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MINISTERIO Y. JELIUTIN0 (SAKYMAI 
(Tęsinys) 

1. 14. 8. Sustiprinti jaunų spe 
cialistu su aukštuoju išsilavini
mu kontrolę — rusų k. mokyto
ju ir ypač paskirtųjų į kaimo 
mokyklas, kad jie atliktų sta
žuotę. 

2. Uzbekijos, Kazachijos, Gru 
zijos, Azerbaidžano, Lietuvos, 
Moldavijos, Latvijos, Kirgizijos, 
Tadžikijos, Armėnijos, Turkmė
nijos, Estijos TSR aukštojo ir spec. 
vidurinio mokslo ministerijoms 
pasiūlyti padidinti siunčiamų 
nekonkursine tvarka jaunuolių 
skaičių į "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. Kup-
rinui): 

3. 1. Paruošti ir iki 1979 m. 
kovo mėn. 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 filologinį rusų ik. išsila
vinimą. Į 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. čuprunovui) peržiūrėti są
junginių respublikų pasiūlymus 
apie nekonkursinj priėmimą, nu
statytų planų ribose, į "rusų 
kalbos ir l i teratūros" 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. i r 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. Krupi-
ninui), specialaus vidurinio mo
kslo mokslinei metodinei valdy
bai (drg. Kuzminui) paruosti 
1980 ra. naujas tipines rusų k. 
programas aukštosioms mo
kykloms ir technikumams, kur 
dėstoma ne rusų k., sudaryti 
ati t inkamų vadovėlių ir moky
mo priemonių paruošimo planą 
ir užtikrinti jo vykdymą. 

(Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Apie rekolekcijas 

Paulius II-sis, kalbėdamas 
gruodžio 16 d. priminė penkias
dešimties metų sukaktį nuo Po
piežiaus Pijaus XI-ojo enciklikos 
apie rekolekcijas. Dvasinis susi- j 
telkimas arba rekolekcijos, kai-, 
bėjo šventasis Tėvas, padeda: 
žmogui geriau pažinti Dievą pri-1 
artėt i prie Dievo ir pilnai atsi
verti Dievui. Rekolekcijos su-1 
teikia žmogui dvasinio deguo-! 
nio, be kurio žmogaus siela ne- | 
gali gyventi. 

Romos centre 
Švenčiausios Mergelės Nekal 

to Prasidėjimo šventės proga, j 
Jonas Paulius II-sis, pagal seną! 
paprotį, nuvyko j Ispanijos i 
aikštę, Romos miesto centre, i 
ku r padėjo gėlių puokšte prie1 

didingo Dievo Motinos paminklo,' 
kuris čia buvo pastatytas prieš 
129 metų. prisiminti švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėji
mo dogmos paskelbimą. Prie 
Dievo Motinos paminklo Romos 
gyventojų vardu šventąjį Tėvą 
pasitiko miesto burmistras Pet-
roseSi. 

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 retiginės 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 

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

??1f?f*.' ! BAIGĖSI OLANDIJOS 
VYSKUPŲ SINODAS 

OLANDUOS KARALIENE 
NUTARĖ PASITRAUKTI 

Būsima karaliene augina tris susus 

dėl gilios moralinės krizės. Vys
kupai pažymi, jog Lenkijoje 
plinta nelygybė, kai kuriem gy
ventojų sluoksniams yra sutei
kiamos ypatingos privilegijos. 
Susirūpinimą ta ip pat kelia plin
tantis alkoholizmas, prieš kurį 
kultūrinės ir religinės organi
zacijos neturi reikiamų sąlygų 
ryžtingai kovoti. Negalima at
siekti t au tos vienybės, pažymi 
lenkų vyskupai, kol yra iškrei
piama tau tos istorija, jos kul
tūra, kol yra paneigiami tautos 
religiniai papročiai. Vyskupai 
taip pa t 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 j 
problemomis, pasidalinti jūsų į 
rūpesčiais ir viltimis, š ia is žo- j 
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 Pre-
ti, valstybės geležinkelių tarnau
tojai ir minia keleivių, kuriem 
Popiežius ta rė trumpą žodį. pri
simindamas visus tuos, kurie 
darbo a r mokslo motyvais, so-1 
daliniais, religiniais a r turisti- j 

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. J i 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, j i 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. 

