniką ir kūrybą” teigė, 
kad greitas technologijos progre
sas, remdamasis racionalizmu ir 
dirbtinumu, grąsina sunaikinti 
tautų kultūras bei žmogaus as
meninę kūrybą. Lektorius skati
no žmogų ir pasaulį keisti mora
liniai ir kultūriniai, neleidžiant 
technologijos jėgai užvaldyti atei 
tį.

Diskusijoms pasibaigus, šis va
karas buvo pavestas susikaupi
mui ir atgailos sakramentui. Skais 
čioje žvakių šviesoje, besiklausy
dami raminančios muzikos, skai
tymų ir eilėraščių, turėjome pro
gos giliau pažvelgti į asmeninį 
bendravimą su Dievu, su Juo su
sitaikyti, save geriau pažinti. Va 
karas baigtas įspūdingomis šv. Mi- 
šiomis, po kurių nuoširdūs ra 
mybės linkėjimai lydėjo kursan
tus miego link.

Kun. Stasys Yla ir Saulius Jan
kauskas iš Detroito buvo sekma
dienio pašnekesių prelegentai. 
Kun. Yla pristatė temą “Elitas ir 
jo misija”, pasikviesdamas į talką 
grupę kursantų. Savo įvade kun. 
Yla pabrėžė elito reikšmę bei jo 
atsiradimo priežastis istorijoje, o 
tolimesnis temos apibūdinimas 
(pvd. elitas krizių metu, lietu
vių elito problemos, ateities eli 
tas) teko dvylikai pasiruošusių 
kursantų, kurie sklandžiai ir 
įdomiais būdais perdavė savo
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I Klausykitės kas vakarti

=
LIETUVOS AIDAI- 1490 KG

Pirmad. iki penktad. 8:30 vai. vakaro. 
KAZfi BRAZDŽlONYTfl

2646 West 71st St, Chicago, ŪL — TeL 778-5374 
St Petersburg, Fla. — 12:30 vaL popiet
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| 1980 KELIONES Į LIETUVĄ |
g * AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

(Established in 1959)
1- OS SAVAITĖE KELIONES IS NEW YORKO/BOSTONO

5 $895.00 — Gegužės 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d., Spalio 6 d., 5 
Spalio 19 d.

| $995.00 — Gegužės 25 d., Birželio 8 d., Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- = 
nų Šventė).

E $1040.00 — Birželio 29 d., Rugpjūčio 10 d.

2- JŲ SAVAIČIŲ KELIONES Iš NEW YORKO/BOSTONO
E $1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu), g 
E $1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje).
5 $1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
E $1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).

Kelionėms iš Chicagos pridėti prie kainos dar $100.00.
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje), s

s as
• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES 

IN 1980.
Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke- s 

= lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.

DAROME ČIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! 5

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Westem Avenue 

Chicago, Illinois 60643. — Tel. (312) 238-9787
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
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• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

mintis.
Saulius Jankauskas pilnai ir iš

samiai nagrinėjo “Jaunystės dva 
sios” temą. Apibūdinęs jaunystės 
dvasią kaip susidedančią iš kitų 
dvasių (pvd. vilties, atsinaujini
mo, radikalumo dvasių), jis to 
liau pristatė kelių psichologų te
orijas apie jaunuolio brendimą, 
išvardino įvairius jaunuoliui įta
kos šaltinius ir suteikė minčių, 
kaip jaunystėje pasiruošt šviesiai 
ateičiai.

Pavakariais kursus aplankė bu
vęs AF vadas dr. Petras Kisielius 
ir adv. Povilas Žumbakis. Kursan 
tų maloniai sutikti, svečiai trum 
pai prabilo į kursų dalyvius, ska
tindami juos ateitininkų bei tau 
tos misijos darbų neapleisti. Va-

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai.

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos

CRAWFORD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
3656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą

Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

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

~ DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA 

Specializuojasi: Koronėlėse,
tilteliuose ir plokštelėse.

2659 W. 59 St., Chicago — 476-2112
Vai. pagal susitarimą. Pirm., antr., treč. 

ketv. 10 iki 6 vai. Seštad. 10 iki 1 vai.

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

karop, pavalgę ir padiskutavę, 
kursantai buvo prašomi pasiruoš 
ti sekančios dienos savos kūrybos 
programai. Po įtempto da bo, kū 
no cirkuliacijos atgaivinimui lau
ke buvo suorganizuoti smagūs lie 
tuviški tautiniai šokiai, kai tuo 
tarpu šeimininkės viduj ruošė 
naktipiečius išsimankštinusius 
pasotinti.

1979 metų paskutinę dieną 
buvo skaitoma tik viena paskaita. 
Numatytam lektoriui neatvykus, 
suvestinę temą “Visa suderinti 
Kristaus dvasioje” pristatė 5 kursų 
vadovai — Dalia Sakaitė, And
rius Kazlauskas, Kristina Rociū 
naitė, Rimas Polikaitis, Vytas 
Bandžiulis, Saulius Gyvas ir Rita

(Nukelta į 4 pusi.)

Tel. ofiso ir buto: OLymple 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

Tel. REiiance 5-iąU

DR. VVALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-'. 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šeši 
uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

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

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ifpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

Telef. - 282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. VVABASH AVĖ.

4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“Contaet lenses”

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street

Val. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak.
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617 

6958 S. Talman Avė.

Ofiso tel. HE 4-2123, namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

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

Ofs. tel. 586-3166; namų 381-3772

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą.



Asmens vertė

SĄŽININGAS APSISPRENDIMAS 

IR ATSAKINGUMAS

Rimties valandėlei

DIEVAS PASAULIO KŪRĖJAS

Šia savaitę vėl minima Krikščio
nių vienybės savaitė. Ar tokie minė
jimai pagelbsti krikščioniškoms 
bendruomenėms labiau suartėti, vie
noms kitas geriau pažinti, tai pri
klauso nuo bendravimo ir nuošir
daus pokalbio. Taip pat priklauso ir 
nuo noro ieškoti ne savo, bet Kris
taus paskelbtos tiesos ir tą tiesą vis 
aiškiau atskleisti.

Tačiau pokalbiai ir susitikimai 
išlygina istorijoje susidariusį plyšį, 
sumažina vienų kitais nepasitikėji
mą, nekalbant, kad naikina visiš
kai nekrikščionišką vienų kitiems 
neapykantą. Tokiuose skirtingų 
krikščioniškų tikėjimų susitikimuo
se pasireiškia tikroji žmogaus lais
vė ir atsakomybė. O tikra laisvė te
gali būti naudojama pagal sąžinę ir 
su tikru atsakingumo pajautimu.

Ekumeninį judėjimą protestantiš
kosios Bažnyčios pradėjo jau seniai. 
Jos sukūrė net bendrą Bažnyčių ta
rybą, kurioje sprendžiami bent tokie 
tikėjimo reikalai, kurie kelia neaiš
kumus pažiūrose į moralinį gyveni
mą, netikslų Šv. Rašto aiškinimą, 
kartais paviršutinišką sprendimą 
įvairių žmogaus su žmogumi santy
kių. Žmonių santykai turi būti grin
džiami evangeline dvasia,. 
Katalikai taip pat seniai 
jungiasi į bendrą krikščionių 
vienybės siekimą, ypač belgų kardi
nolo Mercier pastangomis. Vėliau 
vokiečiai sukūrė “Una Sancta” (Vie
na Šventa) sąjūdį. Vatikano II su
sirinkimas šį ekumeninį judėjimą ir 
vienybės siekimą pastatė vienu iš 
įsakmiai siektinų tikslų ir nurodė 
bent savo nariams priemones, kurio
mis reiktų naudotis, kad nebūtų 
įžeista asmens vertė, neužgniaužia 
šventa žmogaus laisvė nepaliesta 
sąžinės teisė ir nedrumsčiamas tie
sos ieškojimas. Ir čia kaip tik sako
ma, kad “Dievas šaukia žmones tar
nauti jam dvasia ir tiesa, 
įpareigodamas sąžinę, bet nedary
damas prievartos” (Tikėjimo laisvė, 
n. 11). Taip pat pripažįsta, kad “ti
kėjimo laisvės reikalavimas atitin
ka žmogaus kilnybę bei Dievo ap
reiškimą” (t. p. 12).

*

Šiandien pasaulis yra susiaurėjęs 
ta prasme, kad bendravimas ne tik 
kaimynystėje, bet ir su daugeliu to
kių, kurie gyvena toli, yra tokia kas
dienybė, kurios niekas negali išsiža
dėti. Tai vadinamoji pliuralistinė — 
diaugialypė visuomenė, kurioje su
sitinka įvairių pažiūrų, įvairių ti
kėjimų ir įsitikinimų, įvairaus iš
silavinimo žmonės. Tas 
bendravimas yra būtinas, kai reikia 
kasdien ne tik darbe, bet ir savoje ap- 
lirikoje susitikti, reikia ir pasirodyti 
kaip tikėjimo, kaip tautinės bend
ruomenės, kaip tam tikros profesi
jos žmogui prieš kitus, kurie yra pa
našūs ar nepanašūs, kartais net 
priešingai nusiteikę. Tokioje pliu
ralistinėje visuomenėje vienintelė 
sugyvenimo priemonė yra laisvės ir 
asmens vertės pripažinimas, pagar
ba kito įsitikinimams, juoba jo tikė
jimui. Čia savaime prasideda eku
meniniai ryšiai, nors ir nesvarstomi 
tikėjimo reikalai.

Krikščioniškoms bendruomenėms 
tai yra dar svarbiau, negu pavie
niam asmeniui. Krikščioniška bend
ruomenė nori išsaugoti savo tikėji
mą, savo tikėjimo tradicijas ir 
savais įsitikinimais gyventi. Kiek-

Švedijoje nuteistas Sovietų agentas

Pereitų metų gale Stockholme, 
Švedijoje, užsibaigė viena iš dides
nių šnipinėjimo bylų Švedijoje. 
Teismas pripažino buvusį policijos 
pareigūną ir atsargos karininką 
Stigą Berglingą kaltu už šnipi
nėjimą Sovietų Sąjungai ir priteisė 
jam iki gyvos galvos kalėti.

S. Berlingas, kuris buvo švetų ka
riuomenės žvalgybos tarnautojas, 
taip pat dirbęs ir civilinėje žval
gyboje, perdavęs Sov. Sąjungai 
svarbias žinias apie Švedijos gyny
bos sistemą, nuvertinant tokiu 
būdu kariškus įrengimus kelių mili
jardų kronų vertės. Be to, jis buvo 
Sovietų įstaigoms pranešęs iš 
Sovietų Sąjungos pasiuntinybės 
tarnautojo vardą, kuris norėjo pasi-

viena religinė bendruomenė nori. 
kad ir jos nariai gyventų pagal sa
vo tikėjimo dėsnius ir išpažintų tai, 
ką jie tiki.

Katalikų Bažnyčia jaučiasi sau
gojanti Kristaus palikimą, nors, ne
gali smerkti ir išsiskyrusių brolių. 
Jie vieni ar kiti istorijos kelyje dėl 
žmogiškų silpnybių neįžvelgė tikro
sios evangelinės dvasios, ta dvasia 
negyveno ir tuo prisidėjo prie dauge
lio atsiskyrimo. Vadų silpnybės pa
stūmėjo kai kuriuos ieškoti naujų ke
lių Evangelijai įgyvendinti ir jos 
tiesoms skirtingai aiškinti. Tai isto
rija, neištrinama ir nesunaikinama, 
bet ir nepakartojama.

Ekumeninis bendravimas šian
dien negali ir neturi remtis istorijoj 
vykusiais nesutikimais, neturi 
žvelgti tik į žmogiškas silpnybes, 
pasireiškusias bet kurioje krikščio
niškoje bendruomenėje. Būtina šian
dien labiau žiūrėti į patį žmogų, į jo 
asmens nelygstaną vertę, į jo teisę 
laisvai išlaikyti savo tikėjimo turtą 
ir pagal savo sąžinę tuo turtu nau
dotis. Taigi iš ekumeninio bendravi
mo visiškai išjungiama prievarta, o 
iškeliama tik krikščioniška meilė ir 
tiesos troškimas.

*
Vatikano II susirinkimo dekretas 

apie ekumenizmą kalba, kad “Eku
meniniu sąjūdžiu laikomi darbai ir 
užsimojimai, suplanuojami ir orga
nizuojami krikščionių vienybei ug
dyti, žiūrint įvairių Bažnyčios rei
kalų ir laiko aplinkybių. Pirmiausia 
čia priklauso visos pastangos veng
ti žodžių, sprendimų ir veiksmų, ku
riais netiksliai ir neteisingai ver
tinami atsiskyrusieji broliai ir kurie 
dėl to pasunkina tarpusavio santy
kiavimą” (n:4). Dėlto katalikai turi 
auklėtis “broliškai meilei ir vieny
bei” (t. p.), kad tai jaustų ir kitų bend
ruomenių nariai, nebijodami nei 
prievartos, nei paniekos, nei juo la
biau piktumo, rodomo vienų ki
tiems.

Lietuviškame ekumeniniame 
judėjime matomos broliškos formos, 
nors tas judėjimas siauras. Teo
loginiai skirtumai turi būti aiški
nami teologų. Paprasti tikintieji tiek 
iš katalikų, tiek iš kitų broliškų bend
ruomenių turi pirmiausia reikšti 
meile, kurios reikia broliškam san
tykiavimui. Turi rasti bendras bū
dus melstis, nes visi tiki tą patį Jėzų 
Kristų. Ir turi visi atsiminti, kad čia 
reikia Šventosios Dvasios, kuri ska
tina evangeliniam gyvenimui, kuri 
padeda išspręsti neaiškius klausi
mus ir padeda sunaikinti istorines 
priešybes, atėjusias iš tolimos praei
ties. Pliuralistinėje visuomenėje eku- 
mėninis santykiavimas dar labiau 
reikalauja ne tik tarp savųjų, bet ir 
savo artumoje jieškoti tik broliš
kumo, tik evangelinės dvasios, tik 
tikros meilės ir tiesos įgyvendinimo.

Krikščionių vienybės savaitė tėra 
tik priminimas vienybės reikalo.Tai 
dar nėra tikrasis visų susitaikymas, 
nes tikėjimas nepakeičiamas taip 
greitai, kaip dažnu atveju paskiras 
žmogus norėtų. Siekiant šios vieny
bės nereikia ieškoti “atsivertimų”, o 
tik meilės vienoje Evangelijoje, ta
me pačiame Kristuje ir tuose pačiuo
se krikščioniškuose siekimuose. O 
krikščioniški siekimai yra mėgi
nimas tobulai įgyvendinti Evan
geliją ir savo sąžinę padaryti Dievo 
įrankiu, ieškant tiesos pažinimo ir
praktikuojant brolišką meilę.

Pr. Gr.

likti Švedijoje ir savo pasiryžimą 
buvo patikėjęs Švedijos saugumo 
įstaigai. Šis rusų diplomatas buvo 
atšauktas atgal į Maskvą.

Pastaruoju laiku S. Berlingas tar
navo Švedijos kariuomenės kontin
gente Jungtinių Tautų tarnyboje, 
Kipro saloje. Iš tenai jis palaikė 
glaudžius ryšius su Sov. Sąjungos 
pasiuntinybe Beirute. Įtartas, po 
ilgesnio sekimo, jis 1979 m. kovo 
mėn. buvo areštuotas Tel-Avivo 
aerodrome ir išduotas Švedijai.

Prieš jį kitas panašus šnipas Šve- 
dijoje buvo pulkininkas 
Vennerstem, kuriam už šnipinė
jimą Sov. Sąjungai 1963 metais irgi 
buvo priteistas kalėjimas iki gyvos 
galvos. 1974 m. jam bausmė buvo 
dovanota ir jis dabar gyvena Stock- 
holmo priemiestyje. A. T.

IRANE LAUKIAMOS 
PERMAINOS

Kraštutiniai kairieji prieš Komeinį 

P. GAUČYS
Ajatolos Komeinio sukurstyta 

islaminė revoliucija ne tik sujaukė 
krašto santvarką, bet ir sudavė 
skaudų sąūgį miestiečių viduriniam 
luomui. Buvo nacionalizuoti ban
kai, draudimo bendrovės ir beveik 
visos stambios ir vidutinio dydžio 
įmonės. Visa tai praradusi, valdan
čioji klasė neteko valdymo privilegi
jų-

„Šventa“ nuosavybė

Kadangi pagal Koraną bet kokia 
nuosavybė yra šventa ir nelie
čiama,niekas nesitikėjo, kad isla
minė dvasiškija, kaip komunistai, 
suvalstybins privatų turtą. Turtus 
nusavinti įsakė pats ajatola Komei- 
nis, ir tas nusavinimas labai neigia
mai nuteikė užsieniečių bendroves ir 
buvusio šacho šalininkus. Užsienio 
bendrovės užšaldė savo biznius ir 
laukia esamos santvarkos pakei
timo, kuris daugelio įsitikinimu esąs 
neišvengiamas.

