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MINISTERIO V. JEUUTINO ĮSAKYMAI
(Tęsinys)
1. 14. 8. Sustiprinti jaunų spe
cialistų su aukštuoju išsilavini
mu kontrolę — rusų k. mokyto
ju ir ypač paskirtųjų j kaimo
mokyklas, kad jie atliktų sta
žuot*
2. Uzbekijos, Kazachijos, Gru
sijos, Azerbaidžano,
Lietuvos,
Moldavijos, Latvijos,. Kirgizijos,
Tadžikijos, Armėnijos, Turkmė
nijos, Estijos TSR aukštojo ir spec.
vidurinio mokslo ministerijoms
pasiūlyti padidinti
siunčiamų
nekonkursine tvarka jaunuolių
skaičių j “Rusų kalbos ir litera
tūros** specialybės I kursus ir per
kėlimą į IV ir V kursus RTSR,
Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR
universitetuose ir kitose aukšto
siose mokyklose.
3. Aukštojo mokslo mokslinei
metodinei valdybai (drg. Kūp
rinu!) :
3. I. Paruošti ir iki 1979 m.
kovo raėn. 25 d. pateikti patvir
tinti specialybės “Rusų kalba ir
literatūra nacionalinėje mokyk
loje”, kur mokslas truktų 5 me
tus, mokymo planą, skirti dėme
sio, kad būtų fundamentaliai
paruošti šio profilio specialistai.
3. 2. Peržiūrėti mokslinių —
metodinių tarybų sudėtį pagal
aukštąjį filalogrnį rusų k. išsila
vinimą. f tarybas įtraukti įžy
miausius
aukštųjų
mokyklų,
TSRS Mokslų akademijos filolo
gus, sąjunginių ir autonominių
respublikų dėstytojus ir didinti
šių tarybų efektyvumą.
3. 3. Paruošti ir iki 1979 m.
gegužės 15 d. nustatyta tvarka pa
tvirtinti stažuotes bei paskuti
niųjų mokslo metų aukštųjų
mokyklų “Rusų kalbos ir litera

tūros” specialybės studentų, siun
čiamų iš sąjunginių respublikų
į RTFSR, Ukrainos TSR Bal
tarusijos TSR pedagoginius in
stitutus, apmokymo nuostatus.
4. Plano finansų valdybai
(drg. Cuprunovui) peržiūrėti są
junginių respublikų pasiūlymus
apie nekonkurainį priėmimą, nu
statytų planų ribose, į “rusų
kalbos ir literatūros” specialybę
RTFSR, Ukrainos, Baltarusijos
TSR universitetuose bei pedago
giniuose institutuose. Atsižvel
giant į pasiūlymus, išgvildenti ir
paruošti Ministerijos vadovybei
papildomų priėmimų 1979/80 m.
plano projektą.
5. Vadovaujančių ir mokslinių
pedagoginių
kadrų
valdybai
(drg. Vasiljevui).
Sąjunginių
respublikų aukštojo ir spec. vi
durinių mokslo ministerijoms,
aukštosioms įstaigoms suteikti
pagalbą, kad sustiprintų rusų k.
katedras kvalifikuotais dėstyto
jais ir pagerintų rusų k. ir lite
ratūros dėstytojų kokybinę su
dėtį aukštose mokyklose, suteik
ti papildomų vietų į kryptingą
aspirantūrą, padidinti mokslei
vių bendradarbių, dėstytojų sta
žuotojų skaičių.
6. Aukštojo mokslo mokymo
metodinei valdybai (drg. Krupininui), specialaus vidurinio mo
kslo mokslinei metodinei valdy
bai (drg. Kuzminui) paruošti
1980 m. naujas tipines rusų k.
programas
aukštosioms mo
kykloms ir technikumams, kur
dėstoma ne rusų k., sudaryti
atitinkamų vadovėlių ir moky
mo priemonių paruošimo planą
ir užtikrinti jo vykdymą.
(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULYJE
Apie refcofekdjks
Paulius II-sis,
kalbėdamas
gruodžio 16 d. priminė penkias
dešimties metų sukaktį nuo Po
piežiaus Pijaus XI-ojo enciklikos
apie rekolekcijas. Dvasinis susi
telkimas arba rekolekcijos, kal
bėjo šventasis Tėvas, padeda
žmogui geriau pažinti Dievą, pri
artėti prie Dievo ir pilnai atsi
verti Dievui. Rekolekcijos su
teikia žmogui dvasinio deguonio, be kurio žmogaus siela ne
gali gyventi.
Romos centre

Švenčiausios Mergelės Nekal
to Prasidėjimo šventės proga,
Jonas Paulius II-sis, pagal seną
paprotį,
nuvyko j Ispanijos
aikštę, Romos miesto centre,
kur padėjo gėlių puokštę prie
didingo Dievo Motinos paminklo,
kuris čia buvo pastatytas prieš
120 metų, prisiminti švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo dogmos paskelbimą. Prie
Dievo Motinos paminklo Romos
gyventojų vardu šventąjį Tėvą
pasitiko miesto burmistras Petroeelli.
Lenkijos vyskupai
Gruodžio 13-14 dienomis Var
šuvoje įvyko Lenkijos vyskupų
konferencijos 171-oji visuotinė
sesija, kurioje buvo svarstomi
Bažnyčios ir Valstybės santy
kiai, įvairios religinės proble
mos ir bendroji krašto padėtis.
Vyskupai vieningai pasisakė už
tai, kad būtų toliau tęsiamos
pastangos, siekiant normalizuoti
Bažnyčios ir Valstybės santy
kius Lenkijoje.
Apžvelgdami
bendrą krašto socialinę ir eko
nominę padėtį, vyskupai kon
statavo, jog ji yra pablogėjusi
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dėl gilios moralinės krizės. Vys
kupai pažymi, jog Lenkijoje
plinta nelygybė, kai kuriem gy
ventojų sluoksniams yra sutei
kiamos ypatingos privilegijos.
Susirūpinimą taip pat kėlia plin
tantis alkoholizmas, prieš kurį
kultūrinės ir religinės organi
zacijos neturi reikiamų sąlygų
ryžtingai kovoti. Negalima at
siekti tautos vienybės, pažymi
lenkų vyskupai, kol yra iškrei
piama tautos istorija, jos kul
tūra, kol yra paneigiami tautos
religiniai papročiai.
Vyskupai
taip pat kviečia valdžią užtikrin
ti visiem piliečiam geras darbo
sąlygas, ypač leidžiant darbinin
kam sekmadieniais pailsėti.

Geležinkeliečių šventė

Atvykau čia kaip jūsų bičiu
lis ir tėvas, trokšdamas arčiau
susipažinti su jūsų darbu, jūsų
problemomis, pasidalinti jūsų
rūpesčiais ir viltimis, šiais žo
džiais Popiežius Jonas Paulius
II-sis pasveikino tūkstančius ita
lų geležinkeliečių Romos garve
žių centriniame depe, kuria
me šventasis Tėvas aukojo šv.
Mišias. Popiežius susitiko su
geležinkeliečiais Italijos geležin
keliečių dienos proga. Jonas
Paulius II-sis nuvyko į depą
traukiniu iš Vatikano geležin
kelio stoties. Specialus Popie
žiaus keturių vagonų traukinys
pakeliui sustojo centrinėje Ro
mos Termini geležinkelio stoty
je, kur Popiežių pasveikino Ita
lijos susisiekimo ministras Preti, valstybės geležinkelių tarnau
tojai ir minia keleivių, kuriem
Popiežius tarė trumpą žodį, pri
simindamas visus tuos, kurie
darbo ar mokslo motyvais, so
cialiniais, religiniais ar turisti-

k

Olandijas karalienė Julijaus paskelbė, jog nuo balandžio mėn. ji perleis di
nastijos sostą savo dukteriai, sosto įpėdinei Beatričei.

OLANDIJOS KARALIENE

NUTARĖ PASITRAUKTI
Būsima karalienė augina tris sūnus
Amsterdamas. — Olandijos ka
ralienė Julijana paskelbė ketvir
tadienį, kad ji, sulaukusi 70 me
tų, jaučia jėgų silpnėjimą to
dėl ji nutarė pasitraukti po 31
metų soste. Princesė Beatričė,
sosto įpėdinė, paveldės pareigas
balandžio 30 d., kada karalienei
Julijanai bus 71 metai. Ji pavel
dėjo Olandijos sostą 1948 m.
rugsėjo 4 d., kai pasitraukė ka
ralienė Vilhelmina, 68 m., po 50
metų karaliavimo.
Karalienė Julijana Olandijoje
labai populiari, ji nemėgo for
malių ceremonijų, laikėsi papra
stai, susitikdavo su visų luomų
žmonėmis. Jos pasitraukimas
paskelbtas vyriausios dukters,
kurių karalienė turi keturias,
42 metų gimtadienio proga.
Atskilą pareiškimą padarė ir
Olandijos premjeras Andires
vau Agt, pareikšdamas viltį,
kad olandai mylės ir gerbs bū
simą monarchą tiek pat, kiek
gerbė ir mylėjo dabartinį.
Sosto įpėdinė Beatričė ištekė
jo 1966 m. už vokiečio Claus
von Amsberg, kuris dabar žino
mas princo Claus vardu. Prieš
šias sutuoktuves Olandijos žy
dai buvo surengę piktas demon-

Didina afganų
pabėgėlių šalpų
Washingtonas. — JAV vy
riausybė pranešė, kad paskirta
dar 5-3 mil. doL Pakistanu! af
ganų pabėgėliams šelpti. Jų
skaičius vis didėja, spėjama,
kad šiuo metu Pakistane yra
500,000 pabėgėlių iš Afganista
no.
Jungtinių Tautų atstovas
pabėgėlių reikalams Haaim Utkan pareiškė, kad padėtis labai
bloga. Numatytos sumos per
mažos, pabėgėlių skaičius per
tris mėn. patrigubėjo, daug sun
kumų sudaro šaltis ir sniegas.
Reikia ne tik maisto, bet dra
bužių, palapinių ir antklodžių.
JAV iki šiol pažadėjo 50,000
tonų maisto: pieno miltelių,
kvietinių miltų. Valgomo aliejaus
ir 40,000 šUtų antklodžių.
Korespondentai iš Afganista
no praneša, kad čia jau prasi
deda maisto stoka
Kabule
veikia produktų skirstymo cent
rai, kainos labai kyla. Politinis
nepastovumas pakenkė ne tik
maisto gamybai, bet ir pristaty
mui, prekybai.

stracijas, nes princas Claus da
lyvavo II-jame Pasauliniame
kare nacių kariuomenėje, o jau
nystėje priklausė Hitlerjugend
organizacijai, šie protestai il
gainiui nurimo ir šiuo metu prin
cas gan populiarus.
Naujoji karalienė olandams
labai priimtina ir todėl, kad po
ilgų metų moterų karaliavimo,
po karalienių Vilhelminos, Julijanos ir Beatričės, kada nors
sostą perims vyras. Princesė
Beatričė turi tris sūnus, kurių
vyriausias, princas Willem-Elezander, 12 metų, taps sosto
įpėdiniu ir kada nors — kara
liumi.