Atskirą pareiškimą padarė i r 
Olandijos premjeras Andires 
van Agt , pareikšdamas viltį, 
kad olandai mylės ir gerbs bū
simą monarchą tiek pat , kiek 
gerbė i r 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 buvę surengę piktas demon-

Didina af gany 
pabėgėliu šaipę 

Washingtonas. — JAV vy
riausybė pranešė, kad paskir ta 
dar 5.3 mil. doL Pakistanui af
ganų pabėgėliams šelpti. Jų 
skaičius vis didėja, spėjama, 
kad šiuo metu Pakistane y r a 
500,000 pabėgėlių iš Afganista
no. Jungtinių Tautų atstovas 
pabėgėlių reikalams Hasim Ut -
kan pareiškė, kad padėtis labai 
bloga. Numatytos sumos pe r 
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 šiltų 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 pris taty
mui, prekybai. 

niais sumetimais keliauja pasi
naudodami geležinkeliečių pas
laugomis. Kelionės, pažymėjo 
Popiežius, suteikia žmogui pro-
£ą bendrauti su kitais žmo
nėmis, praturt ina žmogaus kul 
tūrinius akiračius, suartina įvai
rių tautų ir rasių žmones. 

stracijas, nes princas Claus da
lyvavo II- jame Pasauliniame 
kare nacių kariuomenėje, o jau
nystėje priklausė Hitlerjugend 
organizacijai. Šie protestai il
gainiui nurimo ir š iuo metu prin
cas gan populiarus. 

Naujoji karal ienė olandams 
labai priimtina i r todėl, kad po 
ilgų metų moterų karaliavimo, 
po karalienių Vilhelminos, Ju-
lijanos ir Beatričės, kada nors 
sostą perims vyras . Princesė 
Beatričė t u r i tri? s "mus, kurių 
vyliausias, p r i n c a i vViliem-Ele-
xander, 12 metų, t ap s sosto 
įpėdiniu ir kada nors — kara
liumi. 

Ambasados puolime 
žuvo 39 žmones 

Guatemala. — Minia Gvate
malos revoliucijonierių puolė 
Ispanijos ambasadą, ją užėmė, 
suėmė daug įkaitų, jų t a rpe 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 Maximo 
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. 

Prancūzu laivas 
į Arabų jura 

Paryžius. — Prancūzijos karo 
I laivas "George-Leygues", skir-
j t a s kovai su povandeniniais lai-
! vais, ginkluotas raketomis, 
priešlėktuvinėmis baterijomis ir 

i nešąs du malūnsparnius, išplau-
j kia iš Toulono uosto į Indijos 
; vandenyną, sustiprinti karo lai-
! vyną, kur is saugo naf tos kelius 
| Persijos įlankoje, paskelbė Pran

cūzijos jūrų laivyno štabas. 

— UPI žinių agen tūra prane
ša, kad šiuo metu Maskvoje 

Į sunkiausia gauti tualetinio po
pieriaus. Korespondentai pasi
teiravę Popieriaus ir medienos 
pramonės ministerijoje, gavo 
atsakymą, kad grei t ši prekė 
sugrįš į parduotuvių lentynas. 

— Iš Naujosios Zelandijos 
; i š t remtas sovietų ambasadorius 
j Vsevolod Sofinski pareiškė, kad 
' skandalingas kaltinimas, jog 
jis lė 'omis rėmė N. Zelandijos 
komunistus, yra neteisingas. 

1$ VISUR 
— Kanada paskelbė, kad I ra

ne kanadiečių interesams ats to
vaus Naujosios Zelandijos am
basada ir konsulatai. Irane dar 
yra apie 50 kanadiečių, daug jų 
moterų, ištekėjusių už persų. 

— Iš I rano sugrįžę šeši ame
rikiečiai ambasados tarnauto
jai susitiko su spaudos ats to
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 
tvirtina, k a d Tunisas gaus iš 
Amerikos helikopterių i r šar
vuotų automobilių. Amerikoje 
lankosi Tuniso kariuomenės 
štabo viršininkas gen. Bouba-
ker Balma. 

— Britanija spaudžia Euro
pos Rinkos partnerius sus tab
dyti sovietams sviesto, mėsos ir 
cukraus pardavimą. 

— Reporteriai Vakarų Vokie
tijoje klausinėjo vokiečių Pre
kybos Rūmų pirmininką Paul 
Broicherį apie sankcijas I ranui 

i ir Sovietų Sąjungai. Jis atsa-
įkė, kad paprastai ekonominės 
sankcijos turi ribotą pasiseki
mą ir dažnai atneša nepageidau
jamų padarinių. 

— Kanados konsulatan Chi-
cagoje paskambinęs darbinin
kas padėkojo už šešių amerikie
čių išgelbėjimą ir pažadėjo ne
gerti nieko kito, tik — kanadiš-
ką viskį. 