Stebėtojų teigimu, daugelis vi
durinio luomo iraniečių galvoja, kad 
Iranas turi būti moderni, pasaulieti
nė valstybė, sugebanti sutramdyti 
dabartinę anarchiją. Todėl jie pri
taria ir palaiko ajatolą Chariat Ma- 
dari, kuris reikalauja, kad musul
monų dvasiškija nesikištų į valdžios 
reikalus. Anot jo, nepaisant, ką 
Komeinis besakytų, Irano vienin
telis priešas yra Sovietų Sąjunga, o 
JAV — vienintelis Irano globėjas ir 
modernia technologija aprūpinto
jas, be kurios neįmanoma jokia pa
žanga.

Daug atsimetė nuo Komeinio

Klausiama, kaip atsitiko, kad 
islaminei revoliucijai pritarė visi, o 
dabar daugelis nuo jos atsimeta. Ira
niečiai vieningai sukilo prieš neken
čiamą santvarką ir tik vėliau pama
tė, kad jų norai, ateities viltys ir 
interesai nesutampa ir netgi susi
kerta. Ir kas dar blogiau išryškėjo, 
kad laiką save tautos vadais neturi 
jokios išmąstytos programos ir poli
tinės organizacijos. Komeinio nepa
prastas palankumas skurdžiams 
pažadino daugumos gyventojų stip
rias viltis.

Po daugelio metų pirmą kartą 
milijonai ūkininkų gali tikėtis leng
vesnio gyvenimo. Darbininkai 
dėkingi Komeiniui už uždraudimą 
juos atleisti iš darbo, kad ir ūkiniais 
sumetimais, ir už 50 proc. atly
ginimų pakėlimą. Milijonas bedar
bių gauna valstybines pašalpas, 
tačiau nieko nemokama neofi
cialiems bedarbiams, kurie sudaro 
trečdalį darbo jėgos. Ketinama žy
miai sumažinti butų nuomas ir 
statyti pigių butų kolonijas, o taip 
pat įvesti nemokamą gydymą. 
Tačiau visos tos priemonės ir ketini
mai patenkinti plačias mases nieko 
nežada viduriniam luomui, kurio

PALIKAU MIELĄ 
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai VYnJ 

FELIKSAS PEMPĖ
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Kartą mums vaikams ant šaligatvio 
bežaidžiant, atsirado dar vienas naujas 
žaidėjas, ir atsirado ne vienas, bet su savimi 
atsivežė ir raudonai dažytą ant keturių ratų 
vežimėlį platformos pavidalo. Mes visi 
susidomėjome jo tuo puikiu vežimėliu. 
Pradėjome jį klausinėti, kas jam jį padovanojo. 
Bet jis, lyg didžiuodamasis tuo savo puikiu 
vežimu, su mumis visai nenorėjo kalbėti: tik 
išdidžiai stovėjo laikydamasis už vežimėlio 
rankenos ir tarsi mus pajuokė, kad mes to 
neturime. Netrukus aš pirmas į tą jo vežimą 
įlipau ir atsistojau ant platformos. Jis, kiek 
palaukęs, staiga truktelėjo vežimėlį į save, ir aš 
iškritau ant šaligatvio kaip koks nereikalingas 
daiktas. Atsikėliau, priėjau prie jo ir kad kirtau 
jam kumščiu į veidą, kad tuojau iš jo nosytės 
pasirodė kraujas. Jis tą pamatęs tik suspigo 
skardžiu balsu ir, metęs savo atsivežtą vežimėlį, 
pasileido rėkdamas bėgti namo.

Mes išsigandę irgi visi spriikome kas sau į 
namus. Aš parbėgęs užlipau į antrąjį namo 
aukštą ir, įbėgęs į nuomininko Aleksos Raižio

politinis vaidmuo Komeinio sant
varkos išlikimui gali būti lemiamas.

Šiuo metu pavojingiausias Iranui 
dalykas — krašte siaučianti anar
chija. Tik ką grįžęs iš Teherano J. 
Tautų gen. sekretorius, paklaustas, 
kas dabar valdo Iraną, pasakė, kad 
ir jis norėtų žinoti kas, nes pvz. 
Teherane reiškiasi trys valdžios, 
viena kitai prieštaringos. Krašte 
veikia privati milicija, islaminiai 
komitetai, darbininkų unijos, dar
bininkų tarybos ir 50 politinių par
tijų bei grupių, o taip pat atskirų 
tautybių autonortiiniai ir netgi atsis
kyrimo siekią judėjimai.

Iki šiol Komeini ir jo šalininkai 
nesugebėjo atstatyti tvarkos ir klus
numo centrinei valdžiai. Nors ir stip
riai cenzūruojama, spauda nepri
taria islaminei respublikai, iškelia

Sovietai, stipriomis karinėmis pa
jėgomis įsiveržę į Afganistaną, nužudė 
prezidentą Aminą. Jo vietoje „pre
zidentu“ pastatė čia matomą Babraką 
Karmalį, 51 metų amžiaus.

aikštėn viduriniam luomui daro
mas skriaudas ir jo pageidavimus 
bei viltis. Valdžia nedrįsta spaudos 
užgniaužti, nes, tikima, tai pagrei
tintų sprogimą.

Pilietinio karo pavojus

Neturint vilčių sėkmingam per
versmui, opozicija stengiasi panau
doti kitas galimybes. Viena tokių 
yra Shapur Bakhtiar, paskutinis 
šacho ministeris pirmininkas, už 
akių nuteistas mirties bausme už 
„išdavystę“. Bakhtiaras yrd vidu
rinio luomo žmogus su prancūzišku 
išsilavinimu. Komeinį jis vadina 
„neatsakingu senu kvailiu“. Iš visų 
žymių asmenybių, turinčių gerą var
dą vidurinio luomo politikų tarpe, 
Bakhtiaras yra populiariausias, nes 
jis yra privačios nuosavybės rėmė
jas. Bakhtiaras buvo pirmas ir 
vienintelis valstybininkas, atsi- 
sakęs pasiduoti miniai, vienintelis

kambarį, po jo lova pasislėpiau. Neilgai trukus 
parėjo iš darbo ir Raižys. Jis buvo mano tėvelio 
artimas kaimynas iš Lietuvos. Aš, atrodo, 
nevisai ramiai užsilaikiau po lova pasislėpęs, 
kad jis pasilenkė žiūrėti į palovį. Ten mane 
pamatęs išsitraukė iš po lovos ir pradėjo 
klausinėti, ko aš ten buvau pasislėpęs. Prispirtas 
turėjau jam visą tos dienos įvykį papasakoti ir 
kad nuo tos peštynės po jo lova pasislėpiau.

Jis išklausęs mano pasakojimo gardžiai 
nusijuokė ir pasakė, kad, girdi, nedera muštis 
nei mažiems, nei suaugusiems. Reikia geruoju 
išsiaiškinti ir peštynių vengti. Aš jam pažadėjau 
daugiau taip nedaryti ir jo prašiau, kad jis apie 
tai nepasakytų mano tėveliams. Jis tą pažadėjo 
ir, atrodo, ištesėjo, nes mano tėveliai apie tai 
nieko nežinojo.

Iš Amerikos — Lietuvon

Kelionę Lietuvon prisimenu labai trumpai, 
kaip per rūką, ir tik laivu jūroj. Atsimenu, kaip 
aš su jūrininkais laive žaidžiau, kaip jie, mane 
paėmę į glėbį ir rankomis iškėlę aukštyn, 
iškišdavo pro laivo langą jūros pasižiūrėti, 
bangų ošimo paklausyti. Daugiau neatsimenu.

Tėveliams sugrįžus Lietuvon, visų pirma 
apsigyvenom pas tėvo vyriausią brolį Joną 
Jiezno miestelyje. Kiek vėliau tėveliai 
išsinuomavo atskirą namą, kuris, dar ir dabar 
pamenu, buvo visai be kamino. Būdavo, kai 
užkuria krosnį, tai reikėdavo duris iki galo 
atidaryti, kad dūmai iš pirkios išeitų. Bet dūmai 
taip greitai neišeidavo ir pirkioje esantiems akis 
gerokai grauždavo.

Neilgai trukus, valdžios paskirti matininkai

Ateistai tiesiog paneigia Dievo 
buvimą ir mano tokiu būdu susi
doroję su Dievu. Bet tokius, kurie 
taip vaikiškai sprendė Dievo prob
lemą, žinojo ir senų laikų Psalmių 
autorius: „Neišmintingasis tarė 
savo širdyje: nėra Dievo“ (Ps.13,1; 
52,1).

Taigi visada buvo neigiančių Die
vą kaip tik dėl to, kad Dievas yra ir 
jokiais neigimais jo nesunaikinsi. 
Dievo buvimą įrodo ta nesibaigianti 
ir niekad nelaiminti kova prieš Die
vą. Jei Dievo nėra, tad kam su juo 
kovoti? Kaip tik dėl to Dievas taip 
atkakliai neigiamas, taip su juo 
kovojama, kad jis yra ir jo buvimas 
visur jaučiamas.

Dievas yra jaučiamas ir pastebi
mas gamtoje. Ateistai bando įrodyti 
ir mokyti, kad gamta pati iš medžia
gos ir jos nuostabių savybių susi
klosčiusi, tačiau, tuo nieko neįti
kina. Gamtoje yra kažkas daugiau 
negu medžiaga ir jos dėsniai. Paga
liau ir tie dėsniai yra aukštesni už 
pačią medžiagą, o medžiaga iš sa
vęs neturi galios savo dėsnius sukur
ti.

Dievas reiškiasi per gamtą, kalba 
ne tik iš Šventojo Rašto savo žodi
niu apsireiškimu. Jo sukurtasis pa
saulis taip pat kalba ir liudija Die
vą. Šitą logišką tiesą suprato net 
senovės pagonys, kuriems taip pat 
rūpėjo Dievo problema. Graikų filo
sofas Aristotelis, gyvenęs IV am
žiuje prieš Kristų, tą mintį taip 
išreiškia: „Nors kiekvienai mirtin
gai prigimčiai nematomas, Dievas 
pats atsiskleidžia per savo kūri
nius“ (De mund.6). Panašiai kalba ir 
romėnų filosofas Ciceronas: „Kas

pasmerkęs „diktatūrą“, vienintelis, 
turėjęs kariuomenės paramą ir 
nemažos dalies dvasiškuos, vado
vaujamos labai įtakingo ajatolos 
Chariat Madario.

Dešiniųjų siekimai

Ajatola Chariat Madari, deši
niųjų ir apsišvietusių mulų vadas, 
taip pat pasižymi kaip subtilus poli
tikas. Būdamas dešiniųjų pažiūrų 
monarchistas, jis nori dvasininkus 
išstumti iš prekybos ir politikos, bet 
taip pat nori, kad būtų religinio 
pobūdžio taryba, duodanti nuro
dymus vyriausybei, kad būtų užtik
rinti šiitų sektos islamiški pagrin
dai. Jis turi daug šalininkų savo 
gimtoje Azerbeidžano provincijoje ir 
ten ne kartą yra sukėlęs kruvinas 
riaušes prieš Komeinį.

Nežinia, kas galiausiai laimės. 
Kairieji ir kraštutiniai kairieji, nors 
ir persekiojami giliai tikinčiųjų 
musulmonų, vis dar nori Komeinio 
liaudiškumo, o ne Bakhtiaro konser- 
vatiškumo. Taip pat ir autonominių 
judėjimų vadai nenori dėtis su nacio
nalistais, kurie težada tik „provin
cijų decentralizavimą“. Suskaldyta 
ir nusilpusi kariuomenė nerodo noro 
bent kol kas dėtis į tą ar kitą pusę. 
Kas beatsitiktų, islaminės respub
likos ateitis atrodo tamsi.

gali būti aiškiau ir labiau mus 
apšviesti, kai žvelgiame į dangų ir 
apgalvojame dangaus erdves, kaip 
tai, jog egzistuoja neapsakomos ga
lios dvasinė būtybė, kuri visus tuos 
pasaulius valdo“ (De natūra deo- 
rum, 2,2).

Daug ankstesnis už minėtuosius 
graikų ir romėnų filosofus Šventojo 
Rašto knygų autorius kreipia mūsų 
dėmesį, kad tvariniuose pažintume 
Kūrėją: „Dangus pasakoja Dievo 
garbę, ir dangaus skliautai skelbia 
jo rankų darbą“ (Ps.18,2). Pranašas 
Amos regina: „Gerai žinokite: Jis 
yra tas, kuris padarė kalnus ir sukū
rė vėją, daro rytmečio aušrą ir nak
ties tamsumą, einančią žemės aukš- 
tybėmis: Viešpats kareivijų Dievas, 
yra jo vardas“ (Am.4,13). • j

Pirmųjų krikščionybės amžių di
dieji rašytojai ir tikėjimo dalykų 
aiškintojai pabrėžia mintį, kad kūri
niai aiškiai kalba apie juos leidusį 
Kūrėją. Šv. Atanazijus Didysis sako: 
„Daiktų tvarka ir jų harmonija yra 
lyg raidės, kurios mums pasakoja 
apie jų Viešpatį ir Kūrėją“ (Orat.cen- 
tra gentes,34). Visa kūrinija yra 
tarsi atvira knyga, iš kurios kiek
vienas gali pažinti Dievą. Šv. Jonas 
Chrizostomas sako: „Jis pastatė 
savo kūriniją atvirą prieš žmones, 
kad mokytieji ir paprastieji liaudies 
žmonės... savo akimis jo grožį maty
tų ir taip galėtų pakilti į Dievo paži
nimą“ (In Rom.3,2).

Šv. Paulius laiške romėnams 
taria: „Kas jame neregima, jo amži
noji galybė ir dievystė, tai nuo pat 
pasaulio pradžios galima matyti 
proto šviesa iš padarytųjų dalykų,, 
taip, kad jie neišteisinami“ (Rom.l,- 
20). Reiškia neišteisinami tie, kuriej 
akis užmerkia, kad nematytų gam
toje Dievo pėdsakų ir jo buvimo.

XVIII amžiaus pradžioje pirmą 
kartą į Grenlandiją atvyko katalikų, 
misijonieriai. Po kurio laiko vienas 
atsivertęs eskimas taip kalbėjo kuni
gui: „Dar būdamas pagonis, aš daž
nai galvodavau apie tai, ką gamtoje 
mačiau. Kajaką, sniego namelį aš 
pats padariau. Bet iš kur yra žemė, 
jūra, saulė, mėnulis, žvaigždės? Jų 
nepadarė žmogus. Turi būti kažkas, 
kuris visa tai padarė. Jis turi būti ge
ras, nes jo sukurti daiktai yra geri ir 
naudingi.

Bet kam ieškoti toli pavyzdžių. 
Štai mintys vieno Lietuvos jauno 
žmogaus, nuolat girdinčio, kad jokio 
Dievo nesą: „Kai pasibaigia darbo 
diena, kas vakaras stebiu, kaip blan
kios sutemos palengva apgaubia 
žemę, pilki rūkai užtiesia savo 
skraistę, užklodami miestus ir lau
kus naktiniam poilsiui. Gamta, 
pasiuntus tylią maldą ir padėką 
gerajam Kūrėjui nurimsta. Danguje 
viena po kitos sužiba žvaigždutės, 
pranešdamos, kad ir vėl viena die
nelė nuplaukė į amžinybės okeaną ir 
jau negrįž. Visa tai kelia nerimą, 
paslaptingą nusiteikimą, ilgesį di
džiojo Gėrio — Dievo, troškimą ieš
koti meilės, tiesos, gerumo žmo
nėse“. j. V.

pradėjo miestelio gyventojų - ūkininkų žemes 
skirstyti į sklypus. Iki to laiko visų ūkininkų 
žemės buvo rėžiuose. Išskirsčius į sklypus, 
miestelio gyventojai - ūkininkai turėjo keltis 
gyventi į jiems paskirtas vietas. Mano tėvelis ir 
du jo broliai gavo žemės sklypus pačiame • 
miestelio žemių pakrašty, Jieznio m. šiaurinėje 
pusėje, prie plento, apie 2 km, atstumo nuo " 
miestelio. *

Prasidėjo pirmiausia gyvenamo namo sta
tyba gautame sklype. Aš tuo laiku ganydavau' ‘ 
gyvulius dideliame gautame raiste. Begany
damas uogaudavau, raisto krūmuose paukštelių 
čiulbėjimo klausydavau ir laukinių bičių medų ' 
kuopinėdavau. Rasdavau raisto kupstuose ten ** 
gyvenančių bičių, kartais jos man ir skaudžiai ' 
įgeldavo, atsimokėdavo už jų turto grobimą.