Ambasados puolime
žuvo 39 žmones
Guatemab. — Minia Gvate
malos revoliucijonierių puolė
Ispanijos ambasadą ją užėmė,
suėmė daug įkaitų, jų tarpe am
basadoje besilankančius buvusį
Gvatemalos viceprezidentą Edu
ardo Caceres ir buv. užsienio
reikalų ministerį Adolfo Molina
Orantes. Kada Gvatemalos pa
siųsti kareiviai puolė ambasadą
kilo gaisras. Nuo šūvių ir lieps
nų žuvo 39 asmenys, jų tarpe
abu minėti ambasados svečiai.
Ispanijos ambasadorius Maarimo
Cajal Lopez smarkiai apdegė ir
paguldytas ligoninėn, žuvo daug
ambasados tarnautojų. Ispanija
protestuoja dėl šio puolimo, nes
daugelis ambasados užpuolikų
buvę neginkluoti, krizę išspręs
ti buvo galima taikiu būdu, sa
koma ispanų pareiškime.

Prancūzų laivas
į Arabų jūrų
Paryžius. — Prancūzijos karo
laivas “George-Leygues”, skir
tas kovai su povandeniniais lai
vais,
ginkluotas
raketomis,
priešlėktuvinėmis baterijomis ir
rešąs du malūnsparnius, išplau
kia iš Toulono uosto į Indijos
vandenyną sustiprinti karo lai
vyną, kuris saugo naftos kelius
Persijos įlankoje, paskelbė Pran
cūzijos jūrų laivyno štabas.
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— Kanada paskelbė, kad Ira
ne kanadiečių interesams atsto
vaus Naujosios Zelandijos am
basada ir konsulatai. Irane dar
yra apie 50 kanadiečių, daug jų
moterų, ištekėjusių už persų.
Iš Irano sugrįžę šeši ame
rikiečiai ambasados tarnauto
jai susitiko su spaudos atsto
vais.
Konsulato tarnautojas
Robert Anders kalbėjo visų še
šių vardu. Dalyvavo: Henry
Schatz ir dvi poros: Joseph ir
Kathleen Stafford bei Mark ir
Cira Lijek.
— Vakar į Paryžių turėjo at
skristi Aleksandro Ginzburgo
šeima: žmona Arina su motina
ir dviem vaikais. Ginzburgas,
kuris pernai buvo iškeistas į du
Amerikoje suimtus sovietų šni
pus, išvyko į Prancūziją pasi
tikti seniai matytos šeimos.
— Diplomatiniai sluoksniai
tvirtiną kad Tunisas gaus iš
Amerikos helikopterių ir šar
vuotų automobilių. Amerikoje
lankosi
Tuniso kariuomenės
štabo viršininkas gen. Boubaker Balma.
— Britanija spaudžia Euro
pos Rinkos partnerius sustab
dyti sovietams sviesto, mėsos ir
cukraus pardavimą.
— Reporteriai Vakarų Vokie
tijoje klausinėjo vokiečių Pre
kybos Rūmų pirmininką Paul
Broicherį apie sankcijas Iranu!
ir Sovietų Sąjungai Jis atsa
kė, kad paprastai ekonominės
sankcijos turi ribotą pasiseki
mą ir dažnai atneša nepageidau
jamų padarinių.
— Kanados konsulatan Chicagoje paskambinęs darbinin
kas padėkojo už šešių amerikie
čių išgelbėjimą ir pažadėjo ne
gerti nieko kito, tik — kanadišką viskį.
— Vakarų Vokietijos policija
puolė 23 naujųjų nacių organi
zacijos “Wehraportgruppe Hoffman” būstines ir suėmė apie 400
jaunuolių, iš kurių buvo konfis
kuota nemažas kiekis ginklų,
net ir viena priešlėktuvinė pa
tranka. Organizacijos centras
yra Bavarijoje.
— Amnesty International or
ganizacija kritikavo Singapūrą,
kuris keturis vyriausybės prie
šus kalina be jokio teismo jau
nuo 1963 m.
— Kinijos vyriausybės sluoks
niai atidengė, kad premjeras
Hua Guofeng greit atsisakys
dvigubų pareigų ir liks tik par
tijos pirmininku, o premjero
vietą perduos ekonomistui Zhao
Ziyang, 61 m., kuris šiuo metu
vadovauja Sichuano provinci
jai.
r

VYSKUPŲ SINODAS

— Sovietų lageryje prie Ir
kutsko, Tabagoje mirė 23 me
tus kalinamas Vladimiras šelkovas, žinomas sekmininkų ad
ventistų sektos vadas, 83 metų
amžiaus.

Spėjama, kad ginčus laimes “konservatoriai"
Vatikanas. — Popiežiaus Jo
no Pauliaus H-ojo vadovaujamomis šventomis Mišiomis, sau
sio 14 d. Vatikane prasidėjo
Olandijos katalikų vyskupų ypa
tingasis Sinodas. Sinode, drau
ge su popiežium dalyvavo šeši
Šventojo Tėvo artimiausi ben
dradarbiai, septyni Olandijos
vyskupai su Olandijos Bažny
čios primų kardinolu Willebrands priešakyje, vienas bri
gas vyskupas, du vienuolijų ats
tovai ir Pasaulio Vyskupų Sino
do generalinis sekretorius. Si
nodo tikslas — drauge su popie
žium aptarti Olandijos katalikų
Bažnyčios padėtį ir sielovadinę
veiklą tarpusavio bendradarbia
vimo ir vienybės dvasioje sie
kiant šiuolaikinių Bažnyčios
problemų sprendimo sakramen
tų, liturgijos, katekizacijoe ir
ekumenizmo srityje.
šis specialus Sinodas sukėlė
pasaulyje nemažą susidomėjimą,
nes Olandijos Bažnyčioje buvo
prasidėjęs toli siekiančių refor
mų sąjūdis. Ketvirtadienį Va
tikane paskelbta, kad olandų
vyskupai vienbalsiai priėmė 22
puslapių raportą kuriame pa
brėžiamas kunigų celibatas, nu
statoma aiški linija taip dva
siškių ir pasauiečių, jų kompe
tencijų ribos.
Šis Sinodas įdomus tuo, kad
niekada Bažnyčios istorijoje
vienos kurios šalies vyskupai
nebuvo prašę popiežiaus, kad
jis padėtų išspręsti vidinius
skirtumus. Pradedant 1960 me
tais, Olandijos Bažnyčia pradė
jo pergyventi didelius sunku
mus. Istorikas, jėzuitų kuni
gas Jan Bots nurodė, kad kuni
gystę ir vienuolynus paliko
4,300 olandų. Nuo 1965 m. iš
pareigų pasitraukė 1,700 Olandi
jos kunigų. ‘Naujoji katalikų
klasė” gan radikaliai reikalavo
panaikinti celibatą. Tuoj po Va
tikano H-jo susirinkimo buvo
įsteigta Nacionalinė Sielovados
tarybą kur šalia vyskupų tu
rėjo tęsę dalyvauti kunigai ir
pasauliečiai. Taryba siūlė, kad
celibatas būtų paliekamas ats
kirų dvasiškių pasirinkimui, bu
vo reikalaujama leidimo vedusiems kunigams grįžti į parei
gas, siūlyta panaikinti sekma
dieniais privalomas Šv. Mišias.
Panaikintos kunigų seminarijos,
jų vietoj prie universitetų buvo
steigiami specialūs fakultetai
Daug triukšmo Olandijoje sukė
lė “Katekizmas suaugusiems".
Reformų
siūlytojai sukėlė
Olandijos vyskupams daug rū
pesčių, nors jų gynėjai nurodo,
kad labai pagyvėjo Bažnyčios
gyvenime
pasauliečių veiklą
nes apie 230,000 pasauliečių pra-

— UPI žinių agentūra prane
ša, kad šiuo metu Maskvoje
sunkiausia gauti tualetinio po
pieriaus. Korespondentai pasi
teiravę Popieriaus ir medienos
pramonės ministerijoje, gavo
niais sumetimais keliauja pasi atsakymą kad greit ši prekė
naudodami geležinkeliečių pas sugrįš į parduotuvių lentynas.
laugomis. Kelionės, pažymėjo
— Iš Naujosios Zelandijos
Popiežius, suteikia žmogui pro ištremtas sovietų ambasadorius
gą bendrauti su kitais žmo Veevolod Sofinski pareiškė, kad
nėmis, praturtina žmogaus kul skandalingas kaltinimas, jog
Vatikane pasibaigė ypatingasis Olandijos vyskupų Sinodas. Kairėje atida
tūrinius akiračius, suartina įvai jis lėnomis rėmė N. Zelandijos ryme kalba Olandijos primas, kardinolas Johaimes WWebrands. Jo kalbos
rių tautų ir rasių žmones.
komunistus, yra neteisingas.
atidžiai klausosi popiežius Jonas Pantim II-sU.

k
t

dėjo atlikinėti kai kurias kuni
gų pareigas.
Ginčus tarp Olandijos katali
kų liberalų ir konservatorių
laimėjo konservatoriai. Sinodas
parodė, kad popiežius nehkęs
toleruoti minties, kad tikintie
ji gali pasirinkti “katalikybės
rūšį”. Bažnyčia tegali būti vie
ną nedalomą

Schmidtas atidėjo
vizitą pas Honeckerį
Boną — Vakarų Vokietija pą
skelbė, kad numatytas kanclerio
Helmuto Schmidto vizitas Rytų
Vokietijoje, kuris turėjo įvykti
“šį pavasarį”, atidedamas vėles
niam laikui Nesakomą kodėl
pasimatymas su Ericfan Honekeriu atidedamas, tačiau mano
ma, jog dėl įvykių Afganis
tane.
Korespondentai pranešą kad
Vakarų Berlynas visiškai ramus,
čia daugiau, negu kituose Euro
pos miestuose jaučiama detentės dvasia. Praėjusią savaitę
buvo kilęs susirūpinimas, kai
skersai greitkelį iš Bertyno į V.
Vokietiją pradėjo žygiuoti so
vietu kariuomenė ir tankai Vie
tiniai diplomatai tačiau nurodė,
kad tai įprastas rusų kariuo
menės perkėlimas. Greitkelis
po pusės valandos buvo atidary
tas ir judėjimas vyksta netruk
domas.
Rytų Vokietijos spauda pa
skelbė, kad pernai 185 milijonai
žmonių važinėjo tarp V. Vokie
tijos ir V. Berlyno. Rytų Vo
kietiją aplankė 3.6 mfl. žmonių,
o Rytų Berlyne vienos dienos
vizas buvo gavę 45 milijonai
žmonių.

Vakarų Berlyne Vakarų ka
riuomenė turi daugiau simboli
nes jėgas:
6,000 amerikiečių,
3,000 britų ir 2,000 prancūzų,
kada Rytų Vokietijoje stovi
400,000 rusų kareivių. Brežne
vas buvo žadėjęs išvežti 20,000
kareivių ir 1,000 tankų, tariau
po išgarsinto mažo Wittenbergo
dalinio išvežimo šiuo metu iš*
vežimas sustabdytas.