— Vakarų Vokietijos policija 
puolė 23 naujųjų nacių organi
zacijos "Wehrsportgruppe Hoff-
man" būstines ir suėmė apie 400 
jaunuolių, iš kurių buvo konfis
kuota nemažas kiekis ginklų, 
net ir viena priešlėktuvinė pa-

| tranką. 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 t ik par
tijos pirmininku, o premjero 
vietą perduos ekonomistui Zhao 
Ziyang, 6 1 m., kuris šiuo metu 
vadovauja Sichuano provinci
jai. 

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

Spėjama, kad ginčus laimes "konservatoriai" 
Vatikanas. — Popiežiaus Jo

no Pauliaus H-ojo vadovaujamo
mis 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 Wille-
brands priešakyje, vienas bel
gas vyskupas, du vienuolijų a t s 
tovai ir Pasaulio Vyskupų Sino
do generalinis sekretorius. Si
nodo tikslas — drauge su popie
žium aptart i Olandijos katalikų 
Bažnyčios padėtį ir sielovadinę 
veiklą, tarpusavio bendradarbia
vimo ir vienybės dvasioje sie
kiant išiuolaikinių Bažnyčios 
problemų sprendimo sakramen
tų, liturgijos', katekizacijos ir 
ekumenizmo srityje. 

š i s 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 tarp 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 TJ-jo susirinkimo buvo 
įsteigta Nacionalinė Sielovados 
taryba, ku r šalia vyskupų tu
rėjo tęsę dalyvauti kunigai ir 
pasautiečiai. Taryba siūlė, kad j 
celibatas būtų paliekamas ats
kirų dvasiškių pasirinkimui, bu
vo reikalaujama leidimo vedu
siems kunigams grįžti į parei
gas, siūlyta panaikinti sekma
dieniais privalomas šv. Mišias. 
Panaikintos kunigų seminarijos, 
jų vietoj prie universitetų buvo 
steigiami specialūs fakultetai. 
Daug tr iukšmo Olandijoje sukė
lė "Katekizmas suaugusiems". 

Reformų siūlytojai sukėlė 
Olandijos vyskupams daug rū
pesčių, nors jų gynėjai nurodo, 
kad labai pagyvėjo Bažnyčios 
gyvenime pasauliečių veikla, 
nes apie 230,000 pasauliečių pra

dėjo atlikinėti kai kur ias kuni
gų pareigas. 

Ginčus t a rp Olandijos katali
kų liberalų ir konservatorių 
laimėjo konservatoriai. Sinodas 
parodė, kad popiežius nelikęs 
toleruoti minties, k a d tikintie
ji gali pasirinkti "katalikybės 
rūšį". Bažnyčia tegali būti vie
na, nedaloma. 

Vatikane pasibaigė ypatingasis Olandijos vyskupų Sinodas. Kairėje atida
ryme kalba Olandijos primas, kardinolas Johannes Willebrands. Jo kalbos 
atidžiai klausosi popiežius Jonas Paulius II-sis. 

Schmidtas atidėjo 
vizitą pas Honeckerį 
Bona. — Vakarų Vokietija pa

skelbė, kad numaty tas kanclerio 
Helmuto Schmidto vizitas Rytų 
Vokietijoje, kuris turė jo įvykti 
"šį pavasarį", atidedamas vėles
niam laikui. Nesakoma, kodėl 
pasimatymas su Er ichu Hone-
keriu atidedamas, tač iau mano
ma, jog dėl įvykių Afganis
tane. 

Korespondentai praneša, kad 
Vakarų Berlynas visiškai ramus, 
čia daugiau, negu kituose Euro
pos miestuose jaučiama deten-
tės dvasia. Praėjusią savaitę 
buvo kilęs susirūpinimas, kai 
skersai greitkelį iš Berlyno į V. 
Vokietiją pradėjo žygiuoti so
vietų kariuomenė i r tankai . Vie
tiniai diplomatai tač iau nurodė, 
kad tai įprastas rusų kariuo
menės perkėlimas. Greitkelis 
po pusės valandos buvo atidary
t a s ir judėjimas vyks ta netruk
domas. 

Rytų Vokietijos spauda pa
skelbė, kad pernai 1 8 5 milijonai 
žmonių važinėjo t a r p V. Vokie
t i jos ir V. Berlyno. Rytų Vo
kietiją aplankė 3.6 mil. žmonių, 
o Rytų Berlyne vienos dienos 
vizas buvo gavę 4.5 milijonai 
žmonių. 

Vakarų Berlyne Vakarų ka 
riuomenė tur i 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, tačiau 
po išgarsinto mažo Wittenbergo 
dalinio išvežimo šiuo metu iš
vežimas sustabdytas. 