Dažnai ir pempes tekdavo girdėti aplink be- 
skraidančias ir skardžiu balseliu bešaukian
čias: gyvi!, gyvi!, gyvi!... Atrodo, senovėje ir ma
no protėviai turėjo,labai gerą nuomonę apie tuos 
malonius ir kiekvieną pro juos praeinantį kelei
vį sveikinusius paukštelius, kad jie pasirinko tų •„ 
paukštelių vardą sau už pavardę.

Anksti ryte, gyvulius išginus ganyklon, tek
davo girdėti palaukėj vyturėlius gražiai vytu- 
riuojant ir kitokius paukštelius įvairiai ir gra
žiai čiulbant. Vakarais raisto alksnyne 
neišpasakytai gražiai lakštingalos suokdavo.

.(Bus daugiau)—. ...........

t
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PREZIDENTO PRANEŠIMAS APIE JAUNIMO 
PARUOSIMA

GRAŽINA KRIVICKIENĖ
Sausio 10 dieną prezidentas 

Jimmy Carter padarė pranešimą 
Baltuosiuose rūmuose, iliečiantį 
Jaunimo pagelbinį išmokslinimą 
ir paruošimą darbui. Jo kalbos 
klausėsi vyriausybės, 'kongreso, 
privačiu įmaniu vadovaujamieji 
asmenys ir nemaža jaunimo.

Prezidentas, atėjęs i Rytinę sa
lę, kur jo laukė keli šimtai žmo
nių, pastebėjo, kad, nežiūrint šių 
dienų problemų ir įtampos, esą 
džiugu čia matyti linksmų, pa
tenkintų veidų.

Savo pranešime prezidentas 
nurodė reikalingumą paruošti 
tinkamai jaunimą darbui. Tekis 
paruošimas vyksta ir dabar, bet 
reikalinga ji suaktyvinti. Ligi 
1982 m. numatytos programos 
vykdymas kainuosiąs apie šešis 
bilijonus doleriu. Tuo galėtų pa
sinaudoti apie trys milijonai jau
nuoliu 1421 metu amžiaus. Tai 
liestu daugiausia apleidusius mo

delis Afganistane. Jis pasakė, kad 
jam yra gerai žinoma Lietuvos 
okupacija, bet esą sunku numaty
ti, kaip toliau rutuliosis įvykiai 
Afganistane ir toje pasaulio daly 
je-

Buvo {domu persimesti vienu, 
kitu žodžiu su seniau matytomis 
kolegėmis, pasiklausyti anekdotų 
apie aukštuosius pareigūnus. Tie 
anekdotai, tartum termometras, 
čia rodo esamas nuotaikas. Da
bar daug kalbama apie šen. Ke
nnedy. Pvz. pasakojamas dviejų 
asmenų pasikalbėjimas. Pirmas — 
Ed. Kennedy esąs visai neblogas 
prezidentinis kandidatas, jis yra 
patrauklios išvaizdos, energingas, 
turtingas. Antras — Taip, tai 
taip, bet kad jis yra labai pras
tas vairuotojas.

Iš anksto sužinojau, kad bus 
atvykusių lietuvių pasiklausyti 
prezidento pranešimo, tad pasi
puošusi gintarais sukinėjausi

Ses. Katfileen Smith, Marijos aukšt. mokyklos meno skyriaus vadovė, prie 
suruoštos parodėlės iš motinos Marijos Kaupaitės gyvenimo jos gimimo 
100 metų sukakties minėjime sausio 6 d.

jus ir padėkojęs klubo valdybai, 
Altos skyrius su savo pirmininku 
pradėjo ilki šiol tebesitęsiančią 
(puolimo tiradą spaudoje.

Kaip neabejotinai 'kongr. B. 
Young įstaigoje laiškai sukėlė 
nuostabą ir juoką, taip ir St Pe- 
tersburgo lietuvių visuomenė šai
pėsi, stebėjosi ir kartu piktinosi, 
kad Altos skyrius, pats padaręs 
klaidas, nepagristai kaltina kitus. 
Šią proga tad pravartu priminti 
Altos skyriui jo neapdairumą,pa
ruošiant laiškus pasirašymui įvai
rių valstybių vyriausybėms. Laiš
kų tekstas išspausdintas tik ant 
pusės lapo ir nesimetriškai, lape
lio viršutinėje dalyje, nesilaikant 
net minimalios estetinės laiško 
formos! Tokiais laiškais ne tik 
nepagerbiame garbingų adresatų, 
bet ir pažeminame lietuvių var
dą.

Lietuvis

BAIMĖ

klausė tėvas.
— Tu vogdavai, tėte, — atsakė

sūnūs.

— Sušalusio žalčio nedėk į 
užantį.

Lietuvių tautosaka

PADĖKA

kyklas, varginguosius miestų ir tarp klegančios minios, kad at- 
kaimų vaikinus ir merginas, ku- pažintų esant lietuve. Taip ir at- 
rie nemoka rašyti, neturi darbo sitiko. Prie manęs priėjo miela 
patirties, negali jo gauti ar išsi- jauna Viktutė Lenkauskaitė, atvy- 
laikyti darbe. Deja, apie pusę to- kusi iš Clevelando išgirsti pre 
kių jaunuolių sudaro buvę vidų- zidento žodį. Pakvietimą jai pa- 
rinių mokyklų mokiniai. Tai prog rūpino Rimas Česonis. Su ja be- 
ramai vykdyti iniciatyvos imsis i sikalbant sužinojau, kad ji studi- 
Svietimo ir darbo žinybos, įtrauk-1 juoja Kento universiteto, yra atei-

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, Fla.

damos į darbą mokytojus, tėvus, 
darbdavius ir bendruomenes.

Pasibaigus prezidento praneši
mui, kelių šimtų žmonių minia 
vaikštinėjo po Baltųjų rūmų sa
liomis, valgomajame vaišinosi 
kava, arbata, sausainiukais. Bu
vo proga susitikti su pažįstamais, 
pasikalbėti su pažįstamais ir nepa
žįstamais. Keli korespondentai 
kalbėjosi su buvusiu Jungt. Tau
tų ambasadoriumi Goldbergu. 
Priėjau ir aš prie jų. Kai amba
sadorius atsisuko į mane, turėjau 
progos pasisakyti, kad esu lietu 
vių korespondentė, kad malonu 
su juo susitikti pirmą kartą, nes 
jį matydavau tik televizijoje, kad 
seku Sovietų invaziją į Afganis
taną, kirią lyginu su mano ma 
tyta Lietuvos okupacija 1940 me
tais. Pasakiau, kad man būtų įdo 
mu jo nuomonė, kaip išsispręs pa-

tininkė, priklauso „Nerijos“ voka
liniam vienetui, aktyvi lietuvių 
jaunimo gyvenime, dalyvauja

DAUGIAU APDAIRUMO 
1979 m. liepos 15-22 d. St. Pe-

ruošiamuose kongresuose, šuva- ; tersburgo Akos skyrius paruošė
žiavimuose. Jau iš spaudos žino
jau, kad Lenkauskaitė praeitą va
sarą šu atsidėjimu dirbo, ruo
šiant lietuvių jaunimo kongresą 
Londone, ir kad jos tėvai yra 
nenuilstą lietuvių veiklos rėmė
jai. Viktutė su seserim Nijole at
vyko į sostinę ir apsistojo pas 
Dainą Penkiūnaitę. Be Viktutės 
Baltuosiuose rūmuose dar buvo 
klausytis prezidento Rimantas 
Stiibys ir „Bridges“ redaktorius 
Pliuškonis.

— Amerikoj 1979 m. keliuose 
manoma žus daugiau 51,000 as
menų. 1972 m. žuvo 56,000, tai 
rekordinis skaičius, o 1974 m. 
tik 46,402.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 pusi.)

Neverauskaitė. Sklandžia lietu
vių kalba, kiekvienas įvairiais bū
dais apibūdino tos temos paskirtą 
dalį, nagrinėdami kaip geriau pa
žinti Kristų ir jam gyvenimą pa
vesti.

Po pietų uniformuotiems kur
santams stebint, kuopų vėliavų 
įnešimu atidaromas moksleivių 
ateitininkų sąjungos suvažiavi
mas. Kiekvienas dalyvaujančios 
kuopos atstovas praneša apie sa
vo kuopos veiklą ir prideda MAS 
centro valdybai pasiūlymų bei 
pageidavimų. Arvydas Zygas dar 
praneša apie MAS CV darbą ir 
kursantams išdiskutavus pasiūly
mus rezoliucijomis, suvažiavimas 
baigiasi ateitininkų himnu.
Bet po kelių minučių kursaitai, 

vos radę laiko atsikvėpti irko- 
jas palankstyt, vėl rinkosi į salę, 
šį kartą kursų uždarymui. Čia 
buvo išreikšti sveikinimai ir pa
dėka vadovybei, kursantams pa
dėkota už ypatingai gerą draus-

ypatingu pažymėjimu. Nors šiuo 
uždarymu kursai oficialiai bai
gėsi, visų lauktas savo kūrybos 
vakaras ir Naujų Metų sutiki
mas dar buvo priešakyje.

Skanūs keipto viščiuko kvaipas 
be raginimo sukvietė visus iškil
mingai vakarienei, per kurią va
dovai stojo į tarnų eiles, bandy
dami kursantams atsilyginti už 
jų patarnavimus savaitės bėgyje. 
Lėkštėm ištuštėjus buvo suorga
nizuota bendra kursų nuotrauka. 
Po to kursantai pildė anketas ku
riose įvertino pašnekesių temas 
bei jų pristatymą, kursų nuotai
ką, vadovybę ir vakarine progra
mas.

Kursantų papuoštos Kalėdų 
eglutės mirgančios lemputės ir 
skaisti žvakių šviesa salėje suti
ko pasipuošusius kursų dalyvius 
paskutinei vakaro programai. Ei
lėraščiai, rašinėliai, vaidinimėlis, 
pianino ir gitaros muzika bei skam 
bios dainos aidėjo rimtoj, bet įs
pūdingoj salės atmosferoje. Norsmingumą bei nuotaiką ir įteiktos Š1 Programos dalis ilgai užsitęsė,premijos pasižymėjusiems. Pavyz

dingiausiais kursantais išrinkti: 
Alma Lėlytė ir Gintaras Grušas; 
lietuviškiausi: Rūta Kulytė ir Vi
tas Laniauskas; kūrybingiausi: Vi 
da Kuprytė ir Rimas Budrys; nuo 
taikingiausi: Indrė Ardytė ir Mor
kus Sungaila. Už gerai vestus už
rašus premijas gavo Vida Kupry
tė, Vilija Dėdinaitė, Linas Pa

vis dėlto spėjome bešokdami pri
imti Naujus Metus į mūsų tarpą. 
Netrukus, Sv. Mišiomis padėko
jome Aukščiausiam už praėjusius 
metus ir prašėme palaimos atei
čiai.

Apsiniaukusį Naujų Metų ry
tą nuliūdę skirstėmės namo. Iš 
Dainavos vežėmės atnaujintą dva

spansorius i(co-introducer) buvo 
kongr. Bill Young.

Po šio išsiaiškinimo laiškų 
siuntėjai gavo iš kongresmano 
B. Young palankius atsakymus. 
Atrodė, kad tuo reikalas turėjo ir 
baigtis. Deja! Altos skyrius tele
foninius pašaukimus iš Washing- 
tono palaikė išgalvotais, „sabo
tažu įpriež Lietuvos laisvinimo 
institucijas — Vliką ir Altą“ ir 
prie klaidų neprisipažino, neda
rė žygių išsiaiškinti, ką tvarfdn- 
gai atliko klubo valdyba. Užuot 
prisipažinęs prie klaidų, jas atiitai- 
sęs, atsiprašęs laiškų pasirašyto-

Tėvas padėjo sūnui išmokti pa
mokas.

— Tėte, aš skaičiau mokykloj, 
gamtoj kai kas kiekvieną žiemą 
turi naujus kailinius, — balsiai 
prašneko vaikas.

— Nutilk! — sudraudė tėvas, 
— mama kitame kambaryje.

LOGIKA

— Sūnau, kai buvau tavo1 
amžiaus, gaudavau tik penkiolika 
centų per savaitę? Ar numanai,1 
kaip man ištekdavo pinigų? — i

Dali. Povilo Kaupo mirties metinių sukaktuvių proga buvo sureng
ta jo dailės kūrinių paroda, išleista monografija, pastatytas monumen
talus paminklas, kuris bus pašventintas pavasarį.

šiam visam darbui reikėjo sutelkti jo nuoširdžių draugų bendra- 
dartoiavimo.

Rengiant parodą reikėjo taip pat didesnės talkos priimant svečius, 
pagal gražią tradiciją, juos pavaišinti kavute, pyragaičiais.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems dail. Povilo Kaupo draugams, 
pažįstamiems, bičiuliams, kolegoms, parodos lankytojams, jo meno 
mylėtojams, kurie kuo nors prisidėjo prie parodos rengimo, jos pravė
dinto. širdingas ačiū Čiurlionio galerijos globos komitetui, direkcijai, 
kun. dr. Jonui Borevičiui, SJ, dr. M. Gaižutienei.

Dėkojame "Draugo’’ redakcijai už spausdintus straipsnius, in
formaciją.' Dėkojame parodos svečių priėmėjams: Baltrušaitienei, 
Barzdukienei, Barzdukui, Butkienei, Eivienei, Endrijonienei, Juknevi
čienei, Kareivai, Lišauskienei, Masilionienei, Meiluvienei, Norvilui, 
Paštukui, Reinienei, Smilgienei, Stasaitienei, Vaičaitįenei, Žemaitienei. 
Vaišes ruošiant daug padėjo J. Kolienė, S. Purienė, dail. Kaupo buvu
sios mokinės ir kiti. Ačiū monografiją ruošiant talkinusiems mokyto
jams Jonui Kavaliūnui ir Ignui Serapinui.

k ' f I • Jt*
Parodai rengti komitetas:

- Danutė Augienė, Danutė Barauskienė, Vytautas 

Kasniūnas, inž. Vytautas Mažeika, dail. Aleksand

ras Marčiulionis, dail Juozas Mieliulls, dail. Bro

nius Murinas, Bronius Slliūnas.
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laiškus ir Floridos Amer. Liet. 
klubo patalpose suorganizavo jų 
pasirašymą ir (pasiuntimą kongr.
Biltl Young. Laiškų tekste dėkoja
ma kongresmanui, kaip į kongre
są įneštos rezoliucijos H.R.147 

autoriui, ir prašoma jo ir toliau 
ją remti.

Atrodo, nustebinta tokiais lie
tuvių laiškais (apie 170), ikong- 
resmano įstaiga Washingtone te
lefonu kontaktavo keletą laiškų 
siuntėjų. Pasklidus apie tai kai 
boms, klubo valdyba išsiaiškini
mui susirišo su minima Ikongres 
mano įstaiga, kuri žodžiu ir vė
liau raštu paaiškino: 1. kad laiš
kuose minimas nuostatas (legis- 
lative item) H.R.147 nėra vadi
namas „resolution“,bet „A Bill“;
2. kad jį į kongresą įnešė ne 
kongr. B. Young, 'bet Mir. Bennett;
3. kad nuostatas H.R.147 nieko 
bendro neturi su Pabaltijo vals
tybėmis ir lietuviais, o jo turi
nys liečia Tautinės Saugumo ta
rybos panaikinimą (to abolish
the National Security Council) s LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES =
ir 4. kad Pabaltijo valstybių rei- | Pardavimas ir Taisymas
kaliu į kongresą buvo įnešta re- | 2646 W 69th Street — TeL re 7-1941 5
zoliuaija H.Con. Res.147, kurios žFūiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiimiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiimimimiuilli?
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WAGNER and SONS
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso
Viri 50 metų patikimas Jums 

patarnavimas.

5610 8. Pulaski Rd., Chicago 
Phone — 581-4111

eussMm&csmMsoiiiMMgî

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

■ 3314 West 63rd Street 

Tel. — PRošpect 6-8998
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‘Apjber Holidays
1980 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVA

iš BOSTONO / NEW YORKO
MASKVA/VONIUS

— $ 899.00
— $ 899.00
— $ 879.00
— $ 899.00 
— $ 899.00

Liepos 15 d. 
Rugpiūčio 7 d.