JAV mokslininkų

protestas Maskvai
WsshingtrmnH. — šeši ameri
kiečiai Nobelio premijos laurea
tai prisidėjo prie Amerikos
Mokslininkų Federacijos, kuri
apima 5,000 narių, protesto
prieš akademiko Sacharovo iš
trėmimą. Kol Sacharovas nebus
laisvas, Amerikos mokslininkai
boikotuos visus mokslinius pasi
keitimus, ignoruos vizituojan
čius sovietų mokslininkus ir
neturės jokių ryšių su sovietų
atstovais.
Federacija paskel
bė, kad Sacharovo prievartavi
mas yra nusikaltimas prieš žmo
niškumą ir reiškia naują akci
jos
prieš
visus
disidentus
bangą

KALENDORIUS

Vasario 2 d.: Kornelijus, Ko
tryną Rytis, Vandenė.
Vasario 3 d.: Blažiejuą Oska
ras, Radvilas, Astą
Vasario 4 d.: Gilbertas, Joaną
Vydimantaą Arvilė.
Saulė teka 7 03, leidžiasi 5:06,
ORAS
Saulėta, temperatūra
25 L, naktį 10 L

dieną
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d.
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by the Lithuanian Catholic Press Society.
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Norintieji savo susirinkimus,
šventes, posėdžius ruošti Ateiti
ninkų namuose, iš anksto prašo
mi kreiptis į O. Abromaitienę,
Ateitininkų namų valdybos pir
mininkę, telefonu 257-6675.

Subscription Rates $40.00 — Chicago, Cook County, Illinois
and Canada. Elsewhere in the U.S.A. $38.00. Foreign countries
$40.00.

GYVAS JUDĖJIMAS
NAMUOSE

ateitininkų

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

Sausio 27 d., sekmadienio po
REDAGUOJA Jonas ŽadeUds. Informacinę medfiagą tr
6522 So. Rodnrell Ave^ Chicago, DL. 60629. TeL 778-7852 pietę Ateitininkų namuose pra
leido vysk. M. Valančiaus kuopos

ŽINIOS APIE SAS-GOS CENTRO VALDYBOS NARIUS
Rėdą Ardytė įstojo į ateiti
ninkus būdama moksleivė ir pir
mininkavo Lemento moksleivių,
kuopai. Nors gyvendama visa
dos toli nuo lietuvių, ji baigė li
tuanistinę mokyklą ir Pedago
ginį lit. institutą. Vasaros metu
vadovauja
įvairiose
jaunimo
stovyklose. Dabar ji studijuoja
chemiją ir prekybinius mokslus
Edinboro kolegijoje.

ateitininkas nuo pat mažens,
priklausė prie įvairių moksleivių
kuopų ir studentų draugovių
valdybų.. Edis yra daug dirbęs
su jaunimu, būdamas jaunučių
globėjas dvejus metus ir vado
vas vasaros stovyklose. Yra
baigęs aukštesniąją lituanistinę
mokyklą ir lankęs Pedagoginį
lit institutą vienerius metus.
Įsigijo bakalauro laipsnį biolo-

Dana Balčiūnaitė — ateiti
ninkė nuo jaunystės dienų, pri
klausė Clevelando moksleivių
kuopos valdybai. Tris metus
dirbo “Neringos” stovyklose.
Priklausė “Grandies” šokių gru
pei ir “Žaibo” sporto klubui.
Baigė aukštesniąją lituanistinę
mokyklą ir šiuo metu studijuo
ja biologiją Clevelando valst.
universitete.

gijoj Northwestem universitete,;
baigė neurobiologiją Case Westem Reserve univeristete.

Rūtos Staniškytės ateitininkų
veikla prasidėjo jaunučiuose. Pri
klausė moksleivių kuopos valdy
bai ir padeda Clevelando jau
nučių veiklai.
Buvo vadove
“Dainavos” ir “Neringos” sto
vyklose. Rūta priklauso ‘Gran
dinėlei”, studijuoja Dyke kole
Andrius Kazlauskas daug dir gijoje, Clevelande.
ba pas ateitininkus. Jis priklau
Kena Vyšnionytė įstojo į ateisė Clevelando moksleivių kuopos ninkus, būdama jaunutė. Ka
ir studentų draugovės valdy dangi mėgsta jaunimą, ji jau
boms ir vadovavo moksleivių trečius metus globoja jaunučių
vasaros stovykloms, dirbo įvai kuopą Clevelande, o vasaros me
riuose kursuose. Andrius ne tik tu vadovauja “Neringos” sto
baigė lituanistikos pedagoginius vyklose.
Priklausė Čiurlionio
kursus, bet jau antrus metus ansambliui ir
‘Grandinėlei”.
moko silpnai lietuviškai kalban Rena baigė aukštesniąją litua
čius. šią vasarą dalyvavo IV nistinę mokyklą ir dabar lanko
PU kongrese kaip atstovas. lituanistikos pedagoginius kur
Clevelando valst. universitete sus.
Studijuoja prekybinius
studijuoja chemiją.
mokslus Clevelando valst. uni
Edis Razma yra. aktyvus versitete.

Žiemos kursuose Dainavoje: Saulius Jankauskas, Laima
kūtė ir kun. Stasys Yla.
Nuotr. Rūtos Musonytės

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
STOVYKLA

20 METŲ NUO A. A. JUOZO

TULABOS MIRTIES

Šiais metais stovykla prasi
Nuo pirmųjų klasių uolus atei
dės liepos mėn. 27 d. ir baigsis
tininkas,
vėliau
“Kęstučio’
rugpiūčio 3 d. Greitai bus pra
korp! narys, velionis staiga mi
nešta, pas ką registruotis į sto
rė 1960 m. vasario 10 d., sulau
vyklą.
kęs vos 49 metų amžiaus. Jo
KULTŪRINE POPIETĖ
sesuo — Stasė Pautienienė, dvi
dešimtųjų
Juozo mirties metinių
Poeto Kazio Bradūno poezijos
atminimui,
paskyrė 200 dol.
rečitalis — pirmoji kultūrinė
Ateitininkų
namų
fondui. Tai
popietė Ateitininkų namuose,
gražus
pavyzdys,
turįs paska
bus rytoj, 2 vai. p. p. Suvažiuo
tinti visus ateitininkus įamžinti
kime visi, kas tik galime. Tie,
kurie nori, 12:30 vai. gali da savo artimuosius fonde, kurio
lyvauti netoli Ateitininkų namų lėšos bus naudojamos krikščio
naujoje De Andreis seminarijos niškai, lietuviškai pasaulėžiūrai
bažnyčioje lietuviškose šv. Mi ugdyti savo jaunime, nuosavoje
ateitininkų namų pastogėje.
šiose, o tuoj po to poezijos reči
talyje ir vaišėse.

’
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vyr. moksleiviai, jauniai ir jau
nučiai. Būreliai turėjo savo su
sirinkimus, o tėvai pokalbyje su
globėjais, A. Prapuolenyte ir A.
Zailskaite, pasikeitė kuopos rū
pesčiais ir džiaugsmais. Ir vai
kams ir tėvams labai patiko
Ateitininkų namai.
Susirinkimai ir pokalbis buvo
baigtas tėvų suneštomis vaišė
mis. Tėvų komitetas, kurį suda
ro pirm. J. Kinčius, Tamošiūnie
nė, V. Laniauskas, V. Norkienė,
O. Venclovienė, J. Arštikys, ta
proga buvo papildytas S. Vin
geliu ir L Tikniene.
•
Daumanto kuopos nariai, B.
Lieponytės, P. Lieponio ir L. Žu
kauskaitės vadovaujami, su
šaukė savo susirinkimą sausio
27 d. Ateitininkų namuose.
SENDRAUGIŲ ŽINIAI

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

Ateitininkų žiemos kursų dalyviai Dainavoje.

Nuotr. Rūtos Muoooytės

VYSK.
M. VALANČIAUS KUOPOS APYSKAITA
A
LAIŠKAS RAMINTAI
Tvarkiau “Ateities” nume
rius. Pripuolamai atverčiau ge
gužės
“Atžalose”
Ramintos
Pemkutės “Kelionę į jūrą”.
Džiaugiausi minčių gilumu. Ra
šinio pabaigoje — laiškas. Vėl
Raminta. Ji prašo, kad “Ateitis”
plačiau aprašytų kuopų veiklą...
“kad kitos kuopos ta medžiaga
galėtų pasinaudoti”.

ziazmas priklauso ne tik nuo
narių sąmoningumo, įdomių su
sirinkimų bet didele, labai di
dele dalimi nuo kuopos vadovų
Ypatingai vyriausio globėjo, ku
ris rūpinasi kapeliono ir tinka
mų būrelių vadovų suradimu,
susirinkimų reguliarumų naujų
narių verbavimu (per kontaktą
su tėvais), bendrų kuopos šven
čių ir iškylų organizavimų bei
Struktūra
nore vienu iš paskutiniųjų, bet
Ne nuo susirinkimų pradė
ir vienu iš svarbiųjų: tėvų ko
siu, o nuo tėvų atsiliepimų ir
miteto sudarymu. Ilgus metus
savo patyrimo (dirbu įvairiose
pareigose šioje kuopoje jau 28 globėju buvo dr. P. Kisielius.
metai), kad kuopos tęstinumas, Jam tapus Fed. vadu — gilus
tikras idealistas
veikla, narių skaičius ir jų entu ateitininkas,

Pereitais metais skyriaus val
dyba buvo sušaukusi du ben
nis forumas; kovo 23 d. Atsinau
drus susirinkimus ir surengusi
jinimo diena — rekolekcijos ve
tris didesnius renginius: pava
dusiųjų poroms. Tikrų datų ne
sario šeimos šventę, “Ateities”
nustatyta, bet kovo, balandžio,
žurnalo vakarą ir šeimos kūčias.
gegužės mėnesiais įvyks dr. A.
Visi renginiai pasižymėjo gau
Norvilos paskaita, Donelaičio
siu apylinkės ateitininkų atsi
minėjimas, rašyt. V. Ramonui
lankymu, įskaitant didelį skai
pagerbti akademija, studentų
čių jaunimo. Tas tik parodo,
poezijos vakaras.
kad nore ir vyresniųjų gretos
Iš svarbesnių ateitininkų vie
jau pamažu retėja, prieauglis
netų renginių: kovo 28—30 d.
dar yra gausus. Kartais pasiS.A.S. centro valdybos organi
gesdavom gausesnio atsilanky
zuojami
studentų kandidatų
mo iš mūsų viduriniosios kar
kursai ir vėliau pavasarį, MA..S.
tos, tų asmenų, kurie dar būda
centro valdybos organizuojami
mi moksleivių ir studentų gre
kursai stovyklų vadovams.
tose teikė daug vilčių ateičiai.
a. p.
Bus bandoma šį pavasarį į juos
atkreipti ypatingesnis dėmesys, LIPNIŪNO KUOPOS VEIKLA
stengiantis juos vėl susigrąžinti
Kun. Alfonso Lipniūno moiksleipas save.
leivių ateitininkų kuopos susirin
Ta pačia proga norime at
kimas įvyko sausio 20 d. pirmi
kreipti Jūsų dėmesį į naujuosius
ninko Giedriaus Sodonio namuo
Ateitininkų namus. Namų val
se. Po įdomaus ir nepaprastai pra
dyba ruošia planus kultūriniams
smingo prieškalėdinio susirinki
renginiams, ideologinių svarsty
mo. kuriame kuopos dvasios va
tų forumams, mums rūpimu
das, kun. A. Saulaitis, aiškino
klausimu nagrinėjimui, vadovų
apie terorizmą, visi kuopos nariai
kursams ir kt. Informacijos bus
tikėjosi, kad ir šis susirinkimas
skelbiamos spaudoje. Kviečia
taip pat gerai pavyks. Nebuvo ap
me narius visomis progomis lan
vilti! Naujoji kuopos globėja Ra
kytis Ateitininkų namuose. Jie sa Narutytė pravedė pašnekesį,
turi tapti ne tik mūsų, bet ir
kuris lietė ateitininkų misiją lie
mūsų draugų bei svečių savita r- tuviškame, angliškame bei religi
pinio bendravimo vieta. Txi">
niame gyvenime. Buvo iškelta
pat kviečiame jais naudotis šei
daug įdomių klausimų. Į šį susi
myninių bei bendrinių švenčių rinkimą atvyko MAS CV pirmiar sukakčių atžymėjimui.
: įlinkas Arvydas Žygas, kuris, kaip