JAV mokslininke 
protestas Maskvai 

Washingtonas. — Šeši ameri
kiečiai Nobelio premijos laurea
ta i prisidėjo prie Amerikos 
Mokslininkų Federacijos, kur i 
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

tryna, Rytis, Vandenė. 
Vasario 3 d.: Blaždejus, Oska

ras, Radvilas, Asta . 
Vasario 4 d.: Gilbertas, Joana, 

Vydimantas, Arvilė. 
Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:06. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

25 L, naktį 10 1. 
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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., j i baigė li
tuanist inę mokyklą ir Pedago
ginį lit. institutą. Vasaros metu 
vadovauja įvairiose jaunimo 
stovyklose. Dabar ji studijuoja 
chemiją ir prekybinius mokslus 
Edinboro kolegijoje. 

Dana Balčiūnaitė — ateiti
ninkė nuo jaunystės dienų, pri
klausė Clevelando moksleivių 
kuopos valdybai. Tr is metus 
dirbo "Neringos' ' stovyklose. Į veikla prasidėjo jaunučiuose. Pri 

ateitininkas nuo pat mažens, 
priklausė prie įvairių moksleivių 
kuopų ir studentų draugovių 
valdybų. Edis y ra 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
gijoj Northwestern universitete, 
baigė neurobiologiją Case Wes-
t e r n Reserve univeristete. 

Rūtos Staniškytės ateitininkų 

Priklausė "Grandies" šokių gru
pei i r "Žaibo" sporto klubui. 
Baigė aukštesniąją lituanistinę 
mokyklą ir šiuo metu studijuo
j a biologiją Clevelando valst. 
universitete. 

Andrius Kazlauskas daug dir
ba pas ateitininkus. J i s priklau. 

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
gijoje, Clevelande. 

Rena Vyšnkmytė įstojo į atei-
sė Clevelando moksleivių kuopos Į ninkus, būdama jaunutė. Ka-
ir studentų draugovės valdy-! dangi mėgsta jaunimą, ji jau 
boms ir vadovavo moksleivių į t rečius metus globoja jaunučių 

kuopą Clevelande, o vasaros me
t u vadovauja "Neringos" sto
vyklose. Priklausė Čiurlionio 
ansambliui ir "Grandinėlei". 
Rena baigė aukštesniąją litua-

vasaros stovykloms, dirbo įvai
riuose kursuose. Andrius ne tik 
baigė lituanistikos pedagoginius 
kursus, bet j a u antrus metus 
moko silpnai lietuviškai kalban 
čius. š ią vasarą dalyvavo IV i nistinę mokyklą ir dabar lanko 
PLJ kongrese kaip atstovas.! lituanistikos pedagoginius kur-
Clevelando valst. universitete | sus. Studijuoja prekybinius 

mokslus Clevelando valst. uni
versitete. 

studijuoja chemiją. 

VISIEMS 
ATEITININKŲ VIENETAMS 

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. 

GYVAS JUDĖJIMAS 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Sausio 27 d., sekmadienio po
pietę Ateitininkų namuose pra
leido vysk. M. Valančiaus kuopos 
vyr. moksleiviai, jauniai i r jau
nučiai. Būreliai turėjo savo su
sirinkimus, o tėvai pokalbyje su 
globėjais, A. Prapuolenyte ir A. 
Zailskaite, pasikeitė kuopos rū
pesčiais ir džiaugsmais. I r 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, t a 
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 

Pereitais metais skyriaus val
dyba buvo sušaukusi du ben
drus susirinkimus ir surengusi 
tris didesnius renginius: pava
sario šeimos šventę, "Ateities" 
žurnalo vakarą ir šeimos kūčias. 
Visi renginiai pasižymėjo gau
siu apylinkės ateitininkų atsi
lankymu, įskaitant didelį skai
čių jaunimo. Tas tik parodo, 
kad nors ir vyresniųjų gretos 

Į jau pamažu retėja, prieauglis 
dar y r a gausus. Kartais pasi-
gesdavom gausesnio atsilanky
mo iš mūsų viduriniosios kar
tos, tų asmenų, kurie dar būda
mi moksleivių ir studentų gre
tose teikė daug vilčių ateičiai. 
Bus bandoma šį pavasarį į juos 
atkreipti ypatingesnis dėmesys, 
stengiantis juos vėl susigrąžinti 
pas save. 

Ta pačia proga norime at
kreipti Jūsų dėmesį į naujuosius 
Ateitininkų namus. Namų val
dyba ruošia planus kultūriniams 
renginiams, ideologinių svarsty-
bų forumams, mums rūpimu 
klausimu nagrinėjimui, vadovų 
kursams ir kt. Informacijos bus 
skelbiamos spaudoje. Kviečia
me narius visomis progomis lan
kytis Ateitininkų namuose. Jie 

Ateitininkų žiemos kursų dalyviai Dainavoje. Nuotr. Rūtos Musooytės 

VTSK. M. VALANČIAUS KUOPOS APYSKAITA 
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 "Ateit is" 
plačiau aprašytų kuopų veiklą... 