— $ 999.00
— $ 999.00

Rugpiūčio 13 d. (su Riga) — $1199.00
Kovo 20 d.
Balandžio 3 d.
•Balandžio 16 d.
•Gegužfis 7 d.
•Gegužės 14 d.
Gegužes 21 d. (su Riga) — $1199.00 
Birželio 5 d. — $ 999.00
Birželio 19 d. — $ 999.00
Birželio 23 d. — $ 949.00

Rugpiūčio 28 d. 
•Rugsėjo 17 d. 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d.

$ 999.00 
$ 899.00 
$ 899.00 
$ 879.00 
$ 779.00

lubinskas, Vilius Dundzila ir Vy-, šią, sustiprintus pasiryžimus ir 
tas 'Laniauskas; už iškalbas: Vi- naujomis žiniomis praturtintus 
tas Laniauskas ir Paulius Staniš-I protus. Grįžę pasidalinkime juos ' 
kis, ir už geriausią plakatą: Lina su savo idėjos draugais at-kų 
Ziedonytė, Indrė Ardytė, Rūta Ku i veikloje ir nepamirškime poeto 
raitė ir Vida Budrytė. Vilija Dė- Yluvio žodžių: “Ateitis, kaip ir 
dinaitė, baigusi visą 4 metų kur- tu...”.
sų prpgramą, buvo apdovanota Rita Neverauskaitė

•Tiesioginis skridimas (non-stop) CHICAGA — AMSTERDAMAS — MASKVA

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie čių grupių 
galima jungtis iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO—GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8764

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos tvarkome dokumentus asmeniškai ir 
paštu — paruošimas yra tik $30.00.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visą eilę ekskursijų į LIETUVĄ ir j kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDZIUNIENĖ.

Prices are based on double occupancy and are subject to changes.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGĄ

Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba pirmą tomą, ’ 
spausdinamas lietuvių kalba penktas tomas ir greitai1 
bus spausdinami prancūzų ir anglų kalbomis pirmieji | 
tomai.

Maloniai prašome visus lietuvius savo aukomis pa-į 

remti Kronikos knygų leidimą, nes leidėjams trūksta di-j 
dėlių sumų lėšų.

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, jei sutiks, bus 
įrašomi leidžiamose knygose ir laikomi Sąjungos amžinais1 
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios.

Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

Kviečiame lietuvius užsisakyti Kronikos knygas lie-’ 
tuvių, o norintieji ir kitomis kalbomis ir dar neatsilygi-l 
našieji už gautas knygas, prašomi greitai atsilyginti.

Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 dol. minkš
tais ir 7 dol. kietais viršeliais.

Aukas siųsti ir čeldus rašyti šiuo vardu ir adresu: j 
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave.,( 
Chicago, UI. 60629 USA.

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71<t St., Chicago, 111. 60629

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo S vai. ryto Iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6-2 2 0 6

oj»,n».

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street _ Tel. GR 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet
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Chopinas ir George Sand Mallorkoje
IRED GRUNFELD

s

M Viduržemio jūros nebūty, tai romanti
kai turėtų ją išgalvoti; Jie gal ir nebuvo pa
vyzdingi turistai, bet kiekvienas iš jų prisime
na nuotaikingas keliones i Viduržemio šalis — 
IByrono žygdarbius Graikijoje, Shelley nusken
dimų prie Italijos krantų, Berliozo paklydimą 
Albruzzi kalnuose, Stendalio meiles gražiau
siose vietovėse ir Frederic Ghopin tarpžaismį 
Mallorka saloje su baronese Dudevant, kurią 
skaitytojai geriau pažįsta George Sand vardu.

1838 m., kuomet jiedu metėsi į savo drąsią 
kelionę, madingi paryžiečiai vis galvojo apie 
Mallorką, kaip terra incognita. Salos atstu
mas viliojo Sand, o vėliau ji net išsigalvojo, 
Ikad jai pačiai teko veikti su “polinezijos čia- 
gimiais”. Bet pasirodo, kad buvo gana leng
va salą via Perpignan pasiekti. O kelionė nak
tiniu garlaiviu iš Barcelonos buvo tik kelio
mis valandomis ilgesnė negu ši andien.

Ghopin ir Sand planavo tą kelionę, kaip 
savo rūšies medaus mėnesį, apgaubtą dangiš
kais, vaizdais. Kelionė turėjo sutvirtinti Jų jau 
ištisus metus trukusią meilę ir suteikti jiems 
palaiminantį ipoilsį nuo piktybinių Paryžiaus 
paskalų. Sulaukusi trisdešimt ketverių metų, 
madame Sand buvo žinomiausia moteris ro
maniste ir galbūt pati įžymiausia Prancūzijos 
moteris. Ji jau buvo išgyvenusi audringus ry- 
šius' su A'lfred de Musset ir su keletą kitų ta
lentingų vyrų. Visi šie ryšiai baigėsi nevyku
siai. Tad nenuostabu, kad jinai žvelgė žmo- 
nijon gana pesimistiškai. Bet rašytoja vis bu
vo stuomeninga,ir joje slypėjo drąsus instink
tas dar labiau pagarsėti. Dėvėdama kelnes, rū
kydama cigarus ir pypkę, ji įkyriai skelbė sa
vo įsitikinimą, kad kiekviena moteris turi teisę 
į savišką gyvenimą. Ji susikūrė savo portre
tą, reklamuojantį jos veikalų pardavimą. O 
tas portretas pergyveno net jos literatūrinę re
putaciją.

Sand susirado jauną žmogų, kuris buvo 
reikalingas globos, padrąsinimo ir asmens rei
kalų tvarkytojo patarnavimo. Dvidešimt sep- 
tytnerių metų Ghopin, dar nebuvo pažinęs ma
lonumu., ir apstulbimų, neatskiriamų tikros 
meilės palydovų. Jis buvo savo pastangomis 
pasidaręs snobas “muzikas intymiems jaus
mams sukelti”, kaip Heine apie jį pasakė, bu
vo pianistas, kuris grojo taip švelniai, kad jį 
tinkamai girdėti buvo galima tik turtuolių 
salonuose. Jis komponavo gryniausią ir asme
niškiausią visų laikų muziką. Ir visi, kurie jį 
buvo girdėję, sutiko kad “jis yra jiautriausias 
gyvasis genijus”. Anais laikais, kuomet dvi
prasmiškumas buvo pagarboje, Sand galvojo 
apie Chopiną, kaip “švelnų, griežtą, nekaltą 
ir aistringą”.

Jiedu gyveno Mallorkoje tik tris mėnesius. 
Visas nuotykis galėjo būti pamirštas, jeigu 
Sand pati nebūtų parašiusi karstelėjančią 
knygą apie jų išgyvenimus ir jei jiedu pa
skutinius du mėnesius nebūtų gyvenę dar ne
seniai buvusiame kartūzų skersvėjįngame vie
nuolyne Valldemozoje. Meilužiai vienuolyne 

—tai iš tikrųjų devyniolikto šimtmečio ro
mantizmo kvintesencija. Vieta, kur Ghopin 
parašė “Lietaus lašų preliudą”, tapo žymiau
sia vienuolio celė pasaulyje.

Jiedu atvyko į Falmą 1838 m. lapkričio 
8 d. Buvo puiki, vis dar vasarinė giedra. Gho- 
pinul atrodė, kad aplinkui žaidžia birželio 
dienos, jiedu negavo buto mieste. Senosios 
Palmos gatvės užgrūstos renesanso palooiais, 
kurie nėra mažiau erdvūs, kaip jų broliai prie 
Grand Canal Venecijoje. Juose tada gyvenusi 
aristokratija buvo įmantri savo vaišingumu, 
bet dauguma durų buvo vis dėlto stipriai už
darytos baronesei — rašytojai Ir jos šeimai.

Todėl atvykėlių pirmutinis butas buvo 
ūkininko namuose, šešios mylios už miesto 
sienų. Ghopin ugningai rašė draugams apie 
palmes, kaktusus, alyvas, granatus ir kitus 
daiktus, kurių iki tol nebuvo matęs.

OEC ■
“Dangus kaip tuikyzas, kalnai kaip sma

ragdas, oras žavingas. Saulė visą dieną, ir 
karšta: kiekvienas vasariškuose drabužiuose.■'V j*
Naktį ištisas valandas skamba gitaros ir dai
nos. Didžiuliai balkonai pasipuošę vynuogių

—V i) •
kekėmis. Maurų statytos sienos. Visi, kaip ir 
pats miestas, žvelgia į Afriką. Trumpai, žavus, 
puikus gyvenimas”. Jo aprašymas galioja ir 
šiems laikams. 'Bet yra šešėlių, užtemdinan-

čių mėlyną dangų ir saulės gaibinimą. Mallor- 
kos čiagimiai yra pripratę prie šilto oro, ku
ris būna beveik tris šimtus dienų per metus. 
Jie vengia rūpintis likusiomis šešiasdešimt 
penkiomis dienomis, kuomet pliaupia lietus, 
šaltas rūkas ritasi iš jūros ir vėjai kaukia virš 
kalnų.

Jų nuomojamame name "Son Vent” vie
nintelis šilumos šaltinis buvo anglys, degan
čios variniame katile, bet jų dūmai erzino 
Chopino plaučius. Gruodžio pradžioje, liūtims 
prasidėjus, atsirado daug drėgmės, ir jis rim
tai susirgo. Trys Palmos gydytojai ligą va
dino džiova. Sand griežtai atsisakė tą diag
nozę pripažinti. Bet kaimynai bijojo apsikrė- 
timo, ir savininkas staiga paprašė juos išsi
kraustyti. Jie įsikūrė apleistame vienuolyne 
Valldemozoje, penkiolika mylių nuo Palmos.

Anksčiau gražioje giedroje jiedu buvo čia 
apsilankę ir tuomet įsimylėjo į "jūrą, kalnus, 
palmes, kapines, kryžiuočių atstatytą bažny
čią, sugriuvusias mečetes, senus medžius, tūks
tantmetinius alyvmedžius”. Tai buvo ideali su
sitikimo vietovė, išdidus apipavidalinimas 
Mendelssohno “Vidurnakčio sapno” muzikai 
ar Schumanno “Papillons”. Bet visa aplinka 
čia labiausiai tiko preliudams ir noktiurnams, 
kuriuos Chopinas pradėjo kurti.

Kartūzų šventovė buvo pastatyta kalvoje. 
Ją iš trijų pusių supo kalnai Iš darželių, esan
čių šalia celių, atsiskleidžia padaira į lygumą, 
kurios terasiniai sodai priminė Madame Sand 
“amfiteatrą, iškaltą gigantų kovoms”. Mažas 
Viduržemio jūros plotas spinksi pro kalnų an
gą. Sand ir Chopin gyvenimą vienuolių celė
je sunku įsivaizdinti. Nupieštas vaizdas pana
šus į kino scenarijų. Glostantis oras tapdavo 
bjauriu; lietus barbeno į stogą, sergąs ir ko
sulio kankinamas Ghopin ir suvargusi ponia 
Sand.

Bet vienutė iš tikrųjų buvo erdvus namas. 
Kartūzai buvo dosnūs architektai ir aprūpin
davo kiekvieną brolį keturių kambarių butu, 
kurio durys atsiverdavo į platų nuosavą sodą

Tai nebuvo, kaip Chopin mėgdavo sakyti, 
“didelis, senas, apgriuvęs vienuolynas”. Stam
bieji pastatai buvo aštuoniolikto šimtmečio 
ir gerai išsilaikę. Ten esantys gausūs griuvė
siai, likučiai keturiolikto šimtmečio pilies, pri
klausiusios trumpalaikei Mallorikos kunigaikš
čių dinastijai, darė jį daT labiau raiškiu ir 
vaizdingu.

Vienuoliai buvo išvaryti ir jų nuosavybė 
konfiskuota valdžios potvarkiais tik prieš ke
lerius metus. Dvylika vienuolių ir jų abatas 
su negausiais pasauliečiais pagalbininkais gy
veno patalpose, kurioSfe "lengvai buvo gali
ma sutalpinti kareivių korpą”.

Chopin, kuris paprastai turėjo daug už
uojautos tremtiniams, linksmai rašė, kad “vie
tovė buvo apvalyta nuo vienuolių specialiai 
man”. Bet ten buvo daug kitų žmonių, ku
rių negalėjo pašalinti iš Valldemozos. Sand, rafinuotą alyvų aliejų. Sand sakė, kad jis gai

RonuntliklĄI griuvėsiai

Frlederyk Franclszek Chopin (1810-184#) — žymiausiai lenkų kompozitorius, romantikas. Po 
1831 metų sukilimo negrįžo U Vakarų Europos, kur buvo iivykęs koncertuoti, Lenkijon, pasiliko gyventi 
Prancūzijoje, kur ir mlrft. Paryžiuje jo artimi draugai buvo to meto garsieji muzikai ir rašytojai: Liszt, 
Berlloz, Heine, Balsac, Emst, Meyerbeer ir kt Meile ir M£iuliSkumas siejo Chopiną ir su ano meto pran
cūzų literatūrinio gyvenimo žvaigžde — rašytoja George Sand. Čia spausdinama apybraiža liečia tik vie
nų Jų gyvenimo epizodų. O matomas F. Chopino portretas yra tapytas taipgi bendraamžio, garsaus pran-
cūzų tapytojo romantiko Eugene Delacroiz (1798-1783).

besivildama suderinti meilės, literatūros ir 
motinystės prieštaraujančius reikalavimus, 
manė, jog sugebėsianti gyventi su dešimtme
te dukra Solange ir penkiolikmečiu sūnumi 
Maurice, kuris tik neseniai atsikratė ilgo reu
matizmo priepuolio. Prancūzė mergaitė, ku
riai buvo pavesta jų globa, nebuvo pakan
kamai griežta ir jai niekuomet nepavyko ap
saugoti Chopino nuo vaikų erzelio.

Artimo kaimo gyventojai nebuvo iškeldin
ti. Todėl dažnai atsirasdavo klasiški konflik
tai tarp vietinių lotynų ir šiauriečių turistų. 
Juos, paprastai, laimingai išlygindavo pasta
rųjų riebi piniginė. Pirmiausia, prancūzų kai
mas šiaip taip pakentė nuodėmingą okupaci
ją vienuolyno, kuriame baigė išsikvėpti dar 
neseniai degintų smilkalų, kvapai. Ir purito
niški majorkiečiai buvo įsižeidę. Jie nenuvo
kė, kaip reiktų pasielgti su keista prancūze 
ponia, kuri pati suko cigaretes, gėrė vieną po 

, Įeito kavos puodelį, miegojo visą dieną ir, nors 
būtų .nereikėję toli eiti — ji niekad nėjo į 
bažnyčią.

Sand, kuri negalėjo pereiti Place Vendo- 
me Paryžiuje minios nepastebėta, visai pasi
klydo Valldemozoje. Ji rengėsi Solange kelnė
mis ten, kur net ir šiandien mergaitės neina 
mokyklon su trumpomis rankovėmis. Jai ne
buvo lengva nusipirkti jautienos ir veršienos, 
prie kurių jie buvo pripratę, bet ji nusuk
davo uoslę nuo vietinių skanėstų —žuvies 
sepija ir porcella-kepto paršiuko — žinduo
lio. Valdemoziečiai gamina gryniausią, ne-

žus. Ūkininkai šoko šokius, panašius i 'Ara
gonijos, ir dainavo, dar iš viduramžių užsi
likusias, banguojančias melodijas.

Ponia Sand vadino juos “necivilizuotais”. 
Ji smerkė geros prigimties, garbingą Mallor- 
kos ūkininką, nes jis “apgaudinėja, lupikauja, 
meluoja, įžeidžia ir grobia be mažiausio sąži
nės priekaišto. Svetimšalis atėjūnas jam nėra 
žmogus. Jis niekad nepaims kaimyno alyvos, 
bet jis tiki, kad Dievas sukūrė atėjūnus ma- 
jorldečių pasipelnymui”.

Dauguma žmonių, su kuriais ji turėjo rei
kalų, kalbėjo tik majorkiškai, girgždančia ka- 
talonų kalbos tarme. Ji bandė susiprasti, kal
bėdama prancūziškai ar vartodama ispanų vir
tuvės kalbą.