RENGINIAI
ATEmNINKŲ NAMUOSE

Ateitininkų
namų kultūri
niams parengimams ruošti ko
misijos sausio 27 d. posėdyje
paaiškėjo sekančių renginių da
tos: vasario 3 4 2 vai. p. p.
žiemos kūnų Dainavoje metu: Lina* PoUkaitis, Zita šoliunienė, Gaja Pem- poeto K. Bradūno paezijos re
kūtė ir Aata Puikoriūtė.
čitalis, kovo 16 d. viešas paliti-

Chicago Ir Cook County
Kanadoje .... ....... U.S.A
Užsienyje ...........................
Kitur .............. .....................
Savaitinis ...... ....................

p. p. Švč. M. M. Gimimo para
pijos salėje. Programoje: kaukių
paradas, žaidimai, loterija ir
vaišės. Visi vaikai, atėję su kau
kėmis, bus apdovanoti tėvų ko
miteto parūpintomis dovanėlė
mis. Vyresniųjų skyrių mokslei
viai vėliau galės pasišokti sparto
salėje, tėvų priežiūroje. Kuopos
būrelių globėjai, S. Lukošiūnas,
D. Barškėtytė, V.Reinytė, L. Dudėnaitė, R. Rapšytė, L. Bradūnaitė ir V. Momkutė rūpinasi, kad
Kaukių vakaras gražiai pavyktų.
Kviečiame visus narius, tėvelius,
senelius, gimines bei draugus at
vykti į pirmą šių metų mūsų kuo
pos renginį, kur galėsite paben
drauti ir pasivaišinti.
Kuopos vadovybė

Lietuvos atsiminimai

(Nukelta į 4 psL).

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepi*, skambinti 374-8004

i

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ

KATALOGAS

Didelio formato, 184 puti. Kleistas 1980 m.
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso
fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokiteles, vėliau
siai Kleistos knygos ir tt

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. GSrd St,
Chicųp, IL 60625.

VAIZDINE SANTRAUKA
Sudarė ......
VILIUS L. DUNDZILA
Išleido 1979 m. “DirVoe” B-vės
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai.
-j--/t
Šis leidinėlis pritaikytas mūsų
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus.
Kaina su persiuntimu $1.60

Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiuiiiiiiiiiHiimiuiiin

Perskaitę “Draugą*’ duokite
jį kitiems pasiskaityti.

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

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

DR. WALTER J. KIRSTU K

DR. PETER T. BRAZIS

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

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

Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-i
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šeši
uždaryta

DR. IRENA

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ MEDICAL BUILDING

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

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Dlrekt. Dr. Jokūbas J.

LIETUVOS ISTORIJOS

Tel. REliance 5-1811

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

Kas šeštadieni nuo 4 Iki 5 vai. po
piet lš WEVD Stoties New Yorke
1330 kll.. AM ir nuo T Iki S vai
vak. 97.9 me*. FM.

Į4 metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
22.00 - T15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
15.00

Priima ligonius pagal susitarimą

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

Radijo Valanda Jau II metu* tar
nauja New Jeraey, Neir York Ir Conneetieut lietuviam* !

metams
$40.00
40.00
40.00
38.00
25.00

• Administracija dirba kas- , • Redakcija straipsnius taiso sa
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus. Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien
skelbimų turinį neatsako. Skel
8:30 — 4:00, šeštadieniais
bimų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
prašymą.

Vacys Kuprys, o jam mirus, tos
pareigos teko man. Be tėvų ko
miteto, kuriam pas mus jau
daugiau kaip 10 metų vadovau
ja mokyt. J. Končius ir be vyr.
globėjo, Cicero ateitininkai jau
senai būtų pasekę Grigo bičių
pavyzdžiu. Buvo ne viena kri
zės valanda, kurią vyr. globėja
su tėvų komiteto pagalba, vieni
kitus suprasdami ir padėdami,
išsprendė, ir mūsų kuopa, nore ir
gerokai apkarpyta, vis mažėjan
KAUKIŲ BALIUS
čioj šv. Antano parapijoj išsi
Pr. Dielininkaičio jaun. moks laiko.
leivių ateitininkų kuopa, veikianti
Veikimo pradžia
Marąuette Parke, ruošia savo
Metų pradžioje, rugsėjį, visi
kuopos tradicinį kaukių balių
sekmadienį, vasario 17 d., 5 vai. kuopos nariai ir globėjai, išsi-

Šį mėnesį minėsime mūsų tau ' visada, aktyviai prisidėjo prie dis
1447 Foro* Drtve
Moantainslde, N. J. 070M
tai svarbią dieną — Vasario kusijų. Taip pat buvo kalbama
TeL 232-SM5 (oode) 901
16-ją. Tai 62-ji nepriklausomy apie kun. Lipniūno kuopos linksKviečiame taip pat klausyti* Lietubės atkūrimo ir 729-ji tautos su mavakarį, įvyksiantį vasario 15 d. vlikų kultūrinių valandų anglų kalba
lš Seton Hali Universiteto radijo sto
vienijimo, Mindaugo karūnavi Jaunimo centre. Po susirinkimo, ties
(Nev Jersey WSOU, 39.5 me*.
FM)
Pirmad. 7:10-1:10 vai. vakaro.
mo, sukaktys. Atkreipdami dė šeimininkai visus pavaišino pica.
(Vadovauja prof. J. Stoka*)
mesį į savo didingą praeitį, pri
Kuopos
korespondentas
siminkime brolius ir seses did
vyrius, iškovojusius tautai lais
vo apsisprendimo teisę, mūsų
Pranešame, kad atidarytas
gausius kankinius, tremtinius ir
SKAUSMO m SVEIKATOS BEABUJTACIJOS CENTRAS
vteus tuos, kurie su krikščio
niška meile, pasiryžimu ir atspa
AMERICAN INTEftMATKHML CUNIC
rumu nepailstamai priešinasi
1911 27 th Street, Zlon, Illinois 60099
okupuotoje tėvynėje, tvirtai ti
Tvarkymui ir gydymui kroniško skausmo ir kitų krcmiikų ligų
kėdami į laisvą rytojų Taip
bei įtempimo kontroliavimui.
pat paremkime tuos veiksnius,
DM brošiūrų ar susitarimui rašykit ar shamblnMt TeL 006-786-0611
kurie laisvinimo darbą veda va
karų pasaulyje.
Auką siųsti pažymint, kuriam
veiksniui ji skiriama. Siųsti iž
dininko adresu: K Pabedinskas,
26 Washngton Blvd., Oak Park,
DL 60302.
čekį šrašyti; “Lithuanian R. C. Association
Ateitis, Ine.
Sendraugių Chicagos

I

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

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. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus figos
2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas
Vai: pirmad. antrad.. ketvirtad k penkta
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus..

Telef. - 282-4422

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKS A
VAIKŲ LIGOS
2656 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

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

2618 W. 71st St. — Tel. 737-514'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak

Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-55

DR. J. J. SIMONAITIS
Tel. - GR 6-0617
6958 S. Talman Avė

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

Ofiso tai. HE 4-2123. namųGI 8-619

DR. V. TUMASONIS
C H I R U R GAS
2454 West 71st Street
Vai: pirm., antrad . ketv ir penktad 26-7 — iš anksto susitarus.
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POLITIKOS PAKEITIMAI

Pastangos ir darbai
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VISUOMENĖS GEROVEI

Staigūs JAV užsienio politikos

Be visuomeninės veiklos ir nuo
latinio tarpusavio benravimo gyve
nimas greitai pasidarytų pilkas, tuš
čias ir beprasmis. Liktų tik
kasdienos rūpesčiai, šeimos ir dar
bo reikalai, senatvė ir ligos, nuobo-i
. dūmas ir viskam abejingumas. Ir
tai įvyksta neretai, kai žmogus ne
UH
turi kuo įprasminti savo nuo kas
hi»
dieninio darbo likusią gyvenimo
Ht:
dalį, kai nenori nei skaityti, nei
bendrauti su kitais, net nei namie
o- ramiai sėdėti. Tokių nusiskundimų
“ dažnai girdima, nes svetima aplin~ ka ir amžiaus našta, neretai ir ati
trūkimas nuo savo artimųjų užkasa
į
žmogaus mintis tartum snaudulyje,
4 kai jis nei miega, nei žmoniškai bu?'
‘f. di
(lit
Apie tai kalba italų sambūrio va
dovai, kurie jau patys ir jų draugai
^„__.yra antros ar trečios kartos ameSkiečiai. Bet jie susiduria ir su toŪ’K’ Sin
kurie dar tik prieš kelioliką ar
'keliasdešimt metų yra apleidę savo
iOitėvynę, o jų vaikai išaugę šiame
krašte. Jų vadovas dr. J. Volpe ita"lams skirtame biuletenyje primena,
kad “imigrantai turi nuolat palaij^-kyti- visuomeninį ryšį savo tarpe, o
o • čia gimusieji dar labiau turi glaudinti savo gretas, jeigu nenori pra
rasti savo tautinio tapatumo, kurio
nusikratyti, nepaisant,
kurios kartos amerikiečiais jie savelaikytų”.
Ateiviams reikia bendravimo ir
■visuomeninės veiklos. VelyvesE nėms kartoms reikia jungtis į visą
amerikietišką gyvenimą, net ir į po
litiką, neprarandant savęs, kad“ita*'-:!tj::i-liška energija turėtų įtakos ir Ame
rikos demokratinei santvarkai”,
taria kitas italų - amerikiečių va
dovas Palucci.
Tai tinka ir lietuvių išeivijai, ne
paisant, kada ji šį kraštą pasiekė,
. kada ji čia įsikūrė ir kokiomis prie" mollėmis sukūrė savo gyvenimą
“ amerikietiškoje aplinkoje. Lietuvių
išeiviją skiria jų charakterio sa
vybės, jų tautiniai papročiai -lr
-pamėgimas bendrauti. Taigi ir vi
suomeninis gyvenimas turi reikštis
pastangomis jį suaktyvinti ir dar
bais padaryti jį naudingą.