į "kad kitos kuopos ta medžiaga 
galėtų pasinaudoti". 

Struktūra 
Ne nuo susirinkimų pradė

siu, o nuo tėvų atsiliepimų ir 
savo patyrimo (dirbu įvairiose 
pareigose šioje kuopoje jau 28 
metai), kad kuopos tęstinumas, 
veikla, narių skaičius ir jų entu

ziazmas priklauso ne t ik 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 reguliarumu, naujų 
narių verbavimu (per kontaktą 
su tėvais), bendrų kuopos šven
čių ir iškylų organizavimu, bei 
nors vienu iš paskutiniųjų, bet 
ir vienu iš svarbiųjų: tėvų ko
miteto sudarymu. Hgus metus 
globėju buvo dr. P. Kisielius. 
J am tapus Fed. vadu — gilus 
ateitininkas, t ikras idealistas 
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nis forumas; kovo 23 d. Atsinau
jinimo diena — rekolekcijos ve
dusiųjų poroms. Tikrų datų ne
nustatyta, bet kovo, balandžio, 
gegužės mėnesiais įvyks dr. A. 
Norvilos paskaita, Donelaičio 
minėjimas, rašyt. V. Ramonui 
pagerbti akademija, studentų 
poezijos vakaras. 

I š svarbesnių ateitininkų vie
netų renginių: kovo 28—30 d. 
S.AJ5. centro valdybos organi
zuojami studentų kandidatų 
kursai ir vėliau pavasarį, M.A.S. 
centro valdybos organizuojami 

• kursai stovyklų vadovams. 
a. p . 

LIPNIŪNO KUOPOS VEIKLA 

Kun. Alfonso Lipniūno modcslei-
leivių ateitininkų kuopos susirin
kimas įvyko sausio 20 d. pirmi
ninko Giedriaus Sodonio namuo
se. Po įdomaus ir nepaprastai pra
smingo pri eška ledinio susirinki
mo, kuriame kuopos dvasios va
das, ikun. A. Saulaitis, aiškino 
apie terorizmą, visi kuopos nariai 
tikėjosi, kad ir šis susirinkimas 
taip pat gerai pavyks. Nebuvo ap
vilti! Naujoji kuopos globėja Ra 

KAUKIŲ BALIUS 

Pr. Dielininkaičio jaun. moks
leivių ateitininku kuopa, veikianti 
Marąuette Parke, ruošia savo 
kuopos tradicinį kaukių balių 
sekmadienį, vasario 17 d., 5 vai. 
p. p. Svč. M. M Gimimo para
pijos salėje. Programoje: kaukių 
paradas, žaidimai, loterija ir 
vaišes. Visi vaikai, atėję su kau
kėmis, bus apdovanoti tėvų ko
miteto parūpintomis dovanėlė
mis. Vyresniųjų skyrių mokslei
viai vėliau galės pasišokti sporto 
salėje, tėvų priežiūroje. Kuopos 
būrelių globėjai, S. Lukošiūnas, 
D. Barškėtytė, V.Reinytė, L. Du-
dėnaitė, R. Rapšytė, L Bradūnai-
tė 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 

Vacys Kuprys, o j am 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, Oeero 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, nors ir 
gerokai apkarpyta, vis mažėjan
čioj šv. Antano parapijoj išsi
laiko. 

Veikimo pradžia 
Metų pradžioje, rugsėjį, visi 

kuopos nariai ir globėjai, išsi-

(Nukelta į 4 psL). 
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LIETUVOS ISTORIJOS 

VAIZDINI SANTRAUKA 
Sudarė 

VILIUS I* DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Šis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus. 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siųsti DRAUGO 
adresu, 

i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i imiii i i i imiii i i i i i i i i i 

Perskai tę "Draugą" 
4 kitiems pasiskaityti. 

duokite 

Žiemos kursuose Dainavoje 
kūtė ir kun. Stasys Yla. 

Saulius Jankauskas. Laima em-
N'uotr. Rūtos Musooytės 

ATEITININKIŲ SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA 

Šiais metais stovykla prasi
dės liepos mėn. 27 d. ir baigsis 
rugpiūčio 3 d. Greitai bus pra
nešta, pas ką registruotis i sto
vyklą. 