įvyko dar blogesnių dalyki}. Kai kurie rai
kai apmėtė akmenimis jos sūnų Maurice, be- 
škicuojantį vienuolyną. Savo jungtiniame 
expose ir kelionių vadove, paskelbtame dve
jais metais vėliau, ponia Sand .pasakoja, kaip 
ji ir jos šeima — Chopino vardas nėra mi
nimas — buvo apgaudinėjami, išnaudojami 
ir apmėtomi akmenimis. Majorkėnai priėmė 
tai kaip didelį blogį. Kažkoks vietinis rašyto
jas, atsakydamas, išsireikškė, kad ji buvo ne
morali ir begėdiška. Jos šmeižikiškas veika
las yra išstatytas kiekvienos suvenyrų krau
tuvės garbingoje vietoje. Angliškų knygų 
krautuvėse randamas tos knygos angliškas 
vertimas, kurį atliko Robert Graves, anglų 
poetas, gyvenąs Mallorkoje. Jo pastabos la
bai nepalankios poniai Sand. Tai vienur, tai 
kitur jis pareiškia intriguojančius spėliojimus 
apie jos dvimėnesinį gyvenimą vienuolyne. 
Per tų dviejų mėnesių ilgas naktis, Ghopin 
ir Sand turėjo laiko stebėti vaiduoklius, ku
rie, tariamai, vaikštinėjo vienuolyno priemenė
se. Net pati Sand, save apvaldanti ir iššau
kiančiai reali, prisipažindavo, kad naktį, ei
dama per tuštutėlį vienuolyno kiemą, jau
čianti žavingus baimės krūpčiojimus. Chopin, 
ji sakė, .jautė, kad vieta pilna šmėklų. Muzi
koje jis aprašinėjo "šešėlius mirusių vienuo
lių, kurie, tartum, atgyja Ir eina prieš klau
sytoją iškilmingoje ir niūrioje šermenų pam
poje”.

Jos duktė Solange, aprengta vienuoliu, taip 
buvo žmonių kalbama, gąsdino Chopiną ir 
skatino vykti greičiau namo. Graves vadina 
mergaitės elgesį "išdavikiškai intriguojančiu” 
ir kaltina, kad ji slaptai kankino vargšą kom
pozitorių. Pagal Graves, Chopino juodos fan
tazijos, dirginamos jaunos mergaitės maska
rado, galėjo būti priežastimi nutraukimo In
tymesnių santykių su savo globėja ir paly
dove.

Galbūt jį net slėgė religiniai priekaištai už 
nuodėmingą sugyvenimą su laisvamane pa
šventintoje vietovėje. “Gal jis net jautė”, Gra
ves klausia retoriškai, "kad kaimiečių jam 
reiškiamas moralinis pasmerkimas, pagaliau, 
buvo užtarnautas ir kad vienuoliai tikrai kel

davosi iš kapų, norėdami įspėti apie artėjan
čią grėsmingą mirtį ir pasmerkimą, jei jis viso 
tai neapgailestaus? Gal dėl to .paskui jis susi
rado kunigą ir atliko išpažintį lotynų kalba. 
Ar kunigas nepasakė, kad vienintelė viltis iš
sigelbėti, jeigu jis jau negalįs gyventi be 
George Sand, yra gyvenanti su ja kaip brolis 
su seseria, per visą gyvenimą It tuo pačiu lai
ku stengtis gelbėti jos ir jos vaikų sielas. Sun
ku tikėti, kad dešimtmetė Solange galėjo vyk
dyti tokį sudėtingą suokalbį. Bet tikrai žino
ma, kad intymumo blėsimas tarp Chopino ir 
Sand prasidėjo, metams praėjus po grįžimo 
iš Mallorikos. Šito iniciatorė buvo pati ponia. 
Tai buvo daroma jos mylimojo sveikatos su
metimais. Ji pati aiškino: ‘Jis skundžiasi, kad 
aš jį žudau susitvardymu, tuo tarpu aš esu 
įsitikinus, kad aš jo mirtį tik pagreitinsiu, 
elgdamosi kitaip”.

Visokiu atveju Ghopin žinojo, kaip rellda 
vaidinti tuščiame vienuolyne scenas taip ge
rai, kaip senas tragikas, visai be mažos mer
gaitės pagalbos.

Sand paskoja, jog vieną naktį radusi M 
persigandusi prie piano: “išblyškusį, su lau
kinėmis, neramiomis akimis, pasišiaušusiais 
plaukais”, tarytum jis būtų regėjęs vaiduokli. 
Kitą kartą ji rado jį beverkiantį ir skambinan
tį stebuklingą preliudą. Ji buvo išėjusi vėlai 
į audringą naktį. Jis įsivaizdavo, kad jie visi 
ir jis pats buvo žuvę — nuskendę ežere. Sun
kūs ledinio vandens lašai vienodai taukšėjo į 
jo krūtinę”.

Sand sugalvojo tokį jo kliedėjimo aiškini
mą: “Aš priverčiau jį įsiklausyti į garsą lašų, 
kurie ritmiškai takšnojo į stogą”. Tačiau ma- 
jorkietis Luis Ripoll prieš kelerius metus at
rado ir pareiškė, kad vienuolyne negalima gir
dėti jokio lietaus lašų taukšėjimo į stogą. Bet, 
galbūt jiedu tada girdėjo lašų teškėjimą į 
sodo grindinį. Dar labiau nemalonu, kad 
Krentančio lašo preliudas, pagrįstas plakimu 
D flat į bosus bei kiti galimi kandidatai į var
dus B Minor ir F Scharp Minor skamba tik 
nutolusiu panašumu į lietaus teškėjimą. Jie 
nepanašėja net į varvantį čiaupą. Galbūt 
po tokio susijaudinimo tas taip dažnai mini
mo lietingo vakaro preliudas niekad nebuvo 
parašytas ant popieriaus. Mes nesame tikri. 
Tai štai kas atsitinka su meilužiais, apsigy
venančiais vienuolyne, lyg būtų .personažai 
gotiškoje novelėje: legendos daugėja, vaiduok
liai atgyja, aidai gaišta.

Didesnė dalis 24 preliudų, tilpusių Cho
pino opus 28, yra sukurti Prancūzijoje, bet 
Ghopin juos peržiūrėjo ir pataisė visą puoš
nų rinkinį, gyvendamas Mallorkoje. Jis šiame 
vienuolyne sukūrė nuostabiai daug, parašyda
mas tokius šedevrus kaip F major baladė.

Sand irgi rašė lapą po lapo naujo romano 
arba tobulino kitus kūrinius. Tuo atžvilgiu 
šiedu pirmūnai turistai išsiskyrė iš minios ki
tų lankytojų, kasmet atvykstančių į Mallorką. 
Jie dirbo taip, kaip darė Byron, Berlioz, Sten
dai It Schelley ir kiti iš tos originalios, į pie
tus traukiančios emigracijas, nežiūrint visų 
kliūčių, kurias žmogus ar gamta rito jiems ant 
kelio. Jiedu surasdavo laiko ir skaitymui, ra
šymui, tarpusaviam įvairių istorijų pasakoji
mui, dainavimui, ilgų laiškų rašymui ir kraš
totyrai, kurią jie vykdė pėsčiomis ar važiuo
dami mulų traukiamuose vežimuose. Sunku 
net suvokti, kaip jie galėjo tai padaryti be 
kelrodžių (gidų) ir be autobusų su stikliniais 
stogais.

Viduržiemyje rašytame į Paryžių laiške Cho
pin nustūmė į šalį įvairius nereikšmingus su
sierzinimus, nes “jie yra tik smėlio grūdeliai, 
turint tokį dangų, tokią poeziją, kuria čia visa 
alsuoja, tą rinktinį vietovių varsingumą, žmo
nes su nenublukusia aidų spalva. Dar niekas 
neišgąsdino arų, kurie nardo kasdien virš mu
sų galvų”. .

Jųjų nuotykių blogiausia dalis įvyko, va
sario mėnesį, grįžtant namo. Chopinas ko
sėjo kraujais, kuomet jis, po ilgos, kračias ke
lionės vežimu, Palmcje lipo į garlaivį . Laike 
tos kelionės jo būklė pablogėjo. Bet prancū
zų gydytojas Barcelonoje jį atgriebė. Chopin 
nuplaukė į Marseille. Po dviejų mėnesių iš ten 
išvyko Italijon. Tą pačią vasarą jisai iš No- 
harvt, Sand dvaro, rašė. “Mes esame laimin
gi kaip vaikai”. *

B anglų kalbos vertė Dasaitb

«



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 19 d. PRIĖMIMAS KLEBONIJOJ

MŪSŲ KOLONIJOSE
Grand Rapids, Mich.

ATŠVĘSTA 75 METŲ 
SUKAKTIS

1979 m. gruodžio 23 d. Sv. Petro 
ir Povilo parapija atšventė dei
mantinę sukaktj, kurios metu ap
lenkėsi Grand Rapids diecezijos 
vys. Joseph M. BreitenbecL Iš 
inksto buvo sudarytas specialus 
komitetas, kad šis įvykis būtų 
kuo iškilmingiausiai atžymėtas. 
Lietuvius šiam komitete atstova
vo ponia Piliukienė, su lietuviška 
parapiečiy grupe. Klebonas kun. 
A. Bernotas, pagerbdamas buvu
sius šioje parapijoj klebonus ir jų 
asistentus, užkvietė juos šioje 
Šventėje dalyvauti.

‘ Gruodžio 23 d. vyskupas su 
.asista atnašavo dvejas Šv. Mišias: 
J10 vai. buvo giedamos giesmės vi- 

Bų susirinkusių bažnyčioje ang
liškai, 12 vai. laike lietuviškų Mi 
Šių, prieš kelis mėn. suorganizuo
tas lietuvių choras, giedojo dalį 
giesmių lotyniškai, lietuviškai ir 
vieną kitą giesmę angliškai.

Vyskupą prie altoriaus sutiko 
.Popiežiaus himnu “Petro laivas” 
T. Brazio, kuris šioje bažnyčioje 
buvo girdimas pirmą kartą ir 

''klausytojams sudarė labai gerą 
įspūdį. Vargonais palydėjo muz. 
A. Kamsickaitė. Agnus Dei ir ki
tos giesmės buvo sugiedota loty
niškai. Vargonais palydėjo parapi
jos varg. muz. M. Salatkeinė, di
rigavo A. Kamsickaitė. Antanas 
Kovera solo pagiedojo “Jį garbint 
amžiais” Bethoveno. Akompana
vo M. Salatkienė. ši giesmė suda
rė klausytojams labai gerą įspūdį.

Po pamaldų visi 
buvo mokyklos didžiojoje salėje 
pavaišinti užkandžiais ir kavute. 
I vaišes ir trumpą programėlę, 
klebono kun. A. Bernoto lydimas, 
atsilankė ir vyskupas. Programė
lę pravedė labai efektingai jau
jas mokytojas, tik ką baigęs aukš
tuosius mokslus ir buvęs lietu 
viškos mokyklos absolventas Po
vilas Glovikas. Pranešimus apie 
parapiją ir mokyklą padarė Jan 
Van Druemel, Ziegler D. Jazavic- 
kas, parapijos mokyklos vedėja se
suo Gregoria ir kit. Programėlę 
baigė Lietuvos himnui ir Ameri-

is ir LB Michigan apygardos pirm. 
Pr. Turūta susirinkusius pasveiki
no su Naujaisiais metais, palin
kėdami našaus bendruomeninio 
darbo ir asmeniškos laimės 80

Trijų Karalių šventės metu po 
lietuviškų pamaldų choristus p. 
Piliukienė pakvietė į kleboniją ka
vutės. Ji pasidžiaugusi gražiu cho
ro giedojimu, priminė, kad čia gi 
muši, augusi ir kiekviena daina 
bei giesmė lietuviška yra labai 
prie širdies-Choras atskleidęs lie-

metais. Be vietinių sutikime dar L?™“ “
atsilankė ir svečių: inž. Riškus su J.k a5'. » VB1 klausytoja'
ponia iš.Rochester, Venckai iš ^“Ses. lr dabar tuo džiaugsmu 
Fennville, inž. V. Izokaitis su po- ,.?Or“ •ta™*™'™
nia iš Holland, Lenkučiai iš Mti 1,nke)?i kad 5h”as "
kegon, Jurgis Riškus su sužadėti- *į ^>™ickaitę Ur-
ne iš Chicagos. Blain su ponia iš “ “U' i”1““)’’. “y-1; 
Lensing ir kt. Buvo svečių tar- <«™darb.avun,. B«lvaišm,nt cho-
pe ir solenizantė Elytė Izokaitie- risčių suneštais skanėstais, apsi-
nė, kuri šventė savo gimimo die lank* » klebonas, kuriam
ną. Susirinkusieji sugiedojo jai II- sug,edota Ogiausių metų. 
giausių metų. pt.

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS
PRANEŠIMAS APIE 

JAUNIMO KONGRESĄ

Kaip (prisimename, praėjusių 
metų vasarą Europoje įvyko Pa
saulio (lietuvių jaunimo sąjungos 
IV-asis (jaunimo kongresas. J jį su
sibėgo jaunimas iš visų pasaulio 
kraštų. Kongreso paskaitose bei 
diskusijose buvo paliesta visa ei
lė lietuviams opių klausimų ir 
padairyta svarbių nutarimų.

Grįžęs jaunimais į savo gyve
namąsias vietas, daro išsamius 
pranešimus apie kongreso eigą ir 
jame atsiektus rezultatus. Phiila- 
delphijos — Piet. New Jersey jau
nimo skyriaus iniciatyva pas 
mus Šv. Andriejaus parapi jos salė
je, sausio 27 d. tuojau po lietuviš
kų pamaldų, pranešimą pada
rys Kymantas Stirbys, anglų kal- 

rbnrnntPČifli ba 'leidžiamo mėnraščio “Bridiges'
* V A T A A C. . —J Art o i > A

mo sąjungos veikėjas. Anglų kal
ba pranešimą padarys Thomas 
Brazaitis, Glevelande plačiai skai
tomo laiikraščio “Flain Dealer” 
bendradarbis, Washingtono spau
dos biuro vedėjas. Jis karts nuo 
karto gražia forma Lietuvos klau 
-simą iškelia minėtame laikrašty
je.

Meninę programą atliks jauna 
sol. Angelė 'KiauŠaitė, „Vilties

CLASSIFIED GUIDE
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

For rent — 2 bedrm. apt. 
Vic. 60th & Califomia. 

Adults only. Call after 6 p. m. 
876-5345

DĖMESIO!

Snow Ptowlng

SNIEGU NUVALOME
Biznio įstaigom, Rezidencijom. 

TEL. 458-8584

PACKAGE PRESS AGENCY 
MARIJA NOREIKIEN8

SIUNTINIAI | LIETUVA
Ubai pageidaujamos peras rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sanlėllų. 
2608 W. 00 St., Chicago, IU. 60030

TEL. — WA 6-2781

Z-M Consfrucfion Co.
INC.

Nauja statyba ir bet koks 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS BYOAS

choras, diriguojamas iFrances Į Skambint po 6 vaL vak. 448-7871 
Stankus, ir tautinių šokių grupė 
„Aušrinė“, vadovaujama Eimu
čio Radžiaus. Prieš ir po minėji
mo norintieji galės gauti Liet. na
mų šeimininkių pagamintus pie
tus.

REAL ESTATE

Savininkas parduoda 3<jų butų namą.
2 butai po 3 mieg., vienas 2-jų mie
gamų. Karštu vand. apšild. 17 m. se 
numo. Liuksusinis butas savininkui. 
Prašoma kaina $120,500. Arti 59-os ir 
Central Park Avė. Kalbėkit angliškai

Tet — 7764238

KOGI LAUKTI
Puikiausio mūro 22-Jų metų bun-

galow. 2 miegami. Pušų sausas beis
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marųuette Parke. — 
$52,500.

Pulkus marinis. Apie $10,000 pa
jamų. Moderniai patobulintas namas 
Marųuette Parke. Kaina $67,500.

Svarus 2 jų aukštų mūras. Apie 
$7,000 pajamų. Marųuette Parite. Ver
tas $46,900.

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta.

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti.

Valdis Real Estate
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534

MISCELLANEOUS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

NEDZINSKAS, 405$ Archer Avė. 
Chicago, IU. <0632, tel. 027-5080

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies lr automo
bilio pa mus.

FRANK ZAPOLIS
Telef. GA 4-8654 
32081/, w. 85th Street

e MOVING
SERENAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda.

Tel. — WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiHiiiiiiiiit
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai Iš mūsų sandėlio.
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 68 SL, Chicago, m. 80628

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Telef. — 825-2737

Vytautas Valantinas
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIUI1MI

HELP VVANTED — MOTERYS

GIRL FRIDĄ Y
For Office in Schiller Park. Mušt 
know German. Call

671-2825
to achedule appolntment.

r, RN’SFull or part time poeltlona avall- 
able ln General CCU & SICU Nurs- 
ing. Open on all ahirta. Located in 
Lincoln Park area. Roosevelt Memo
rial Hospital offera ezcell. beneflta. 
Starting salary oocnm. w/ ezp. No 
shlft rotatlona, every other weekend 
off.
Contact Nurae Recraiter 751*4000 
An Eųual Opportunlty Emplogrer

HELP YVANTED VYRAI

DIE - SETUP MAN '
Experienced in setting up high- 
speed Progressive dies. Top pay 
and benefits.