»

Lietuviškoji ateivija šiame krašte
jau yra suaugusi su vietos gyve- nimu, nors dalis dar gyvena pir^ri- timi. Juk negalima išrauti medžio,
kad jo šaknų neliktų savoje žemėje
ir kad jis sutraukytomis šaknimis
gerai prigytų svetimoje. Tačiau ir jie
deda dideles pastangas, padaro di“■ “' deliue darbus ir pasiekia gerų rezul—777^7 tatų, jeigu tik jaučia tikrovę ir savo
pajėgumą. Ypač tai svarbu kūrė77 fį jams, kultūrininkams, švietimo pa“ 7 laikytojams, savo tautos ateitimi
besirūpinantiems. Nors jų šaknys
dar ir nėra suaugusios taip stipriai
naujos žemės podirviu, kaip čia
augusiųjų, bet jie savo kūrybine
dvasia atlieka didelius darbus. Jie
sugeba dirbti sujungtomis jėgomis
* ‘ir suderintomis gretomis.
Tačiau yra ateiviams ir pavojų
pasimesti, prarasti save padus ir
savo charakterio gerąsias ypa
tybes. Vėl remiantis dr. J. Volpe žodžiais, pasakytais italų kilmės
'"^amerikiečiams, “reikia visada atsi

" ” '

minti, kad tu negali iš savęs išmesti
.. ,itališkumo, nes tai yra tavo kūne ir
kraujuje, tai yra tavo tradicijose,
;;
'šeimos struktūroje ir šeimyniniuose
santykiuose”.
Panašiai yra ir su lietuviais, kuz “ rie mano, kad jie jau visiškai yra

Mes turime džiaugtis kiekvienu
mūsų tautiečio laimėjimu politikoje
ar tokiame poste, kuriame jis gali
politikai daryti įtakos. Mūsų tautos
likimas priklauso nuo daugelio są
lygų ir politinių susiklostymų da
bartyje ir ateityje. Bet tik į politiką
kiekvienam “nepašauktam” šiam
darbui mestis ir tik mėginti “poli
tikuoti” yra nuostolis savo tautai,
politikai, juo labiau mūsų tautos
politiniam likimui. Tai priklauso ne
tik nuo svetimųjų, bet labiau nuo
tautos, galinčios ir turinčios išlai
kyti savo tautinę sąmonę ir gyvybę.
Tai priklauso ir nuo pavergtosios
tautos dalies, kad joje kuo mažiau
būtų išdavikų. Priklauso ir nuo tau
tos dalies išeivijoje, kurioje neturi
atsirasti savo tautos likimu ir atei
timi nesirūpinančių. Čia neužtenka
tik mūsų ribotų pastangų, o reikia
sutelktinių ir didelių aukų, rei
kalaujančių darbo, kuris galėtų da
ryti įtaką politikams, kurie laikinai
yra prie politinio vairo, dar labiau
kultūrininkams, menininkams,
spaudos ir žinių informacijos žmo
nėms, kurie yra pastovesni ir turi il
galaikės įtakos.
Visuomeniniai susibūrimai yra
būtini išeivijos dvasiai palaikyti
Kultūriniai darbai ir kūryba rei
kalinga tautiniam sąmoningumui
kelti ir savai kultūrai kurti. Politi
niai darbai, kiek jie yra prieinami,
reikalingi savo tautos lūkesčiams
parodyti, pavergtos tautos vardui
išlaikyti viešumoje. Tai visa deri
nasi, jeigu tik išeivija sugeba su
prasti vieni kitus, jeigu tik viena ku
ri dalis nemėgina užgožti kitų
dedamų pastangų ir daromų darbų,
jei tik supranta, kad kiekvienas turi
pareigą savo tautai atiduoti bent
dalį savo sugebėjimų ir talentų.
Užtat vertinti pastangas ir dar
bus, nepaisant, kas juos daro, yra iš
mintingumo žymė ir tikrojo tau
tinio susipratimo rodymas. (J*
išeivijai kaip tik to daugiausia ir rei
kia, nes jos jėgos ribotos ir jos pa
stangos permažos norimiems rezul
tatams pasiekti. Pagrindinis visų
ateivių bet kuriame svetimame
krašte uždavinys būti organizuo
tiems ne savo malonumui, ne tik
tautiniam išsilaikymui, bet ir tau
tos bei dabartinės visuomenės ge
rovei, kad ji būtų pakankamai ats
pari svetimoms įtakoms.

Pr. Gr.

Afganistano laisvės kovotojų paimtas Sovietų tankas. Sukilėliai valdo kai kūnas provin

cijas, yra įsistiprinę kalnuose ir skelbia sunaikinę 200 Sovietų tankų.

Ryšium su Sovietų invazija į Afga
nistaną, prez. Carteris pakeitė JAV
užsienio politiką. Spauda ir visuo
menė tą pakitimą palankiai sutiko,
nors netrūko ironiškų balsų, pažy
minčių prez. Carterio naivumą santy
kiuose su Maskva, visą dėmesį sutel
kus atominių ginklų apribojimo
sutarčiai (SALT), netramdant Sovietų
vis spartėjančio ginklavimosi ir kartu
su tuo ribojant JAV karinį pajėgumą.

Valdžios pasigyrimai

ginkluotų karių, tos pastangos atkri

to. Atšiauriai nedraugiška Rodezijos

atžvilgiu laikysena buvo pakeista.
Visos jai taikomos sankcijos atšauktos.
Kaip dabar išryškėjo, prie Irano šacho

nušalinimo ir ryšium su tuo sekusių
labai nemalonių JAV įvykių prisidėjo
ir prez. Carteris savo reikalavimais
švelninti vidaus politiką ir gerbti žmo
gaus teises, kas labai padrąsino suki
lėlius. Savo santykiuose su Iranu val
džia padarė daug klaidų ir, kaip pats
šachas pažymėjo, jeigu laiku jam būtų

Dabartinė vyriausybė giriasi esanti
pasiekusi užsienio politikoje didelių
laimėjimų: žymiai pagerėjo santykiai

su juodosios Afrikos valstybėmis.
Dabar ten JAV esančios gerbiamos, ko
anksčiau nebuvę. Lotynų Amerikoje,

nors padėtis nesanti puiki, bet nepaly
ginti' geresnė už buvusią. Neramiuose
Vidurio Rytuose Egipto ir Izraelio
susitaikymas į tą sritį atnešė taiką,
kuri būsianti patvari ir labai naudin
ga JAV interesams.
Esą Panamos kanalo sutartis la

suteikta JAV pagalba, jis būtų galėjęs
atsilaikyti ir išlikti.
Naujos politinės priemonės

Sovietams

okupavus

Afganistaną,

prez. Carteris ūmai ėmėsi tokių prie
monių: atidėjo į šalį SALT sutarties
ratifikavimą, sulaužė savo rinkimų
metu duotą pažadą maisto nepa
naudoti ginklo vietoje ir sulaikė
grūdų pardavimą Sovietams, pakeitė
laikyseną Pakistano atžvilgiu (įtarda

biau, negu bet kuris kitas prez. Carte
rio įvykdytų darbų, atspindi jo ryžtą
padaryti, kas padoru
ir
būtina

mas, kad Pakistanas gaminasi ato
minę bombą, JAV sulaikė ginklų
pardavimą ir bet kokią pašalpą), paža
dėjo vėl aprūpinti ginklais ir visaip jį

tarptautiniam bendravime, nepaisant
krašto viduje dėl to kilusio nepa

remti, dviem bilijonais dolerių padi
dino karinį JAV biudžetą, galutinai

sitenkinimo.
Tačiau nepaisant šių, nors ir ginči

pakeitė pažadą iš Pietų Korėjos at
šaukti 41,000 JAV kariuomenę, ryžosi
niekur nebekelti žmogaus teisių gerbi
mo klausimo, nes pasirodė, kad tai
kenkia JAV interesams plačiame

jamų, laimėjimų, dabartinė dviguba
krizė, iškilusi dėl Irano ir Afga

nistano įvykių, pirmą kartą po II
pasaulinio karo sudaranti grėsmę
pasaulio taikai, privertė prez. Carterį
staigiai pakeisti užsienio politikos
kryptį. Tik ką perėmęs valdžią, prez.
Carteris pažymėjo: „Daugelį metų mes

pasaulyje (Azijoje ir Afrikoje), para
gino boikotuoti šiais metais Maskvoje
įvyksiančius
olimpinius
žaidimus.
Taip pat sulaikyti ar labai susiaurinti
bet kokie kultūriniai ryšiai su Sovie

stengėmės perimti mūsų priešininkų
ydingus ir klaidingus principus, daž

tais.
Būdinga, kad šia proga buvo pers

nai atsižadėdami savo vertybių ir jas
pakeisdami mūsų priešininkų verty
bėmis“.
Tas jo idealistinis nusiteikimas

varstyti visi JAV ■*— Sovietų santykiai
ir priimti pakeitimai priartėja prie
šaltojo karo laikų. Sausio 23 d. kongre

netrukus išryškėjo, jam pradėjus
reikalauti žmogaus teisių gerbimo,
svarbiausiu tikslu pastačius SALT II

sutarties sudarymą ir užsispyrus griež
tai laikytis nesikišimo į kitų šalių
reikalus, visai nepaisant Sovietų gink
lų remiamo kišimosi į Afrikos ir piet
ryčių Azijos valstybių vidaus reikalus.
Tokios užsienio politikos vykdytojas

buvo valstybės sekretorius Cyrus
Vance. Priešingos linkmės šalininkas
buvo saugumo tarybos pirm. Z. Brzežinskis, kuris, gerai pažindamas Sovie
tų užmačias, matė detentės politikos
JAV žalą ir rėmė glaudesnį bendra

vimą su Europos sąjungininkais kaip
Japonija ir suartėjimą su Kinija, kad
tuo būtų galima sutramdyti Sovietų
skverbimąsi. Kaip pastarieji įvykiai

parodė,
tos Brzezinskio
labiau atitiko tikrovę.

pažiūros

Politinės klaidos

Dar nelabai seniai prez. Carteris
buvo pasinešęs užmegzti normalius
ryšius su Vietnamu ir Kuba. Bet
Vietnamui okupavus Kambodiją, o
Kubai laikant visą brigadą Sovietų

DIEVAS ŽMOGAUS ISTORIJOJE

pak itimai

P. GAUČYS

priaugę prie svetimos dirvos ir šak
nis taip suleidę, kad jų niekas iš
rauti negali. O tik tegul jie pabando
patekti į aukštesnį valdžios postą, į
tautos atstovų vietas, tuoj iškils jų
kilmės, jų tėvų ir senolių praeitis. Ji
dar nebus pakankama būti lygiam
su lygiais — būti išrinktam į atitin
kamą savo išsilaisvinimui postą.
Tai galima tik mokslinėj, kultūri
nėj, visuomeninėj, bet ne politinėj
srity. Didelių pastangų ir darbų
reikalaujančios vietos nėra privilegi
juotos. Jose prasimušama tik
sugebėjimais, darbu ir pasiryžimu
— rinkimų ten nėra ir praeitis ne
svarbi.
Negalima žeminti ar menkinti
politinio darbo reikšmės. Bet jis
išeivijos atveju yra toks sąlyginis,
kad tik retose aplinkybėse ir retais
atvejais gali su pasisekimu būti
vykdomas. Išeivijos pirmoji paskir
tis ir yra kurti savo kultūrą ir pra
turtinti šio krašto, tuo pačiu ir savo
tautos laimėjimus.