KULTŪRINĖ POPIETE 

Poeto Kazio Bradūno poezijos 
rečitalis — pirmoji kultūrinė 
popietė Ateitininkų namuose, 
bus rytoj , 2 vai. p. p . Suvažiuo
kime visi. kas tik galime. Tie, 
kurie nori, 12:30 vai. gali da
lyvauti netoli Ateitininkų namų 
nstujoje De Andreis seminarijos 
bažnyčioje lietuviškose šv. Mi
šiose, o tuoj po to poezijos reči
talyje ir vaišėse. 

30 METŲ NUO A. A. JUOZO 

TULABOS MIRTIES 

Nuo pirmųjų klasių uolus atei
tininkas, vėliau "Kęstučio" 
korp! narys, velionis staiga mi
rė 1960 m. vasario 10 d., sulau
kės vos 49 metų amžiaus. Jo 
sesuo — Stasė Pautienienė, dvi
dešimtųjų Juozo mirties metinių 
atminimui, paskyrė 200 dol. 
Ateitininkų namų fondui. Tai 
gražus pavyzdys, turįs paska
tinti visus ateitininkus įamžinti 
savo artimuosius fonde, kurio 
lėšos bus naudojamos krikščio
niškai, lietuviškai pasaulėžiūrai 
ugdyti savo jaunime, nuosavoje 
ateitininkų namų pastogėje. 

a. p. 

. , _ . , _ , , . ,sa Narutytė pravedė pašnekesį, 
turi tapt i ne bk mūsų, bet ir ^ ^ a t e i t i n i l i k £ į l ie_ 
mūsų draugų be, svecų savita r- j t u v i § k , „ ^ | ^ r e ] ^ . 
pirao bendravimo vieta. T* M • r, »i f. 
K . , . .. . . , „ , . I niame gvvenime. Buvo įskelta 
pat kviečiame jais naudotis šei- d d o U a u s h n j ų s u s i . 
myninių bei bendrinių svenčaų r i n k i m 3 k o ^ c y 
ar sukakčių atsymeumui. , ̂  Agffšm 2 y g a s ^ ^ k a J p 

Šį menes; minėsime mūsų tau-'visada, aktyviai prisidėjo .arie dis-
tai svarbią dieną — Vasario, kusiįų. Taip pat buvo kalbama 
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Lietuvos atsiminimai 

2iernos kursų Dainavoje meru: Linas Polikaitis. Zita Soliūmenė, Gaja Pem-
Jcutė ir Asta Puskoriūtė. Nuotr. Rūtos Musooytės 

16-ją. Tai 62-ji nepriklausomy
bės atkūrimo ir 729-ji tautos su
vienijimo, Mindaugo karūnavi
mo, sukaktys. Atkreipdami dė
mesį į savo didingą praeitį, pri
siminkime brolius ir seses did
vyrius, iškovojusius tautai lais
vo apsisprendimo teisę, mūsų 
gausius kankinius, tremtinius ir 
visus tuos, kurie su krikščio
niška meile, pasiryžimu ir atspa
rumu nepailstamai priešinasi 
okupuotoje tėvynėje, tvirtai ti
kėdami j laisvą rytojų. Taip 
pat paremkime tuos veiksnius, 
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, 
I1L 60302. Čekį šrašyti : "Li
thuanian R. C. Association 
Ateitis, Inc. 

Sendraugių Chicago* 
skyriaus valdyba 

RENGINIAI 
ATEITININKŲ NAMUOSE 

Ateitininkų namų kultūri
niams parengimams ruošti ko
misijos sausio 27 d. posėdyje 
paaiškėjo sekančių renginių da
tos: vasario 3 d. 2 vai. p . p. 
poeto K. Bradūno paezijos re
čitalis, kovo 16 d. viešas paliti-

apie kun. Lipniūno kuopos links-
mavakarį, įvyksiantį vasario 15 d. 
Jaunimo centre. Po susirinkimo, 
šeimininkai visus pavaišino pica. 

Kuopos korespondentas 

Radijo Valanda, jau 38 metus tar
nauja New Jersey. New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas Šeštadienį nuo * iki 5 vai. po
piet 13 WEVD Stoties New Yorke 
1330 kil.. AM ir nuo 7 iki S vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Direkt. Dr. Jokūbas J. Štokas 
14«7 Foroe Drtve 

Mountainside. N. J. 07092 
TeL 232-5565 (oode) 201 

Kviečiame taip pat klausyti* Lietu
viukų kultūrinių valandų anglų kalba 
iš Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU, 89.5 meg. 
FM) Pirmad. 7:30 - 8:30 vai. vakaro. 