MARK INDUSTRIES, INO. 
One University Dr., Ariingtoa
Hts„ Ok 60004, Tel. 259-7750

redaktorius ir Laima Surdėnaitė. 
Pranešimas ‘bus iliustruojamas 
skaidrėmis, padarytomis Anglijo
je ir Vokietijoje kongreso metu.

Prie kongreso pasisekimo gi- 
nąųsiniai nemažai prisidėjo JAV 
lietuviai. Ypač dosnūs aukomis 
buvo Phiiladelphiijos ir Piet. New 
Jersy 'gyventojai.

Minėto susibūrimo metu para
pijos salėje veiks jaunimo organi
zuojama kavinė, šia proga norisi 
pastebėti, kad naujosios Phila- 
dėlphijos LB valdybos rūpesčiu

Visose trijose lietuviškose baž
nyčiose bus atnašaujamos šv. 
Mišios už žuvusius ir dabar kovo
jančius dėl Lietuvos laisvės. Iš
kilmingos pamaldos, kuriomis rū
pinasi Vytautas Matonis, įvyks 
Šv. Andriejaus bažnyčioje vasario 
17 d. 1:40 vafl. Tą pačią dieną 
(6:30 vaJ. vakare per radijo stotį 
WFLM — banga FM 95.7 — bus 
transliuojama lietuviška muzika, 
dainos su reikiamais komentarais.

TAISO
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną DeckJ 
Tel. 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai

PUSMEČIUI
$103.00 Chicagoje

#77.00
C I e • r e J •
(10/20/5/UM)

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m.

6529 So. Hhflbde Avenue 
t- BBCEVlčinS - 778-2233

vis didėjant, rengėjai maloniai1_ __ _______________________
prašo visus (lietuvius šiais metais 
padidinti savo auką, kad būtų ga
lima įvykdyti visus suplanuotus 
darbus.

ca, the beautiful, kurias sugiedo- neperseniausiai pradėjusi veikti ka 
jo liet. choras. 'vinė vis gauseJa lankytojų skai- B. Vaškaitis

Sugrįžęs vyskupas į kuriją, at
siuntė lietuvių chorui nuoširdų 
laišką; Mieli lietuvių choro na-

čiumi. Po pamaldų žmonės mėgs 
ta užsukti į Sv, Andriejaus para
pijos salę ir prie kavos puoduko

E LĖKTRO S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chlcavoa miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir eątiningai.
4514 S. Talman Avė. 927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

iriai, linksmų Kalėdų linkiu jums užkandžių pasidalinti jspu- 
visiems. Malonu man, kad jūs <**»“*• Kiekvieną sekmadieni ka- 
efektingai prisidėjote prie šios pa-f"™* organizuoja vis kita orgam- 
japijos 75 metų sukakties minėji izacila-
mo savo gražiu giedojimu ir randu I LITERATORINĖ POPIETĖ 
pagrindą tarti padėkos žodį. | SU LANDSBERGIU

BERNELIŲ MIŠIOS
Lietuvių choras, rengdamasis 

parapijos deimantinei sukakčiai 
paminėti, klebono ir parapijos ko
miteto kviečiamas sutiko atlik
ti lietuviškų kalėdinių giesmių 
giedojimą prieš ir per Bernelių 
Mišias gruodžio 24 d. 10 v.v., šv. 
Petro ir Povilo parapijos bažny
čioje. Buvo pagiedota J. Nauja
lio Sveikas Jėzau gimusis, Tylią
ją naktį, Gul šiandieną, A. Po
ciaus — Broliai, piemenėliai ir 
šiandien Betliejuj. Lotyniškai Ki- 
rie, Sanctus, Benedictus ir Agnus 
Dei ir angliškų kalėdinių gies
mių. Antanas Kovera pagiedojo 
Bethoveno “Jį garbint amžiais”. 
Buvo pagiedota Naujalio “Links
mą giesmę”. Sekančios savaitės 
bažnyčios biuletenyje klebonas 
nuoširdžiai padėkojo chorui, so
listui A. Koverui.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
•LB vietos apylinkės v-bos ini

ciatyva buvo surengta Naujųjų 
Metų sutikimas Strolių namuose. 
Didžiausią naštą turėjo pakel
ti vadovė N. Baniukaitienė ir 
namų šeimininkai, kurie labai 
skoningai parengė maistą ir vai
šino susirinkusius. Muzika links
mino kaip paprastai V. Baniu- 
kaitis, nes jis turi gana gausų re
pertuarą įgrotą į juosteles.

Baigiantis seniesiems metams 
apylinkės v-bos pirm. Vyt Jonai-

Vasario 3 d. Philadelphijos Lie
tuvių Bendruomenės valdyba 
ruošia literatūrinę popietę, įvyk
siančią šv. Andriejaus parapijos 
salėje tuojau po lietuviškų pa
maldų- Algirdas Landsbergis, ori 
įginalus rašytojas, daugelio veika
lų autorius, pristatys savo iš 
spaudos neseniai išėjusią knygą 
— novelių rinkinį —“Muzika 
įžengiant į neregėtus miestus”. Pa 
vadinimas skamba keistokai, in- 
triiguojanlčiai. Tačiau knygos re
cenzentai 'ramina, kad joje nėra 
nei kokių sūktų mįslių, nei ap
temdytų mistifikacijų. Sakoma, 
knygoje vaizduojamas realius, daž
nai tragiškai komiškas gyveni
mas, nupasakotas šmaikščiais, 
Landsbergiui charakteringais žo
džiais bei aktoriškai elegantiškais 
sakiniais. Rengėjai kviečia į popie 
tę gausiai susirinkti.

VASARIO 16-JI
Philadelphijos ir Piet. New Jer

sey LB apylinkių valdybos, tal
kinant ir organizacijų atstovų 
sudarytam komitetui, ruošiasi >gra 
žiai paminėti Vasario 16-tąją. Mi
nėjimas įvyks Vasario 17, 3 vai. 
p. p. Lietuvių namuose, 2715 E. 
Allegheny Avė., Philadelphijoj. 
Pagrindinis kalbėtojas bus Linas 
Kojelis, Prinoetono universiteto 
.politinių mokslų absoflventas, 
Pennsylvanijos senatoriaus Ri

chardo Schweikerio asistentas, pla 
čiai žinomas JAV Lietuvių jauni-
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Kazio Barausko
H "Dmugo” Rimties Valandėles 

Parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas 

parašė kelis šimtus pamokslų po
puliariam “Draugo” skyriui. Jo at
minimui kun. P. Patlabos rūpesčiu 
Aloyzas Baronas atrinko aktua
liuosius. V. Bagdanavičius laido
jant velionį sakė, kad “jokio 
straipsnio rašymas velionio taip ne
domino kaip religinio. Jis juos ra
šydavo labai atsidėjęs ir giliai su
sikaupęs”.

Kaina $4.00. Gaunama “Drauge, 
4545 W. 63 St., Chicago. Bl. 60629.

Persiuntimas 25 centai. (Illinois 
gyventojai prideda 20 centų mo
kesčių).
iiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimmiii
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TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas.

M IGLINAS TV
2346 W. 68th St., tel. 776-1486 

lllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIUIIIUIIIIIIIIIII

VALOME
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname lr vaškuojame
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Tel. RE 7-*5168

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai

nos yra visiems prieinamos.

REAL ĖSTAT
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Lietuva bolševikų 
okupacijoje

JUOZAS PRUNSKIS
Leidinys gausiai iliustruotas tar

dytų ir kalintų lietuvių atsimini
mais ir su sąrašu nužudytųjų.

Išleido Jūrų Saulių Kuopa Klai
pėda, Chicago, 1979, 240 psl. Spau
dė Dranga spaustuvė. Viršelis ir 
aplankas dail. P.. Aleksos. Kaina 
su persiuntimu $6.73.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 6Srd St- Chicago, BL 
60629.

UI. gyventojai prideda 30 centų 
valstijos mokesčio.

LOTAI PARDAVIMUI
Wisconsln — Como, prie Lake Ge

nevos, 9 lotai — 180 x 100 p. Graži 
vieta Perk Tęst Kaina $7,500.

Florida — Sunny HilL Oversize Lot 
11, Block 4, Unit 1. $6,000.

Cent. Florida — Marion Oaks. Lot 
7, Block 811, Unit. 5. $6,000.

Turiu Warranty Deeds ir Insurance 
Policy.

Suinteresuoti skambinkit vakarais
TEL 414 — 248-1838

8-FLAT BRICK
IOEAL INVESTMENT

Grass income over $16,000.00. 
Full basement. Near 65 & Califomia. 
A-1SB7.

WOLSKI REALTY Oo.
TeL 586-0340

Atdaras apžiūrėjimui sekim, 
nuo 12 iki 4 vai. popiet

7833 S. Pulaski Rd.
3 miegamų mūr. rezidencija. 
Nebrangiai

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Rd.

Tel. 767-0800
iy2 aukšto 7 kamb. 2 atskiros vonios 
ir virtuvės. Naujas radijatoriais gazu 
šildymas. Garažas. Galima tuoj užimti. 
Arti Maplewood ir 69-os gatvės. Tik 
$24,900.00.

2-jų aukštų Georgian. 5 kame. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $27,900.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Nnmų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Av. — 778-2233

iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiimiiiiHiiiiiiii 
Lietuviškas restoranas su namu ir 
visais moderniais įrengimais —* 
Marųuette Parko centre. Lengvos 
pirkimo sąlygos. Labai geras biz
nis. Reta proga.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tax 

Notary Public

2951 W. 63rd St, 436-7878
Tel. 839-1784 arba 839-5568

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiii
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M.«. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplevvood, tet 254-7460 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI lr

kitokie blankai. 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuuiiHiiųuĮ,

VYRAI IR MOTERYS

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER

Ezperieneed Group 
Miajor Medical

Call Mr. Callai 738-6162

MANAGEMENT
Ebcpanding business in the Ohi- 
cago Land area. High inemty 
potential. Full or part time. 
Call for intervievv. 398-6086.

NEIGHBORHOOD
REALTY GROUP

U.S.A?

We'll help you mokė the right movė.
Naujesnis 3-jų miegamų bungaiow.

Centr. vėsinimas. Pilnas rūsys. Prie 
67-os ir Homan. $52,900.

2K aukšto mūras — 3 butai. Ge
ros pajamos. Prie 44-os ir Califomia. 
Nebrangus.

58-ta Ir Whipple. 6 kamb. puikiai 
prižiūrėta mūro rezidencija. Gazo 
šilima. Rūsys. Nebrangus.

65-ta ir Keeier. Stiprus 1% aukš
to mūras. Tinka giminingom šeimom 
ar išnuom. Susideda iš 5 ir 4 kamb. 
$72,000.

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S. Pulaski Road

Tel. — 767-0600

Perskaitę “Draugą” duokite 
jį kitiem* pasiskaityti.
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A. VILIMAS 
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376*5996 
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlllllUIHIIHIIHIIUIimiUI 
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PLUMBING
Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass btocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. I automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną.

SERAPINAS — 636-2960

demtalceramist
Doctor’e dental laboratory. Pro
gressive, clean atmosphere. Work 
cloaely wifch Doetor. Excellent išda
ry & benefits with advancement.

Call MARY — 478-5520

HELP WANTED — VYRAI

DIE repairman
Experienced in maintaining intri- 
cate Progressive dies. Top pay and 
benefits.

mark INDUSTRIES, INO. 
One University Dr., Arilngtou 
Ht»„ DU 60004, Tel. 259-7760

Cabinet Maker
Experienced. Laminate shop work. 
Full time steady job. Ali company 
benefits. Phone for appolntment.

943-61SO

NURSES

R.Nj and LP.M.'s
Serve the developmentally disabled 
in one of the Largest private JCAH 
accredited facilitiea of its kind in 
the United States. Warm Christian 
atmosnhere! A leader in the field 
for 75 years. Openings for staff 
nurses. Kegular merit increases, 
excellent benefits, including paid 
pension plan, on-going in-service, 
training. Medical Director on staff.

Call Personnel Manager 
COLLECT

For More Information. 
414-261-3050

Ext. 391 or 235 

A Good Place Toi Work

BETHESDA LUTHERAN 
HOME

700 Hofimann Drive 
Watertown, Wisc 53094

An eųual opportunlty employer
JCAH Accredited

HELP W A N T E DM A L E * F E M A L E

BR0WN’S CHICKEN MANAGERS
FOR SOUTHVVEST SIDE LOCATIONS. MUŠT BE 

EXPERD & MATURE. EXCELL. SALARY & BENEFITSt
CALL: MR. STORINO BETWEEN 2*4 PK 

. v 247-7003
Archer and Kedzie 28th and Kedzie 4Srd aad Ashland

HELP WA N T E D — MALE

TOOL AND DIE MAKERS 
W A N T E D

We offer oountry living, ezcellent pay. Paid holidays and 
vacation. Complete insurance package and ednoatiami advauee- 
meot opportunlty.

IMPACT INDUSTRIES
1212 E. 6TH STREET, SANDWIGH, IL 60548 

TEL (312) 552-8024 or (815) 786-2195
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OWNER - OPERATORS
: D.O.T. ąualiiied with tandem axle tractor for piggy 

ę back operation. Pick up and delivery within 400 mile 

| radius. Chicago-based. Excellent pay package.

1 TEL -312—220-7820
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiuHiiNiim
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 19 d.paskolų — 2,741,015 dol. Šiuo 
metu, dėl neproporcingai iški
lusių procentų, namų pirkimas 
yra apmažėjęs.

"Paramos” patarnavimais 
naudojasi ir ne vienas JAV lie
tuvis. Tapti nariu reikia įnešti 
tik vieną penkių dol. akciją, ku
ri įgalina dalyvauti sprendžia
mu balsu bankelio valdyme. 
“Parama” turi įvairias sąskai
tas. Labai populiarios yra depo-

šitų (čekių) s-ta Ir taupomoji 
s-ta, už kurios indėlius moka
ma 10 nuoš. palūkanų nuo mė
nesinio balanso. Palūkanos pri
rašomos dukart į metus. Kas 
svarbiausia kiekvienas narys sa
vo indėlių dydyje gauna nemo
kamą gyvybės draudimą (ligi 
2,000 dol.). Tai palyginti labai 
pigus būdas apsidrausti savo 
gyvybę be jokių mokesčių drau
dimo agentams. Už garantuotus

indėlius “Parama” moka 11.2— 
12 nuoš. palūkanų.

"Paramos” valdybą sudaro 5 
metiniame narių susirinkime iš
rinkti direktoriai. Pereitais me
tais valdybą sudarė: V. Aušro
tas — pirm., O. Delkus — vice

pirm., H. Stepaitis — ižd., S. 
Masionis — sekr. ir dr. E. Bir- 
giolas — narys. "Paramos” ad
resas: 1573 Bloor St. W., To
ronto, Ont. M6P 1A6.

AŠTUONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS mirus Lietuvoje, JAV LB Krašto valdybos vykdomąjį 
vicepirmininką, sūnų JONĄ ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronius Nainys, 
Kostas Dočkus, 
Stasys Džiugas

ADOLPHAS KRAUJALIS
šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos sausio 19 d.

Dievo Apvaizdos bažnyčioje, Chicagoje ir St Stephen 
bažnyčioje, Miramar, Florida.

Jau praėjo liūdni ir ašarėlėmis laistomi aštuoneri meteliai,
Kai netekau mylimo ir brangaus vyrelio ir gerbiamo gyve

nimo draugo.
Meteliai bėga, o liūdesys lieka su manimi.

Lieku didžiame liūdesy.

SOPHIE KRAUJALIS ir SEIMĄ

fla a. vyskupo J. Matulaičio-Labuko kūnas pašarvotas Kauno arkivyskupijos bazilikoje, bet pagal velionio testą 
rftentą nepapuoštas gėlėmis ir vėliau išvežtas palaidoti j Šiluvos kapines.