Rimties valandėlei

se pasakytoje kalboje prez. Carteris,
išvardijęs visas Sovietų baudimo prie

mones, pažymėjo, kad tuo atveju,
jeigu jie veršis prie Persijos įlankos ir
grės JAV interesams, Amerika tą jų
veržimąsi stabdyti karine jėga.
Reikia manyti, kad prieš žygį į Afga

nistaną Maskva gerai apsigalvojo, ką
daranti. Ji atsiminė, kad, -1968 m.
vykdydama invaziją į Čekoslovakiją, ji
susi laukė iš prez. Johnsono tik forma
laus protesto, kad, įsibraudama su
kubiečiais į Etiopiją ir dalyvaudama
Somalijos kare, o taip pat ir Angoloje,

ji tegirdėjo tik formalius JAV protes
tus. Tas reagavimas buvo labai silpnas
ir Sovietai visai jo nepaisė.
Dabartinis prez. Carterio reaga
vimas yra daug stipresnis. Maskvai jis
sudaro gana daug nepatogumų ir
nuostolių, tačiau, atsižvelgiant į jos
siekiamo tikslo didelę svarbą, tą kainą

Istorija ne visų vienaip apibrė
žiama ir suprantama. Vieniems ji
tik aklų jėgų žaidimas, tik nuola
tinė kova už būvį. Kitiems ji yra
tautų, kultūrų, religijų iškilimas ir
išnykimas. Ne vienodai supran
tama ir istorijos prasmė.
Jeigu mes pripažįstame Dievo
buvimą, jei jis yra ne tik pasaulio
Kūrėjas, bet ir jo Palaikytojas,
istorija yra Dievo darbai per žmo
nes, per įvykius. Istorija yra žmonių
sąveikos išdava. Taigi istorija nėra
aklų jėgų žaidimas, nes įvykių
eigoje dalyvauja dieviškoji Apvaiz
da, kreipdama juos norima krypti
mi į tam tikrą tikslą. Nuolatinis
iškilimas
ir išnykimas
tautų,
kultūrų, religijų yra kelias, kuriuo
Dievas siekia aukštesnių tikslų.
Istorijos prasmė yra ta, kad ji yra
pasaulio teismas ir kartu Dievo
liudijimas. Istorijos didžioji upė pra
dėjo tekėti Dievo valia ir jos tėkmė
yra kreipiama į visko pradžią ir
pabaigą — į Dievą. Dievas yra isto
rijos Viešpats ir jis jai duoda galu
tinį tikslą bei prasmę. Dievas yra
istorijos tikslas, nes jame randa
atbaigimą ir išaiškinimą kiek
vienas kūrinys ir kiekvienas įvykis.
1882 m. sausio 12 d. Austrijos
Innsbrucke mirė žinomas istorikas,
universiteto profesorius Karolis
Fridrichas Brentano. Jis, gulė
damas jau mirties patale, pasakė:
„Kaip istorijos tyrinėtojas turėjau
progą matyti, kaip Dievo ranka
įsikiša į žmonių istoriją“. Po to jis
dar pridėjo: „O neišreiškiami ir
neištariami Dievo nutarimai“.
Senosios
krikščionybės
paminkluose, katakombų paveiks
luose galima matyti tokio turinio
piešinių: iš debesies matoma ranka,
nukreipta į žemę, Bažnyčios laivą
arba į besimeldžiančius žmones,
juos ginanti ir laiminanti. Kiek
vienas krikščionis suprato, kad tai
yra Dievo apvaizdos simbolis.
Lietuvoje teko matyti bažnyčiose ir
namuose tą patį simbolį, tik ranka
beria grūdus paukšteliams. Tai
priminimai Kristaus pasakymo,
kad dangaus Tėvas rūpinasi ne tik
laukiniais paukšteliais, bet veikia ir
didžiuosiuose istorijos įvykiuose ir
atskiro žmogaus gyvenime, kartais
net labai ryškiai.
Kai šventas Ignotas Loyola
; pateikė savo naujo ordino Jėzaus
Draugijos planą popiežiui Pauliui
III-jam patvirtinti, šis buvo nuste
bęs, kaip labai naujasis ordinas
atitinka laiko reikalavimus ir tą
nustebimą išreiškė Švento Rašto žo
džiais: „Čia yra Dievo pirštas“
(Iš.8,19). Šis Dievo pirštas visados

ji pasiryžusi sumokėti, ypač žinodama
prez. Carterio nepastovumą. Ji tikisi

ria nesikarščiuoti, besitenkindami tik
formaliais protestais ir žodiniu JAVėms pritarimu. Tik viena Kinija pilnai

įvairiais pažadais ir šiokia tokia nuo
laida ilgainiui atstatyti buvusią jai
palankią detentės dvasią, juo labiau,
kad JAV sąjungininkai greižtiems JAV

vą ir žada jas remti. Bet šiaip ar taip
visa prez. Carterio naujos politikos
našta ir nuostoliai krinta ant JAV

žygiams prieš Maskvą nepritaria, pata-

pečių.

PALIKAU MIELAI
TĖVIŠKĘ
Atsiminimai
FELIKSAS PEMPĖ
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Mūsų narsiųjų karių, nors ir menkai ginkluo
tų dėka, pavyko bolševikus iš Alytaus ir paga
liau iš visos Lietuvos išvyti ir Lietuvos laisvę ap
ginti.
Pašto viršininku Alytuje tuo metu buvo Mon
kevičius.
Neilgai man teko džiaugtis gražiuoju Aly
tum ir jo maloniu ir sveiku klimatu: vos tik vie
ną mėnesį. 1927 m. birželio 1 d. buvau iškeltas
(su paaukštinimu tarnyboje) į Balbieriškį pašto
viršininko pareigoms.
I
Atvykęs
į
Balbieriškį,
paštą
perėmiau
iš buvusio pašto v-ko Chreptavičiaus, totorių kil
mės, mažo ūgio žmogelio. Jis išvyko tarnauti į
savo tėviškę, į Butrimonių paštą valdininko
-pareigoms.
Balbieriškyje atradau gyvenančius du mano
pažįstamus, su kuriais kariuomenėje kartu tar
navau: tai buvo telegrafo — telefono kuopos vir
šila Tadas Mikionis, kuris tuo laiku dirbo vietos
kooperatyve vedėjo pareigose, ir antras — buvęs
auto kuopos vyr. puskarininkis Gustavas Rydelis, šofenaująs vietos autobusų kompanijoje. Su
jo sesute Erna Marija, jau esant man Merkinės
pašto viršininku, 1928 vasario 18 d. apsive
džiau.
Balbieriškis — nedidelis miestelis, netoli Prie

pritaria JAV priemonėms prieš Mask

nų ir Birštono, ant Nemuno kranto. Antroje
Nemuno pusėje dideli pušynai, kurie vasarą ir
žiemą gražiai žaliuoja. Apylinkės * rgi labai gra
žios. Ypatingai puikus Nemun slėnis ir pirmoji
Nemuno kilpa, kuri nuo aukšto kranto, kurio
pakraščiais eina plentas Balbieriškis — Prienai,
atsispindi puikus reginys: tiesus Nemuno ruo
žas dešinėje ir gražus lyg sidabrinis lankas ban
guoja kairėje.
Balbieriškio pašte man teko dirbti ne daug il
giau kaip Alytuje: tik tris mėnesius. Po trijų
mėn. tarnybos Balbieriškyje gavau Pašto valdy
bos telegramą — įsakymą perduoti Balbieriškio
paštą laiškininkui Juozui Vasiliauskui ir sku
biai vykti į Merkinės paštą viršininko parei
goms.
Atvykęs į Merkinę radau manęs belaukiantį
Pašto v-bos vyr. revizorių Giedraitį ir suspen
duotą nuo pareigų bususį viršininką rusą Žuką.
Mat, atvykęs vyr. reviz. Giedraitis į Merki
nės paštą daryti patikrinimo — revizijos atra
do pašto kasoje valstybės pinigų išeikvojimą
apie 4000 lt. sumai. Tad, susižinojęs telefonu tuo
reikalu su Pašto v-ba, viršininką Žuką suspen
davo tarnybos pareigose ir mane paskyrė į jo vie
tąVyr. reviz. Giedraičiui padedant, pašto įstai
gą perėmiau ir pradėjau dirbti Merkinės pašte.
Buvusį pašto v-ką Žuką Giedraitis perdavė vie
tos policijos “globai”.
Kiek vėliau apygardos teismas Alytuje Žuką
nubaudė dvejiems metams sunkiųjų darbų ka
lėjimu ir priteisė sumokėti padarytus valstybei
nuostolius.
Paštas buvo įsikūręs -labai aukštose patal
pose, nuomojamose iš šulcuvienės, kuri ir pati su
sūnum gyveno tame pat name. Buvo ruošiamasi

pasirodo žmonijos istorijoje ir visoje
krikščionybės eigoje.
„Dievo pirštas“ žmonijos isto
rijoje matomas pirmiausia didžiųjų
žmonių gyvenime, nors ir ne vieni
didieji kuria istoriją. Kiekvienas
žmogus dalyvauja gyvenime ir tuo
pačiu istorijoj, nes istorija yra gyve
nimo atvaizdas. Bet vis dėlto didieji
žmonės iškyla istorinių įvykių vir
šūnėje ir todėl patraukia mūsų
dėmesį kaip ryškiausios istorinės
asmenybės.
Tą patį „Dievo pirštą“ matome ir
išganymo istorijoj tokių asmenų
veikloje, kaip Abraomas, Mozė,
apaštalai Petras ir Paulius. Ką jau
bekalbėti apie Kristaus istorijos
aukščiausią žodį, jos raktą ir cent
rą, nuo kurio prasidėjo nauja
pasaulio istorijos ers.
Istorikas Laktancijus, pats matęs
ir pergyvenęs krikščionių persekiokimo siaubą, kai baigėsi pasku
tinis, sunkiausias ir ilgiausiai
trukęs Dioklecijono persekiojimas
(303-313 m.), parašė garsų veikalą
„De mortibus persecutorum“ (Apie
persekiotojų mirtį). Jis parodo, kaip
Dievas
baudė
krikščionybės
persekiotojus
imperatorius.
Pradeda Neronu, kuris baigė gyve
nimą savižudybe, būdamas tik 31rių metų amžiaus. Persipiaudamas
gerklę skustuvu, jis sušukęs: „Šitoks
artistas miršta!“ Po to eina tiro
niškas
Domicijonas,
45 metų
amžiaus, nužudytas jo paties rū
muose.
Sumini Laktancijus ir
imperatoriaus Decijaus likimą. Kai
išleido persekiojimų dekretą, tegy
veno tik vienerius metus. Išduotas
generolo Galaus, visai sumuštas,
bebėgdamas prigėrė raiste 251
metais po Kristaus. Jo įpėdinis
Valerijonas 258 metais išleido
naują persekiojimų ediktą, o 260
metais pateko persų karaliaus
Šapuro nelaisvėn. Šis jį laikė, kaip
žemiausią vergą, o vėliau gyvam
nulupo odą. ,,Kur yra tie, — klausia
Laktancijus, kurie, kaip Dioklecijonas ir Maksimilijonas, buvo pasi
savinę aukštus Jupiterio ir Her
kulio titulus?“
Paskutiniųjųj laikų Bažnyčios
gyveniman ateina eilė gabių, švento
gyvenimo, mokytų, apaštalų dva
sios popiežių, kurie paskelbia svar
bias enciklikas ne tik religiniais,
doriniais, bet ir socialiniais klau
simais. Jie šaukia visuotinį Bažny
čios susirinkimą, vykdo vidinę
Bažnyčios reformą tarp atskirų
krikščionių
Bažnyčių
pradeda
naują vienybės dialogą. Tai vis stip
riau dvelkiąs broliškos meilės,
supratimo ir atleidimo vėjas, nešąs
naują religinio gyvenimo atgimi
mą. Tai Dievo veikimas žmogaus
istorijojė.
Istorijos knyga yra įdomi. Tik joe
turinys pridengtas paslapties šydu.
Tą knygą skaityti ir ją suprasti rei
kia geros valios, didelio proto ir
įžvalgumo.
J. V.