(Vadovauja prof. J. Štokas) 

Pranešame, kad atidarytas 

SKAUSMO IR SVEIKATOS REABILITACIJOS CENTRAS 
AMERICAN INTERNATIONAL CLINIC 

1911 27th Street, Zton, Illinois 60099 

Tvarkymui ir gydymui kroniško skausmo ir kitų kroniškų ligų 
bei įtempimo kontroliavimui. 
Dėl brošiūrų ar susitarimui rašykit ar skambinkit Tel. 608—786-0611 

. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M " * 

j TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS j 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ j 

j K A T A L O G A S j 
j Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. j 
l Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso- i 
j iiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kai- Į 
i ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokšteles, vėliau- \ 
\ šiai išleistos knygos ir t.t. į 
\ Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. : 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd S i , \ 
j Chicago, IL 60629. 

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medica! Building). Tel. 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 
0PT0METRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. irketv. l-4lr 
7-9:antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

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

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocines ligos 

CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
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Pastangos ir darbai 

VISUOMENES GEROVEI 
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Be visuomeninės veiklos ir nuo
latinio tarpusavio benravimo gyve
nimas greitai pasidarytų pilkas, tuš
čias ir beprasmis. Liktų tut. 
kasdienos rūpesčiai, šeimos ir dar
bo reikalai, senatvė ir ligos, nuobo
dumas ir viskam abejingumas. Ir 
tai įvyksta neretai, kai žmogus ne
turi kuo įprasminti savo nuo kas
dieninio darbo likusią gyvenimo 

r dalį, kai nenori nei skaityti, nei 
' bendrauti su kitais, net nei namie 

ramiai sėdėti. Tokių nusiskundimų 
dažnai girdima, nes svetima aplin
ka ir amžiaus našta, neretai ir ati
trūkimas nuo savo artimųjų užkasa 
žmogaus mintis tartum snaudulyje, 
kai jis nei miega, nei žmoniškai bu
di. 

Apie tai kalba italų sambūrio va
dovai, kurie jau patys ir jų draugai 
yra antros ar trečios kartos ame
rikiečiai. Bet jie susiduria ir su to-

..„.,... kiais, kurie dar tik prieš keliolika ar 
keliasdešimt metų yra apleidę savo 
tėvynę, o jų vaikai išaugę šiame 

p -į krašte. Jų vadovas dr. J. Volpe ita
lams skirtame biuletenyje primena, 
kad "imigrantai turi nuolat palai
kyti visuomeninį ryšį savo tarpe, o 
čia gimusieji dar labiau turi glau
dinti savo gretas, jeigu nenori pra
rasti savo tautinio tapatumo, kurio 
jie negali nusikratyti, nepaisant, 
kurios kartos amerikiečiais jie sa-

velaikytų". 
f -- Ateiviams reikia bendravimo ir 

visuomeninės veiklos. Velyves-
- nėms kartoms reikia jungtis į visą 

amerikietišką gyvenimą, net ir į po
litiką, neprarandant savęs, kad"ita-
liška energija turėtų įtakos ir Ame-

iiiiccC rikos demokratinei santvarkai", 
taria kitas italų - amerikiečių va
dovas Palucci. 

Tai tinka ir lietuvių išeivijai, ne-
f"* ' paisant, kada ji šį kraštą pasiekė, 

kada ji čia įsikūrė ir kokiomis prie
monėmis sukūrė savo gyvenimą 
amerikietiškoje aplinkoje. Lietuvių 
išeiviją skiria jų charakterio sa
vybės, jų tautiniai papročiai ir 

.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 praei
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
delius darbus ir pasiekia gerų rezul
tatų, jeigu tik jaučia tikrovę ir savo 
pajėgumą. Ypač tai svarbu kūrė
jams, kultūrininkams, švietimo pa
laikytojams, savo tautos ateitimi 
besirūpinantiems. Nors jų šaknys 
dar ir nėra suaugusios taip stipriai 
su 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 pačius ir 
savo charakterio gerąsias ypa
tybes. Vėl remiantis dr. J. Volpe žo
džiais, 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, ku
rie mano, kad jie jau visiškai yra 

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. 

POLITIKOS PAKEITIMAI 
S t a i g ū s J A V u ž s i e n i o po l i t i kos p a k i t i m a i 

P. GAUČYS 

Rimt i e s valandėlei 

DIEVAS ŽMOGAUS ISTORIJOJE 

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. Cia 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 
kul tūr ininkams, menin inkams, 
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. 

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 

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
biau, negu bet kuris kitas prez. Carte
rio įvykdytų darbų, atspindi jo ryžtą 
padaryti, kas padoru ir būtina 
tarptautiniam bendravime, nepaisant 
krašto viduje dėl to kilusio nepa
sitenkinimo. • 

Tačiau nepaisant šių, nors ir ginči
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 
stengėmės perimti mūsų priešininkų 
ydingus ir klaidingus principus, daž
nai atsižadėdami savo vertybių ir jas 
pakeisdami mūsų priešininkų verty
bėmis". 