MŪSŲ KOLONUOSE
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Lemont, III, ;met Naujųjų metų sutiki- te, Ont., Kanadoje, 1979 metus, 
įvyko erdviose F. Mandei- nepaisant labai nepalankių ir 

>atalpose. Dalyvavo kelias- nepastovių finansinių metų, už- 
nt svečių. Užkandžius ska- baigė sėkmingai, paaugdama 
ir gražiai paruošė ponios, 2,964,160 dol., tai yra 13.6 nuoš. 
vaujamos G. Jančauskienės. ligi 24,692,000 dol. kapitalo.
jylinkės pirmininkas E ..paramos" tikslas sukaupti 
Inikas savo žodyje, palydint , .metus pabrėžė ’ kad iie kuo *dlde9ni Sėtuvių kapitalą ir 

,, ’. P . . jį naudoti savųjų gerovei. Tūks-vo b ogi, o ateinantieji 1980 &nčius dolerių “Parama” iSda. 
r sutinkami su dideliu ru- ,fao iWuvjsk4oms organi2acl. 
,u; nes pahtuus pasaulio |r mok kloM ‘mti 0
us laba, drumstas. luetu- ka8 8u8kaičiuo8, Wek 8utaupė j08
skaidresnės ateities labai . . * • i.. nariai per 26 metus gyvavimo,

... . “ čia pasiskolindami įvairiems rei-ms ištvermes ir pasitikė- , , „ » . , . .1 kalams, ypač namų pirkimui,
.... . . . ... .. už daug mažesnius procentus,lujieji metai buvo sutikti . . , . . 5 , *. į J .. „ ... . O ir taupytojai gaudavo aukš-aetuvos himnu. Sutikimas .. * - .. , , . . ... ... ciausius procentus už savo indė-

,0 labai jaukioje nuotako- Uu8 T„ pMlekta up vad^au-
n<?JJo p“lS°ko' ska“‘ jautis kooperatiniais principais:

Savi pas savus” ir “siekiame 
augu, kad lietuviška Ugne- ne pelno, o tik patarnauti vieni 
(užgęsta ir toli nuo gimto- kitiems”
UetuviSkos žemės libktty- vien pijusiais 1979 metais 

1 ^Be‘ "Parama” savo nariams iš viso
X>nto, Ont. paskolino 8,230,960 dol. (iš jų

___  beveik 7 mil. dol. namų pirki-
LIETUVIŲ KREDITO mui). Metų gale Nekilnojamo 
PERATYVAS “PARAMA” turto paskolų balansas pasiekė 
‘Parama” veikianti Toron-|17,491,290 dol., gi asmeninių

KOPLYČIA VISADA PILNA

SŪemonto LB apylinkės val- 
-dybos pastangomis, amerikiečių 
seminarijos koplyčioje gauta 
teisė, lietuviui kunigui kiekvie- 

mėnesio pirmąjį sekmadienį 
-lietuviams atnašauti šv. Mišias 
lietuvių kalba.

„gffBene jau vienuolika kartų 
buvo atnašaujamos šv. Mišios. 
Lemonto ir apylinkių lietuviams 
Jtąi labai patinka, nes kiekvieną 
Jįąrtą prisirenka beveik pilna 
koplyčia, o ji turi 200 sėdimų 
viėtų.

Anksčiau po šv. Mišių čia pat 
esančioje valgyklos patalpoje 
Ųerųputo LB apylinkės valdy- 
bos pastangomis būdavo nemo
kamai kavutė su skanumynais. 
Bet paskutiniais mėnesiais tas 
gražus paprotys pradingo. Ne 
kava čia svarbu, bet buvo ma
lonu, kiek pasikalbėti, paben
drauti su kaimynais ar susipa
žinti čia kaimynystėje gyve
nančius. Daugelis tokio paben
dravimo pageidauja ir sutinka 
už kavą ir užkandžius apsimo- 

fŠWLi.
M "Be to, teko girdėti, kad dau
gelis pageidauja, kad šv. Mišios 
būtų dažniau, pavyzdžiui, kas 
antrą sekmadienį. Žmonės iš
laidoms suaukoja, tad nuostolio 
neturėtų nei koplyčios savinin
kai, nei šv. Mišias atvykęs at
našauti kunigas. Bet prieš 
sprendimą būtų pravartu atsi- 
kląusti visus lankančius šv. Mi
šias. ‘ ’

Kun. dr. Juozas Prunskis 
vis primena, jeigu kuris iš lie
tuvių norėtų atlikti išpažintį, 
tai turi prieš šv. Mišias jam 
pasakyti.

Worcester, Mass.
VAKARIENĖ SU ŠOKIAIS I

; Worcesterio Meno mėgėjų ra-1 
;telis vasario 9 dieną, šeštadienį,
{ 7val. vakare Maironio Parke 
puošia vakarienę su šokiais. 
Bilietų kaina 6 doleriai. Malo- 
fciai kviečiami visi Worcesterio 
lietuviai ir aplinkinių kolonijų 
lietuviai gausiai dalyvauti ir 
.maloniai praleisti laiką.

MIRTIS
j Jonas Domantas, 98 Harrison 
Street, Worcester, Mass., gavo 
JžiTtią. iš Lietuvos, kad mirė jo 
Jsesuo Uršulė Bukauskienė, 81 
jnetų amžiaus. Mirė 1980 m. Į 
įausio 10 d.

Antanas Bušmanas

Cape Cod, Mass.
§NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

S Naujųjų metų sutikimą orga- 
fiizj(vo Cape Cod LB apylinkė. 
Bendruomenė nuosavos salės 
<įa.f‘nespėjo įsigyti, tai visokius 
parengimus, susirinkimus, minė
jimus ruošia privačiuose namuo. 
še. Gerai, kad daugelis Cape 
Cod lietuvių turi erdvias patal-

Mūsų mielam draugui

A. f A JUOZUI JAKUBAICIUI
tragiškai žuvus auto nelaimėje, jo ŽMONAI URŠULEI, 
DUKTERIAI ir SŪNUMS ir kitiems giminėms reiškiame 
gilią užuojautą. Mažeika & Evans

Lee ir Toni Nastonai 
Dora ir Vidas Baleckaičiai 
Lilija ir Antanas Adomėnai 
Olga ir Kazys Nastonai

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

A. f A. EDVARDUI TARUI 
staiga mirus, jo Tėvams ir giminėms reiš
kiame gilię užuojautą ir kartu liūdime.

Los Angeles “Ranga” Sporto Klubas

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601

Brangiam vyrui, tėvui ir seneliui

A. f A. Pik. JONUI BUŽENUI
Lietuvoje mirus, mielai žmonai BRONEI, SŪNUMS, DŪK 
RAI, ANŪKĖMS ir ANŪKAMS reiškiame gilią užuojautą.

8. ir M. Jasučiai ir 
krikšto duktė Birutė Prasauskienė 

su šeima
California

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUSA + A

ZIGMUI PALILIONUI minis,
jo brolį, mūsų mielą draugą JONĄ su ŠEIMA ir 
kitus gimines širdingai užjaučiame.

Stasė ir Stasys Vanagūnal

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mielai
A, f A,

MARIJAI PESIENEI mirus,
jos vyrą ANTANĄ, dukras ELENĄ ir IRENĄ širdin
gai užjaučiame ir kartu liūdime.

Leontina ir Vincas Blažaičiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos NariaiA. f A. EDVARDUI TARUI 

staiga mirus, jo Tėvams ir giminėms reiš
kiame giliausiu užuojautą.

Genė ir Bronius Radzevičiai 3307 SO. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-3401
A. f A ZIGMUI PALILIONUI

staiga mirus, brolį JONĄ su šeima nuoširdžiai užjau- 
šiame ir kartu liūdime.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS
>14 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672
124 VV. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
29 Southvvest Highvvay, Palos Hills, III. Tel. 974-4410Elena Dovūienė,

Liucina ir Jurgis Grigalauskai 
Severiną ir Ignas Petrauskai

JURGIS MATULAITIS
Stasys Yla

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis Bavo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis...

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių lr bendradarbių liudijimais” 
— Valdemaras Cukuras.

Išleido ir Bpaudė Nek. M. Pr. Seserys, 370 pust, 1977 m. 
Kaina bu persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4645 W. 6Srd SL, Chicago, I1L 60629

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

3319 SO. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-39
Mylimai Mamytei mirus,

GENOVAITĘ AŽUBALIENĘ
jos vyrą DAKTARĄ ALFONSĄ ir jų du'krą DALIĄ su 

šeima liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame.

3354 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 So. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003Dr. Augustinas ir Marija Laučiai



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 19 d.

X Chicagos merė Jane Byme 
vasario 26 d. 2:30 vai. p. p. 
savo kabinete City Hali rūmuo
se priims iš Argentinos atvyku
sio vakalinio ansamblio "Žibu
čių” ir Urugvajaus tautinių šo
kių grupės "Ąžuolyno” narius 
su jų palydovais ir rengiamo 
koncerto komiteto nariais. PLB 
Kultūrinei talkai vadovauja dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, pačio 
koncerto reikalais ir svečių ap
gyvendinimu rūpinasi Regina 
Kučienė.

X Vytenis Statkus, buv. Aka
deminio skautų sąjūdžio pirmi
ninkas, keletą savaičių viešėjo 
Australijoje, kur jis anksčiau 
ilgesnį laiką gyveno. Patyręs 
įvairių įspūdžių ir padaręs dau
gybę nuotraukų, jis kalbės sau
sio 25 d. 7:30 vai. Jaunimo cen
tro kavinėje, vakaronės metu 
apie Australijos lietuvių gyve
nimą ir jų darbus, ekrane de
monstruos nuotraukas. Ruošia 
ir visus kviečia dalyvauti Ass 
Chicagos skyrius.

X. LŽS Daužvardžio fondo 
valdyba sudaro Antanas Sau- 
laitis — pirm., Antanas Juod
valkis, Emilija Sakadolskienė, 
Danutė Vakarė ir Algirdas Pu
žauskas.

X švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubo susirin 
klmas įvyks sausio 21 d., pir
madienį, 8 vai. vak. mokyklos 
salėje. Susirinkime bus įdomi 
"Arts Craft” programa. Kvie
čiamos visos narės su svečiais 
dalyvauti.

X Šv. Kryžiaus ligoninė kai
mynystės gyventojams duoda 
kursą, kaip tvarkyti savo svorį. 
Kursas yra kiekvieną ketvirta
dienį 3:30 vai. p. p. ligoninės 
septintam aukšte. Čia dėstoma 
apie maisto dietą, tikrinamas 
svoris ir nurodoma tvarkymo 
kontrolė. Informacijai reikia 
skambinti tel. 434-6700, ext. 
200.

X Vincas Tiknevičius, cice- 
riškis, atnaujindamas prenume
ratą įteikė 10 dol. auką. Labai 
ačiū.

X Taupymo ir skolinimo ben
drovei reikalingos tarnautojos 
(tellers). Pilnam ir dalinam lai
kui. Pageidaujama ir kalban
čios lietuviškai. 254-4470.

(sk.)

X Kardiologams reikalinga 
ofiso tarnautoja (receptionist). 
Pageidaujama su medicinine 
patirtim. Kreiptis į Rasą tel. 
925-2670 tarp 10 v. r. ir 12 v. d.

(Bk.)

x Skubiai reikalinga auklė 
—“babysitter”. Prašome kreip
tis į Joną ŠoHūną dienos metu 
tel. 353-7687; po 6 v.v. 549-3634.

(sk.)

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

X KASOMOSIOS ma*. Hetuvttku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. R3rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 478- 
7399 arba tiesiai iŠ SPARTA savinin
ko: J. J. Giedraitis, 1* Barry Dr., E.

N. Y. 11711. (sk.)

X Išnuom. 2 “condomlnimn” 
butai — vienas su baldais, ant
ras be baldų. Abu po 4 kamb. 
ir “Florida room” ir po 2 vo
nias. Teirautis: St. Petersburg 
Beach, Florida, tek 813 —360- 
0845; Chicagoje tek 312-927- 
7220. (sk.)

X PLB valdybos pirminin
kas Vytautas Kamantas 1980 
metų vasario mėnesį lankysis 
Kanadoje, rugpiūčio mėnesį da
lyvaus Europos LB kraštų val
dybų suvažiavime Austrijoje ir 
gruodžio mėnesį vyks į Austra
lijos Lietuvių dienas. PLB val
dyba, palaikydama artimus ry
šius su 15-kos kraštų Lietuvių 
Bendruomenėmis ir vykdydama 
PLB seimo nutarimus, stiprina 
išeivijos lietuvių darbą švieti
mo, kultūros, politikos ir kitose 
Brityse.

X Žiemos grožis lietuvių kū
rėjų poezijoje bus perduodamas 
Lietuvio sodybos pažmonyje šį 
sekmadienį nuo 2 vai. po pietų. 
Užkandis visą dieną. Visi lau
kiami.

X PLB valdyba pakvietė Le
oną Raslavičių, gyvenantį prie 
Chicagos, rūpintis pastovios li
tuanistinės katedros steigimo 
reikalais Šiaurės Amerikoje. 
PLB seimas Toronte 1978 me
tais priėmė nutarimą, raginan
tį PLB valdybą sudaryti sąly
gas kuriame nors Šiaurės Ame
rikos universitete pastoviai li
tuanistikos katedrai. Leonas 
Raslavičius šiuo metu renka 
reikalingas informacijas iš uni
versitetų, lietuvių profesorių ir 
institucijų. Vėliau jis pateiks 
savo siūlymus PLB valdybai ir 
JAV LB bei Kanados LB kraš
tų valdyboms.

X Dana Blauzdžiūnaitė De
veikienė, gimusi ir augusi Mon- 
trealy, Kanadoje, baigusi Mc- 
Gill universitetą, sukūrusi šei
mą, gyvena Argentinoje ir pri
klauso "Žibučių” vokaliniam 
ansambliui. Ji puikiai kalba 
lietuviškai, prancūziškai, ir is
paniškai. Mėgsta dainuoti ir 
dėlto yra įsijungusi į Argenti
nos lietuvaičių ansamblį. Ji at
vyks su šiuo ansambliu, kuris 
koncertuos Chicagoje, Cleve
lande, Toronte ir kt. Tai me
ninis pasikeitimas su kitų kraš
tų LB jaunimu.

X Putnamo seselių rėmėjų 
koncertas - vakarienė įvyks ko
vo 9 d. J. Centre. Pelnas sky- 
riamas naujojo vienuolyno sta
tybai Putname. Bilietus jau da
bar galima įsigyti Marginiuose 
ir J, Vaznelio prekyboje. Auka 
tik $10.00. (pr.)

X Brighton Parko Lietuvių 
Namų savininkų dr-jos valdyba 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą sausio 20 d., sekmad., 2 vai. 
popiet Vyčių salėje, 2455 W. 
47 St. Bus renkama nauja val
dyba ir kiti svarbūs reikalai ap
tariami. Narių dalyvavimas bū
tinas. Po susirinkimo draugiš
kos vaišės. Draugijos valdyba

(pr.)

X Akiniai siuntimui J Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karoeaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte- 
naw Avė., Chicago, III. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.)

X Až a. a. dr. StasĮ Pacevičių 
šv. Mišios bus atlaikytos sausio 
20 d., sekmadienį, 9 vai. ryto
T. Marijonų koplyčioje, šv. Mi
šias užprašė Ateitininkų Medi
kų Korp! “(Jaja”. (pr.)

X Vyto Beieškos orkestras 
gros tradiciniame Žiemos ba
liuje, kurį ruošia Kr. Donelai
čio Lituanistinės Mokyklos va
sario 2 d., 7:30 v. v., Tautiniuo
se Namuose. Stalus ar pavie
nius bilietus užsisakyti pas p. 
Daną Šleinienę, 436-2794. (pr.)

X Dr. Antanas Kučas, kuris
ateinančią savaitę iš Putnamo 
atvyksta į Chicagą dalyvauti sa
vo parašyto veikalo “Arkivys
kupas Jurgis Matulaitis-Matu- 
levičius” pristatyme, taip pat 
gražiai atsiliepė ir apie Antano 
Giedraičio - Giedriaus paruoštą 
monografiją “Mūsų Jurbarkas”. 
Jis rašo: “Tai nepaprastai 
kruopšti monografija, parašyta 
su meile ir pagarba srauniajam 
Nemunui, prie kurio buvo lem
ta ir man išvyti pasaulį (Že
moje Panemunėje). Pageidau
tina, kad “Mūsų Jurbarko” pa
vyzdžiu pasektų ir kitos vieto
vės”. “Mūsų Jurbarko” prista
tymas bus vasario 1 d. Jauni
mo centro kavinėje.

X Etninės kultūros apsaugo
jimo taryba sausio 26 d., šešta
dienį, 6:30—9 v. v. ruošia ves
tuvių rūbų, papročių, dainų ir 
šokių parodą, Chicagos viešo
sios bibliotekos patalpose kul
tūros centre, Randolph galeri
joj, Randolph St. ir Michigan 
Avė. Šokių programos pradžia 
7:30 v. v.

X Patikslinimas. “Draugo” 
vakar dienos laidoje, 6 psl., po 
nuotrauka turėjo būti parašy
ta: sės. Marylynn, dirbanti Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, (ne: Bes. 
Marillyn Kuzmickus, vyr. va
dovės asistentė). Už klaidą at
siprašome.