paštą perkelti į didesnį atskirą namą, bebai
giama, statyti laiškininko Tėvelio Apie jį vietos
gyventojai kalbėjo, kad tas baigiamas statyti
namas priklausė abiems, t.y. pašto viršininkui
Žukui ir laišk. Tėveliui, tik dėl šventos ramybės
buvo vadinamas Tėvelio namu.
Kai revizorius netikėtai užklupo pašto v-ką
Žuką ir jis buvo areštuotas, tai tas namas, va
dinamas Tėvelio namu, jam ir pasiliko. Žukas
teisme aiškinosi (ten ir aš buvau iškviestas liu
dininku), kad jis valdiškų pinigų visai nepasisa
vino. Kur jie dingo ir jis pats, girdi, nežinąs. Aiš
kinosi, kad vieną kartą jis pametė kasos spintos
raktus ir, neturėdamas kuo jos atidaryti, pasi
kvietė vietinį šaltkalvį, kuris išgręžė spintos šo
ne skylę ir per ją kūjo pagalba atmušė užrakto
įtaisus. Antrą, pakabinamą, tos spintos spyną
nupiovęs pašalino. Po to vietos krautuvėje, sako,
nupirkęs naują pakabinamą spyną ir taip laikė
užrakintus pinigus, kurie po truputį vis mažėjo ir
mažėjo, kol revizorius atvyko ii tą trūkumą at
rado.
Netrukus už tarnybinį nusikaltimą buvo iš
tarnybos atleistas ir laišk. Vladas Tėvelis.
Merkinė — Dainavos šalies sostinė, dešinia
me Nemuno krante, prie Merkio ir Stangės upių
intakų įsikūrusi. Antroje Stangės upelio pusėje
yra garsusis Merkinės piliakalnis, kurio vieną
šlaitą tas upelis yra gerokai nuardęs. Iš šiaurės
rytų — didelis Bingelių miškas, kuriame auga
daug dzūkų turto — grybų. Merkinėje buvo
įsteigta ir grybų apdirbimo įmonė.
1925 m. Merkinėje įsteigtas vandentiekis, ku
rio tuo metu dar neturėjo nė Lietuvos laikinoji
sostinė Kaunas. Vandeniu aprūpindavo Stangės upelis.______ (Bus daugiau)_________________
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ATSKRIS ŽIBUTES IR MYKĄS
Pokalbis ta jų kelionės ii P. Amerikos organizatore
B.
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė rūpinasi stipresniais meniniais
ir visuomeniniais ryšiais su įvai
rių kontinentų lietuviais, ypač
jų organizuotais meniniais vie
netais. Buvo pasiryžta atsigaben
ti “fibučių” oktetą ir šokėjų
grupę “Ąžuolyną” iš Pietų Ame
rikos. Finansiniams ir techniš
kiems šio užmojo reikalams spręs
ti buvo sudaryta speciali komisi
ja, vadovaujama dr. Leono Kriau
čeliūno, kuris talkininkais pasi
kvietė veiklių žmonių komisiją.
Joję su ypatinga energija didelę
darbų naštą neša Regina Kučienė. Ji yra viena iš aukštosios
skaučių vadovybės narių. Donečio lituanistinės mokyklos moky
toja, redagavusi kai kuriuos mo
kyklos leidinius, dirba su viena 'iš
pirmaujančia mūsų šokėjų gru
pe „Grandimi“ ir uoliai priside
da, kur tik lietuviškas reikalas ją
kviečia. Dabar yra viena iš pa
grindinių organizatorių jaunųjų
Pietų Amerikos menininkų kelio
nės į Chicagą ir kitas JAV vie
tas.
Artėjant šiam įvykiui, buvo
kreiptasi į ją su eile klausimų:
— Kaip ir kodėl kilo sumany
mas atsikviesti P. Amerikos menminkus.
Jau prieš įsisteigiant Kul
tūrinei talkos komisijai, PLB
pirmininkas šiuo reikalu yra ta
ręsis su Urugvajaus Lietuvių
Kultūros draugija, todėl ir pirma
sis komisijos uždavinys buvo atsi
kviesti Pietų Amerikos lietuviš
ką jaunimą.
— Kokie vienetai atvyksta ir
kodėl He vienetai parinkti?
— Turėtomis žiniomis, Argen
tinos vokalinis vienetas “Žibu
tės” ir Urugvajaus tautinių šo
kių grupė “Ąžuolynas” yra stip
riausiai ir geriausiai susiorgani
zavę meniniai vienetai, todėl su
jais buvo nesunku užmegzti ry
šius.
— Kada ir kur bus atliekama
programa?
— Chieagoje svečiuosis vasario
21 — 28 d. Koncertuos du kartus
lietuviškai visuomenei Jaunimo
centre: vasario 23 ir 24 dienomis,
du pasirodymai Chicagos miesto
centre — Daley Center bei Chi

cagos miesto bibliotekoje. Meni
niai vienetai išvyks iš Chicagos
vasario 28 d. Antroji koncertų
vieta bus Detroite — kovo 1 d.,
Toronte — kovo 8 d., Hamil
tone — kovo 9 d., Clevelande —
kovo 15 d. ir St Petersburge —
kovo 16 d. Svečiai išskrenda at
gal į Pietų Ameriką kovo 17 d.
iš Miami, Fla.
— Kokią programą mes ga
lime tikėtis pamatyti ir išgirsti?
— Tautinių šokių programa
yra numatyta įvairi, ilgoka ir,
kaip teko girdėti, su pietietišku
atspalviu. Šokių pastatymas bei
pritaikymas šiai programai ir sce
ninių drabužių projektai yra su
kurti vieneto steigėjo ir vadovo
dr. Alfredo Stanevičiaus. “Žibu
čių” oktetas, vadovaujamas dr.
Jono Simanausko, atsiveža įvai
rų repertuarą keturiomis kalbo
mis. Nors vienetas yra gan nese
niai įsisteigęs, bet gražiai užsire
komendavęs ir su prityrusiomis
dainininkėmis.
, — Kaip vyksta finansų, telki
mas šiam užmojui?
—Finansai yra telkiami įvai
riais būdais: gruodžio 1 d. Butterfield Country klube įvyko ban
ketas, kuriame dalyvavo per 200
dosnios visuomenės. Po koncer
to Jaunimo centre vasario 24 d.
turėsime svečių pageriamo vaka
rienę, kurios pelnas sumažins ke
lionės išlaidas. „Margučio“ radi
jo valandėlės vedėjas Petras Petrutis kreipiasi į visuomenę šiuo
tikslu, prašydamas aukų. Taip
pat yra pavienių asmenų, kurie
yra atsiuntę auką Kultūrinės
talkos komisijos pirm. dr. Leonui
Kriaučeliūnui. Jeigu abiejuose
koncertuose bus išparduotos vi
sos vietos, tai PLB valdybai ne
likę didelės finansinės naštos.
— Girdėjau, kad jūs ryšium
su šiuo planu susisiekėt su Chi
cagos miesto vadovybe, radijo ir
televizijos stotimis. Kokios viltys
S šios srities?
— Kreipėmės per įvairius asme
nis į įvairias institucijas. Iki šiol
tikrai žinoma, kad Chicagos mies
to burmistre Jane Byme yra pa
kvietusi meninius vienetus į sa
vo kabinetą susipažinimui. Po
programos atlikimo Daley Center

talikų organizacijų dvasios va
dai, popiežiškos), Pasauliečių
Tarybos iniciatyva (pirmą kar
1949 m. vadovauja jo įkurtam tą susirinkę Romoje); 90 teiSo. Bostono LFD 8. klubui. liuose bažnytinės teisės kursuo
1967-5© buvo FASKo ir SAL- se Grigaliaus universitete. Tarp
FASS šachmatų vadovas, pasi pavienių asmenų, priimtų at
traukęs nuo liepos 1 d. iš tų pa
reigų dėl savo amžiaus. Iš ŠALFABS nėra jokio reagavimo.

ŠACHMATU ŽINIOS

Mūšy kolonijose

Cambridgę, Mass.

— Wijk aaa Zee tarptauti
niame turnyre, Olandijoje, sėk
M.H&Ž TEOrULA
mingai varosi amerikietis, pr.
Sausio 24 dieną staigiai dak metų pasaulio jaunių meisteris,
taro kabinete, atėjusi patikrinti 19-metis Yasser Seirewan, Calif.
sveikatos, mirė a. a. Teofilė Te- Po 5 ratų jis, pirmavo su 4%
berienė. Teofilė buvo gimusi taško, sudorojęs įdarau dm
Amerikoje, kaip vaikas nuvežę Korčnojų ir tfią JAV didmetsta į Lietuvą, bet baigusi 18 mė-' terius L. Aburt,W. Browne ir
tų vėl grįžo Amerikon. Ji buvo R. Byme; retnią&vo Kanados
maloni, geraširdė moteris, pa meisteris P. Biyiasas. Tašku
dėjusi savo tautiečiams atvykti atsilikęs buvo.dm L. Alburt, o
po antrojo pasaulinio karo į po 3 tš. turėjo jugoslavas dm
Ameriką. Mergautinė pavardė Kovacevic, su amerikiečiais dm
buvo Teofilė Stoškutė. Ištekė W. Brosme, dm R. Byme ir
jo už Teberos Cambridgę, IMaas., olandu tm. H. Ree.
kur ji gyveno. Oia pat Cambrid- *'— 1928 Amsfenhuno otimpiage gyvena jos duktė Helen Kale dos trys buvę Lietuvos daly
su vyru Jonu ir keturi anūkai. viai: Juozas Vieša, Paulina KalA. a. Teofilė Teberienė buvo J. Varėnė irpats kaltininkas K.
palaidota U Silva-Vaitk™ lai- Merida au solistu S. Liepa ir kL
dotuvių namų. Sv. Mišios buvo buvo susirinkę pas Merkius So.
atnašautos Nekalto Prasidėji Bostone, paminėti Kazio 75-jį
mo lietuvių parapijos bažny gimtadienį (g. 1905. L 28). Jis
čioje, Cambridgę.
Parapijos Lietuvos sporto veteranas: 1932
klebonas kun. Saulėnas savo pa —32 bokso imtynių, dviračių bei
moksle pabrėžė, kad veikmei rū šaudymo meisteris. 1929-32 m.
pėjo jos šeima, religija ir tau įveikė keturis Latvijos bokso
tybė.
meisterius; Berentsą, Liepinį,
Ilsėkis ramybėje, mieloji se Lilisoną ir Rubinsą, o 1930 —
se, žymiose Mount Aubum ka Karaliaučiaus meisterį Scheidą.
pinėse. Ten ilsisi daug žymių Daug nudirbęs organizaciniame
amerikiečių.
E. V.
ir sporto spaudos darbe. 192336, LDS-oje, Lietuvos futbolo bei
sporto lygose, o vėliau KKEL
Nuo 1944 m. atsidėjo šachma
tams,
suorganizavęs
stiprią
LFLS šachmatų komandą Kau
ne. Vokietijoje buvo Amerikie
čių zonos ir 1947-48 m. Vokie
tijos lietuvių S. vadovas. Anglų
zonoje jo vadovaujami Waten-’
stedto stovyklos šachmatinin
kai 1946 m. laimėjo šešių tau
tų turnyrą, globotą MR. Gov. ir
UNRRA, o amerikiečių zonoje
— Schw. Gmuend vyrai laimėjo
1947-48 m. vokiečių Rytų Wuertembergo šachmatų p-bes. Nuo

Popiežius Jonas Paulius n bu
vo užimtas privačiomis ir spe
cialiomis audiencijomis.
Štai
svarbesnės Sv. Tėvo audijencijose priimtos grupės: Gailestin
gųjų Brolių vienuolijos genera
linė kapitula; tarptautinių ka-

H 2 paL)

renkame valdybą. Šiais metais
net su dviem pirmininkais, L.
ftulaityte ir V. Laruausku, pa
reigingais, puikiai lietuviškai
kalbančiais ir su globėjais ko
operuojančiais ateitininkais.
Valdyba su globėjais numatė
vefidmo planą visai kuopsi,
kurią pas mus sudaro 40 narių,
įskaitant jaunius ir jaunučius.
Gegužinė, adventinis susikaupi
mas, senelių namų aplankymas,
kuopos šventė— visiems, o atsinanjinmio diena, “Aštuntosios
dienos” išleidimas ir, jei spėja
me Ir turime jėgų pasiruošti,
meninės dalies atlikimas pava
sario vakare, kuris yra ruošia
mas tėvų komiteto, tai vyresniųjų moksleivių būrelio malo
numai ir darbai.
Ne visi tie renginiai pasise
ka 100 nuoš. Ne. Bet juos visi
kartu darome. Vieni iš kitų
mokomės.
Vieni kitus labiau
suprantame. Bręstame kaip vi
suomenininkai, augame kaip va
dovai Čia mūsų steitininkiška
mokykla.