X “Skaitau Draugą 30 metų 
ir esu juo patenkintas. Įdedu 
ir kuklią pensininko auką” — 
rašo mums Eduardas Gudelis 
iš Philadelphijos, atnaujinda
mas prenumeratą ir siųsdamas 
7 dol. auką. Dėkojame.

— Jonas Paltarokas, ciceriš- 
kis, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dol. auką. Ačiū.

X A. M. Shlikas, Downers 
Grove, UI., atnaujindamas pre
numeratą atsiuntė 25 dol. auką. 
Jį skelbiame Garbės prenume
ratorium ir už didelę paramą 
maloniai dėkojame.

X Juozas Kukarskas, Balti
more, MD, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. 
Labai ačiū.

x Jau dabar galima regis
truotis vienos savaitės ekskur
sijai į Lietuvą. Pirmoji kelio
nė išskrenda iš Chicagos birže
lio 9 d.; kitos bus paskelbtos 
vėliau. Vega International Tra- 
vel Service, Ine. Dėl informa
cijų kreiptis į Julią Liutikas tel. 
460-3824 arba 737-2850. (sk.)

X Rimgaudo Kasiulio ir jau
nųjų talentų muzikos, dainų ir 
dailiojo žodžio koncertas įvyks
ta 1980 m. vasario 3 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p., Jaunimo Cen
tro salėje. Programą atlieka: 
muz. Rimgaudas Kasiulis bu 

lietuvių liaudies muzikos instru
mentu — birbyne, muz. Arūnas 
Kaminskas — pianinu, aktorė 
Daiva Markelytė ir dainininkė 
Rūta Pakštaitė. Sceninė prie
žiūra — Živilės Numgaudaitės. 
Bilietai gaunami BALF’o įstai
goje — 2558 W. 69th St., Chi
cago, IL., tel. 776-7582. Įėjimo 
auka — $5.00, studentams — 
$3.00. Pelnas skiriamas Rim
gaudo Kasiulio stipendijos fon
dui. (pr.)

Visi kviečiami apsilankyti 
naujoje lietuvių kolonijoje — 
Sunny Hills, Floridoje —

Kovo mėn. 15, 16, 17 d.<L 
ir

Gegužės 17, 18, 19 d.d.

Visi kurie įdomaujatės — 
skambinkit komiteto nariams: 
M.P. Kiela Chicago

312— 737-1717 

V. Beleckas Sunny Hills
904-773-3333

J. Mikonis Clevelande
216-531-2190

D. Bulaitis Detroite
313— 280-2969

R. Kežys New Yorkas Ir 
New Jersey 212-769-3300

X Vytautas Kniburys. Al
bion, Mich., aukojo 12 dol. La
bai ačiū.

X Ignas Vaičelifinas, čikagiš- 
kis, aukojo 10 dol. Maloniai dė
kojame.

X M. Kvedaras, čikagiškis, 
dėkodamas už kalendorių auko
jo 10 dol. Dėkojame.

X Jonas Juodvalkis, Chica
go, HL, atsiuntė prenumeratos 
mokestį ir 10 dol. auką. Už vis
ką dėkojame.

X Teresė Barušauskaitė, Phi- 
ladelphia, Pa., aukojo 10 dol. 
Ačiū.

X Bronius Šliažas, čikagiš
kis, padėkojo už korteles ir au
kojo 10 dol. Ačiū.

X Marija Dailidienė, Brook- 
field, IU., aukojo 10 dol. Ačiū.

X P. Sttrbysį, New Britain, 
Conn., padėkojo už korteles ir 
atsiuntė 10 dol. auką. Ačiū.

X M. Skirgaudas iš Santa 
Monicos atsiuntė Garbės pre
numeratos mokestį. Už didelę 
paramą esame labai dėkingi.

X Aukų po 8 dol. atsiuntė:
Ona Dambrauskienė, Chicago,
Jurgis Janickas, Chicago,
E. Čuplinskas, Torontas. 

Visiems esame dėkingi.

X Aukų po 7 dol. atsiuntė:
Zigmas Grybinas, O’Fallon,
Andr. Bražėnas, Floridoje,
Kazys Špakauskas, Dearborn. 

Visiems dėkojame.

X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 
— P. Adomonis, M. L Bara
nauskienė, Monika Giedraitytė; 
po 3 dol. — J. Smailys, K. Ka
činskas, 2 dol. — J. Paplaus
kas. Ačiū.

X Apie rūkymo žalą (jau 
prieš daugelį metų įrodyta gar
saus dramaturgo Antano Če
chovo) kalbės dr. Eugenijus 
Būtėnas naujojoje Antro Kai
mo programoje, kuri įvyks 
Playhouse salėje, 2515 W. 69 
St. sausio 19, 25, 27 ir vasario 
2 bei 3 dienomis. Pradžia: šeš
tad. — 8 v. v., sekmad. — 6 
v. V. Rezervacijos būtinos: 434- 
7004. (pr.)

X Chicagos L Vyčių ruošia
mas Lietuvos Atsiminimų ban
ketas, skirtas Lietuvos nepri
klausomybei paminėti, bus va
sario 17 d., Martiniųue salėje.
Jame bus pagerbti Lietuvių, Namelių vedėja yra Amerikos 
Operos žmonės. Jie atliks me- Montessori draugijos diplomuo-
ninę programą. Įėjimas 20 dol. 
asmeniui, įskaitant ir gėrimus. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Vietas užsisakyti galima skam
binant tel. FR 6-6489. Pirmi
ninkas Algirdas Brazis kviečia 
lietuvius kartu su Vyčiais at
švęsti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Banketo pradžia 
4:30 v. popiet. (pr.)

X Spaudos balius. lietuvių 
Žurnalistų sąjungos Daužvar
džio Fondo valdyba š. m. vasa
rio 2 d. Martiniųue restorane, 
2500 W. 94th PI., Evergreen Pk., 
ruošia šaunų Spaudos balių.

Lietuviškoji visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti ir vie
tas ar stalus rezervuoti iki sau
sio 30 d. Rezervacijas priima: 
Gifis International Vaznellų 
prekyba, 2501 West 71st Street, 
telef. 471-1424, kun. A. Saulal- 
tis, Jaunimo centras, 5620 So. 
Claremont Avė., telef. 778-7500.

(pr).

Kriaučeliūnų Vaikų namelių mokytojos. IS kairės: Dana Puodžiūnienė, ve
dėja Dana Dirvonienė ir Virginija Jakubauskienė.

Sv. Kryžiaus ligoninės už gerą tarnybą atžymėti asmenys. 18 kairės: Fran- 
ces Loepker, Gene Iiner ir EHinor Johnson. Jos laimėjo Illinois ligoninių 
administracijos atžymėjimą už savanorišką darbą ir G. Liner, ligoninės in
formacijos vadovas, už gerai vedamą informaciją.

CHICAGOJ K APYLINKĖSE
KAS VYKSTA VAIKŲ 

NAMELIUOSE
Dažnas lietuvis praeina mažą 

pastatą 69 gatvėj, skersai Šv. 
Kryžiaus ligoninės, kurio langas 
baltomis užuolaidomis užtrauk
tas. Ar ne smalsu, kas už tų 
sienų vadinamuose “Vaikų na
meliuose” vyksta? Ten veikia 
vienintelis lietuviškai vedamas, 
Montessori principais pagrįstas, 
vaikų dtarželis visame pasauly
je. Daugiau kaip 30 mažų vai
kų yra tėvų suvežami iš arti
mesnių ar tolimesnių Chicagos 
priemiesčių. Vienas kitas ir pės
čiomis atvedamas. Jaunos šei
mos, dauguma palikusios Mar
ąuette Parko rajoną ieškoda
mos geresnių įsikūrimo sąlygų, 
tebevertina lietuvių kalbą ir 
kultūrą ir siekia šias vertybes 
perteikti savo vaikams.

Vaikų nameliai pavadinti 
Kriaučeliūnų vardu, nes dr. Le
onas ir Irena Kriaučeliūnai yra 
pastatą veltui perleidę Ameri
kos Lietuvių Montessori drau
gijai darželio vedimui. Šios 
draugijos direktoriai namelius 
administruoja, o kasdieninę at
sakomybę neša valdyba, kurią 
sudaro pirmininkė Nijolė Gierš- 
tikienė, iždininkė Dalia Čaraus- 
kienė, ūkvedys Vytas Miklius, 
darželio sekretorė Dalia Januš
kienė ir Dana Šlenienė ir pro
tokolų sekretorė Marytė Utz.

ta mokytoja Dana Dirvonienė, 
turinti daug patirties amerikie
tiškoje Montessori sistemoje. 
Jos dešinioji ranka nameliuose 
yra mokytoja Dana Puodžiūnie
nė. Tris dienas savaitėje tal
kininkauja Virginija Jokubaus- 
kienė, o reikalui esant kitos mo
tinos paaukoja savo laiką.

Nameliuose yra didelė klasė, 
prieangis su virtuve ir raštinė. 
Klasėje sukurta labai jauki, vai
kui tinkanti aplinka, papuošta 
lietuvių tautines ir religines ver 
tybes atspindinčiais kūriniais. 
Ant sienų kabo lietuvių dailinin
kų tapyba, drožiniai, plakatai, 
Lietuvos žemėlapis, Vytis, kry
žius ir koplytėlė. Ant lentynų sto 
vi Marijos statula, lietuviškos 
lėlės, gaubliai, skulptūros, gy
vi augalai ir žuvelės. Stovi ir 
didžiulė Lietuvos vėliava.

Klasės kambario sienomis ly
giuojasi lentynos, pilnos vai
kams užsiėmimų, vadinamų 
“darbeliais”, kurie žaislo forma

Vaiką sudomina ir pamoko. Mo
kiniai tuos darbelius laisvai pa
siima ir sugrąžina. Vienas kam 
bario kampas skiriamas namų 
ruošos užsiėmimams: čia vaikai 
plauna indus, lygina drabužius, 
išmaudo lėles. Čia Dana Puo
džiūnienė praleidžia nemažai 
laiko su šluostu. Kitame kam
bario kampe stovi padengtas 
stalas su sausainiais ir sunka. 
Vaikai pagal norą patys pasi
vaišina. Įdomu, kad vaikai san
tūrūs ir nebūna apspitę šį sta
lą.

Eilinė diena Vaikų nameliuo
se prasideda 9 v. ryte, kada 
mokytojos pasveikina atvyks 
tančius mokinius. Kiekvienas 
vaikas yra nuoširdžiai laukia
mas. Vaikai mokosi patys nu
sivilkti ir pasikabinti švarkus. 
Nuėjęs į klasę, vaikas pradeda 
maždaug 2XĄ valandos laisvo 
darbo laikotarpį. Jis pasirenka 
savo darbus ir dirba vienas, su 
draugu ar su mokytojos pata
rimu. Galima dirbti ant stale
lių ar ant grindų, pasitiesus ki
limėlį. Darbai labai įvairūs. Vy
resnieji, 4-5 metų amžiaus, rašo 
raides, sudeda žodžius iš dide
lių medžiaginių raidžių, piešia 
žemėlapius. Mažesnieji, 3 metų 
amžiaus, rūšiuoja pupas, dėlioja 
gyvuliukus ant jų paveiksliukų, 
sega sagas, kabina kablius ir 
pan. Vieni vaikai ilgiau prie 
darbelio pasilieka, kiti kaip dru
geliai daug aplakioja. Tylos 
kambaryje, kuriame susirinkę 
daugiau kaip 20 vaikų, žinoma, 

j nėra. Tačiau didelio ūžimo ir 
i trankaus lakstymo nėra, gra
žus bendravimas viršija skun
dus ir priekaištus. (Ar skaito 
šitą mūsų veiksniai?).

Pasibaigus laisvo darbo lai
kotarpiui, vedėja visus vaikus 
pakviečia į ratą ant vadinamos 
“linijos”. Čia vyksta bendra 
pamoka pasikalbėjimo forma — 
ar tai atpažinimas gėlių ar dar
žovių, ar aptarimas artėjančios 
šventės ir pan. Seka mankšta, 
žygiavimas pagal muziką, de
klamavimas eilėraščių, dainos ir 
šokiai. Bendroji valandėlė bai
giama tylos minute, po kurios 
kiekvienas mokinys atskirai at
sisveikina su vedėja ir ruošiasi 
namo.

Kas nuostabiausia, stebint ši
tokią vaiko dieną, tai darželyje 
vyraujanti rami ir vaikų pasiti
kinti nuotaika. Kai kurie dar
beliai, pvz. plovimas ar pupų 
dėliojimas namuose neskatina
mi dėl susidariusio vargelio. Ta
čiau darželyje šie užsiėmimai 
lygūs kitiems. Įvykusios nelai
mės labai natūraliai priimamos, 
vaikas ir mokytoja reikalą su
tvarko be priekaištų, be ašarų.

Ne kiekviena diena daržely
je yra eilinė. Prieš Kalėdas dr. 
Marytė Gaižutienė, keramikė, 
moko vaikus molį lipdyti. Ji pa
ti kūrinius nudažė ir degino. 
Koks vaiko džiaugsmas, parne
šus tėvams savo kūrybos gry
bą ar peleninę! Mokiniai atšven
tė Kūčias visu nuotaikingu rim
tumu. Prie ilgo, baltai apdeng
to ir žvakutėmis apšviesto sta
lo, pasipuošę tautiniais drabu
žiais, vaikai susėdo laužyti plot-

CHICAGOS ŽINIOS
UZPUOLO BANKĄ

Du banditai, prisidengę kau
kėmis, grasindami ginklu, iš Ar
go State banko, 6343 W. 63 St., 
Chicagoje, pirmadienio vakare 
išsinešė apie 70,000 dol.

SUDEGA LĖKTUVAS
Privatus dviejų motorų lėktu

vas, besileisdamas Waukegano 
aerodrome, sausio 16 d. atsitren
kė į namus ir sudegė. Užsimu
šė vyras ir moteris. Lėktuvo 
sudaužyto namo gyventoja M. 
Walters buvo iš namų išėjusi 
ir išliko gyva.
NUSIKALTIMO CHICAGOJE
Per 1979 m. jau penkti me

tai iš eilės Chicagoje sumažėją 
didieji nusikaltimai, bet nužu
dymų padaugėjo 7.4%, moterų 
užpuolimų pagausėjo 23.2%.

BYLA DEL DRABUŽIŲ
W. Ray mokykloje, Chicago

je, 5631 S. Kimbark Avė., din
go mokytojos rankinukas su 11 
dol. Policija, rūpestingai ieško
dama, net išrengė 6 berniukus. 
Dabar vieno jų motina W. Hentz 
iškėlė bylą, kad policija, dary
dama kratą, išrengė jos 13 m. 
sūnų. Reikalauja 50,000 dol. 
kompensacijos ir uždrausti to
kias kratas be teismo leidimo.

kėlės, valgyti šližikus. Mokyto
jos vaikus vaišino, aiškindamos 
Kūčių papročių reikšmę. Klasė
je stovėjo eglutė, pasipuošusi 

J pačių mokinių vertais, karpy
tais ir lipdytais kūriniais. At- 

1 vykusius tėvus stebino kultū
ringa jų vaikų laikysena. Da
bartiniu metu vaikai ruošiasi 
švęsti Vasario 16 dieną ir mo
kosi Lietuvos himną.

Sis Lietuvių Montessori drau
gijos administruojamas darže
lis yra vertas visuomenės dėme
sio ir paramos. Jame mūsų vai
kai žengia pirmuosius lietuvių 
bendruomenės žingsnius, dirb
dami ir žaisdami bu bendraam
žiais. Iš šių vaikų namelių, gal 
būt, išžengs būsimas lietuvis 
vyskupas, “Draugo” redakto
rius, JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas ir visa eilė lie
tuviškai kalbančių, tautiškai su
sipratusių visuomenės narių. 
Naujasis semestras Vaikų na
meliuose prasideda vasario 4 d. 
(Besidomintys gali skambinti į 
namelius, 476-4999). J. N.

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
Advokatai

GINTARAS P. 6EPENAS
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 y. v. 
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.

ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 63 Street 
Chicago, Hl. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiinii

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiH 
Kelias į altoriaus garbę 

J. VAIŠNORA, MIC
Ark. Jurgio Matulaičio beati

fikacijos bylos apžvalga. Gene
ralinės Postuliacljos leidinys 
1969 m.

Kaina su persiuntimu $1.00. 
Gaunama DRAUGE-

tiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

STASE'S FASHIONS
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuvo 
6237 S. Kedzie Avė. 

Tel. 436-4184
Sav. Stasė Bacevičienė