Gražią ir saulėtą rudenio die
ną praleidome Argone parke:
vyresnieji futbolą, net ir mer
gaitės, žaisdami, jauniai savo
globėjos R. Ottauskaitės mank
štinami, o tėvai vaišinami komi
teto narių J. Klnčiaua, V. Laniaasko.tič šįkart trūko pri
siekusio arbatos paruošėjo J.
Arštikio, šnekučiuodami, voikšir rudenio gamta be
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Padangos. Priekinių ratų reguBavF
mas n- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE URES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«*t 59ih Stnet — Tel.

IR MĖGĖJAMS
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Klassyklti* ka*

u—■
grupių vadovams bus įteikti mies
Viri 00 metų patikimas jums
to atžymėjimai. Su radijo ir tele
Atilsis — Kvėpavimo
patarnavimas.
vizijos stotimis yra pradėti pasita Kontroliavimas.
rimai, bet šiuo metu konkretaus Privačios pamokos jūsų namuose.
500 8.
Certifikuotas
mokytojas
atsakymo neturime. Pietų Ame
TEL. — 776-9545
rikos — Argentinos ir Urugva
jaus — konsulai Chieagoje Suti
ko atsilankyti į koncertą ir po jo
dalyvauti svečių pagerbimo va
karienėje.
— Ko pageidaujate iš lietuvių
Atlieka: DAU* KUttMEME
visuomenės ryšium su atvykstan
čių kelione, apnakvydinimu ir
Akompanuoja: Enrlqat Alte
koncertų vykdymu?
Pirmoje plokštelėje lietuvių knmpoaštauių kūriniai:
— I šį klausimą galiu atsakyti
Dvarionas, Gaižauskas, Kamavičius, Klova,
su patarimu lietuviškai visuome
Kuprevičius,
Petrauskas, Žilevičius.
nei: atydžiai skaityti dienraštį
sidžiaugdami. Rodos, nieko ypa
“Draugą”, kuriame yra regulia
Antroje pMtštdėje posaattoių luiii neituilų kūriniai:
tingo, ir tik pusė mūsų buvo,
riai duodamos informacijos apie
Beirtai, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini,
bet niekas nenorėjo skirstytis iš
šio reto įvykio eigą. Turiu pami
Stout, Wagner.
kuopos gegužinės.
nėti, kad, kai buvo kreiptasi į Chi
Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais
Sekė — atsinaujinimo diena. cagos visuomenę, prašant pagal
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais
Tai sekmadienis nuo 10:30 ligi bos, buvo gautas labai entuzias
dainų bei arijų tekstais.
5 v. v. praleistas ateitininkų na tiškas pritarimas. Paprastai su ap
nakvydinimu
Chieagoje
nebūna
muose' su mūsų kuopos kape
Plokitelių Albumas gaunamas DRAUGE
lionu kun. K. Trimaku ir pietų lengva. Šiuo atveju svečių apgy
bei vakarienės ruošėjomis, bu vendinimas buvo sutvarkytas la
Kama $14.00, su persiuntimu $14.85
vusių kuopos narių mamytė bai sklandžiai. Iki dabar koncer
tų ruošimo darbai vyksta labai
mis: E. Radviliene ir M. Kupgerai.
Belieka palinkėti, kad lie
riene. O vaišės už tėvų komi
tuviška visuomenė savo dalyva
teto surinktus pavasario ba
vimu parodytų užsienio lietu
liaus metu pinigus, kurie yra
viams mūsų susidomėjimą jų
skiriami kuopos veikimui finan
kultūriniais pasiekimais savo ma
l(M K BIRŽELIO 12 • 27 DENOMIS
suoti.
žose lietuvybės salose, toli nuo tė
Aplankysime Umdą — Usleuz, Sv. TeneMi KOdikNio Jėzaus;
Iš šv. Mišių metu girdėtų pa vynės ir didelių lietuviškų ko
—
Ars,
Sv. Jono Vianney; Assisi, Sv. Pranciikaas ir kitas Šventoves, kai
mokslo minčių supratau, kad lonijų.
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui palventinimo Lietuvių koply
— Ar čia sudarytas komitetas
atsinaujinimo dienos tema su
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc. vysk. Vincentas
kosi apie herojus. “Kuo mes ža yra vienkartiniam užmojui, ar tu
Brizgys.
vimės? Koki mūsų herojai? Ar rite ir kitų planų ateičiai?
Kaina 6137M0 doL asmeniui (dviese kambaryje).
— Kultūrinės talkos komisija
savo galvojime, siekimuose, suDB informacijos kreiptis į
sižavėjimuose galime atrasti yra užmezgusi ryšius su kitais
MATILDĄ MARCDOnnų - GAUdENĘ
bent trupinėlį užuominų, kurios kraštais menininkų ir kultūri
ninkų
pasikeitimo
reikalu.
Ko

rodytų, kad norime tapti tikrais
EXPRESS
misijos ateities darbas — kovo
herojais”.
16
d.
rengiamas
Jaunimo
centre
Deja, atsinaujinimo dienoje,
TEL — 832-4111
Ramintos Lampsatytės ir Petro
net su Stulginskio kuopos pa
Odinio koncertas. Ateinančią va
kviestaisiais, buvo tik 15. Spręsk
sarą Australijoje ruošiami tau
pati. Galėjo būti 35!
tinių šokių kursai. Komisijos pa
Bet., jei kun. Trimakas su
stangomis tautinių šokių kursų
tiks, ruošime ir kitais metais.
instruktore siunčiama Genovaitė
Tada kviesime ir lipniūniečhis.
Breichmanienė, buvusi Laisvojo
Tikėkimės, kad bus bent 20! Pasaulio Lietuvių IV-sios tauti
(P. S. Atsiras norinčių, kad tik nių šokių šventės meno vado
pabūt Ateitininkų namuose. Ir vė. Jau padaryti ryšiai su Pietų
tai gerai. Juk ne nuo mūsų Amerika “Nerijos” dainininkių
priklauso, kur ir kaip ir kada koncerto reikalu, Australijos lie
mestas grūdas prigyja!).
tuvių dailininkų parodos suruo
šimu ir eilė kitų ateities užmojų.
)
J. Pr.

vakarti

LIETUVOS AIDAI - 1490 KC Į
Pirmad. iki penktad. 8:30 vaL vakaro.
KAZE BRAZDŽIONYTE
3646 Wert 71st St, Chicago, DL — TeL 778-5874
St Peteroburg, Fla. — Šeštadienį, 12:30 vaL popiet
Stotis WTK — 1110 KC
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A.
AND
ADDING MACHINES

6-7777

|BEMESIOi RADIJO K L A U S Y T 0 J AI! |

TeL — PRospect 6-8998

WAGNER and SONS

U

•r.

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street

J .•?
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MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

T V E R A & 1

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

=

Pardavimas ir Taisymas
ž
9646 W 69th Street — TeL re 7-1&41Ė
nuniuHnmuiiniiiiuHniiiiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiiiinitnn

Y OG A

Tarptautiniai Reprezentacinės Plokštelės

IS ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

PRIĖMIMAI VATIKANE

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

skirose audiencijose, (pažymė
tini: Bavarijos, Federatyvinėj*
Vokietijoje, ministras pirminiu
kas Franz Josef Strausą) ir re
Ilginei veiklai (finansuoti) In
stituto Vatikane pirmininkai
Amerikęs lietuvis vyskupas Pat
liūs Marcinkus.

KELIONE 1 PRANCŪZIJA IR JTAUJĄ

WORLD

t

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGĄ
Jau išleido LKB Kronikos ispanų kalba pirmą tomą,
spausdinamas Beėuvių kalba penktas tomas ir grritai
bus spausdinami prancūzų ir angių kalbomis pirmieji
tomai.
Maloniai prašome visus lietuvius savo aukomis pa
remti Kronikos knygų leidimą, nes leidėjams trūksta di
delių sumų lėšų.

Paaukojusieji 100 dol. ar daugiau, jei sutiks, bus
įrašomi leidžiamose knygose ir laikomi Sąjungos amžinais
nariais. Už visus aukotojus kasdien laikomos šv. Mišios.
Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių.

Kvtefiame Hetuviog užsisakyti Kronikos knygas lie
tuvių, o norintieji ir kttonrfs kalbomis ir dar neatsilygi.
nusieji už gautas knygas, prašomi greitai atsilyginti.

Kronikos knygų kaina visomis kalbomis: 5 dol. minkš
tais ir 7 doL kietais viršeliais.
Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardą ir adresu:
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave^
Chicago, DL 60629 USA.

1980 KELIONES Į LIETUVĄ
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
- (Established in 1959)
1-06 SAVATRB KELIOMS 19 NEW YORKO/BOSTONO
$895.00 — Gegužės 12 <L, Rugsėjo 15 d., Rugsėgo 23 d. Spalio 6 d.
Spalio 19 d.
6995.00 — Gegužės 25 <L, Birželio 8 d^ Birželio 23 d. (Šokių ir Dai
nų Šventė).
$1040.00 — Birželio 29 d., RugpiiHSo 10 d.
2JV SAVAIČIŲ KELIOMIS 19 NEW YORKO/BOSIONO
.
$1295.00 —- Birželio 13 <L, Rugpiūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu)..
$1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (8 dienos Romoje).
81445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija).
81445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija).
Kelionėms ii Chicagos pridėti prie kainos dar SIOOjOO.
i
(Visos kainos apakaičiuotoa asmeniui gyvenant dviese kambaryje),
• ALL PRICE9 SUBJECT TO CHANGES AND 1NCREASES
IN 19991

Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ko^'
Bonai reikalingus d**""—"rin
DAROME CU PAT VIETOJE PASO M VIZOS NUOIRAUKASI

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAM

PRAŠOME REGISTRUOTIS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Weotera Avenue
•0643. — b (812) 288-9787

TL