Tas jo idealistinis nusiteikimas 
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. Brze-
žinskis, 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 pažiūros 
labiau atitiko tikrovę. 

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 
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ginkluotų karių, tos pastangos atkri
to. Atšiauriai nedraugiška Rodezijos 
atžvilgiu laikysena buvo pakeista, 
visos jai taikomos sankcijos atšauktos. 
Kaip dabar išryškėjo, prie I rano šacho 
nušalinimo ir ryšium su t uo 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 I ranu val
džia padarė daug klaidų ir, kaip pats 
šachas pažymėjo, jeigu laiku jam būtų 
suteikta JAV pagalba, jis bū tų 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
mas, kad Pakistanas gaminasi ato
minę bombą, JAV sulaikė ginklų 
pardavimą ir bet kokią pašaipą), paža
dėjo vėl aprūpinti ginklais ir visaip jį 
remti, dviem bilijonais dolerių padi
dino karinį JAV biudžetą, galutinai 
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 
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
tais. 

Būdinga, kad šia proga buvo pers
varstyti visi JAV — Sovietų santykiai 
ir priimti pakeitimai priartėja prie 
šaltojo karo laikų. Sausio 23 d. kongre
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 
susilaukė 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 
ji pasiryžusi sumokėti, ypač žinodama 
prez. Carterio nepastovumą. Ji tikisi 
įvairiais pažadais ir šiokia tokia nuo
laida ilgainiui atstatyti buvusią jai 
palankią detentės dvasią, juo labiau, 
kad JAV* sąjungininkai greižtiems JAV 
žygiams prieš Maskvą nepritaria, pata-

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 
neištiriami Dievo nutarimai". 

S e n o s i o s k r i k š č i o n y b ė s 
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: „Cia yra Dievo pirštas" 
(Iš.8,19). Šis Dievo pirštas visados 

ria nesikarščiuoti. besitenkindami tik 
formaliais protestais ir žodiniu JA\-
ėms pritarimu. Tik viena Kinija pilnai 
pritaria JAV priemonėms prieš Mask
vą ir žada jas remti. Bet šiaip ar taip 
visa prez. Carterio naujos politikos 
našta ir nuostoliai krinta ant JA\ 
pečių. 

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 perse-
kiokiirio siaubą, kai baigėsi pasku
tinis, sunkiausias ir ilgiausiai 
trukęs Dioklecįjono persekiojimas 
(303-313 m.), parašė garsų veikalą 
„De mortibus persecutorum" (Apie 
persekiotojų mirtį). Jis parodo, kaip 
Dievas baudė krikščionybės 
persek io to jus impera to r ius . 
Pradeda Neronu, kuris baigė gyve
nimą savižudybe, būdamas tik 31-
rių 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 Diokleciįo-
nas ir Maksimilijonas, buvo pasi
savinę aukštus Jupiterio ir Her
kulio titulus?" 

Paskutiniųjųj laikų Bažnyčios 
gy veniman 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 
istorijoje. 

Istorijos knyga yra įdomi. Tik jos 
turinys pridengtas paslapties šydu. 
Tą knygą skaityti ir ją suprasti rei
kia geros valios, didelio proto ir 
įžvalgumo. 

J.V. 

PALIKAU MIELĄ] 
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. 

, Atvykęs j 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 Ryde-
iis. šoferiaująs vietos autobusų kompanijoje. Su 
jf) sesute Erna Marija, jau esant rnan Merkinės 

•dršininku, 1928 vasario 18 d. apsive-
Afganistano laisvė^ lu 
ciįas, yra jsistip' "f lu 
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Kai nedidelis miestelis, netoli Prie

nų ir Birštono, ant Nemuno kranto. Antroje 
Nemuno pusėje dideli pušynai, kurie vasarą ir 
žiemą gražiai žaliuoja. Apylinkės ' egi 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
tą. 

Vyr. 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 

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 
sostine Kaunas. Vandeniu aprūpindavo Stan
g i uP e l i 8- (Bus daugiau) 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d. 

ATSKRIS ŽIBUTES IR ĄŽUOLYNAS 
Pokalbis su jų keliones i i P. Amerikos organizatore 

R. Kučiene 
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 "Žibučių" 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. 
Joje su ypatinga energija didelę 
darbų naštą neša Regina Ku
čiene. Ji yra viena iš aukštosios 
skaučių vadovybės narių. Done-
čio 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 lik 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 me
nininkus. 

— 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 šie 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? 

— Chicagoje svečiuosis vasario 
21 — 28 d. Koncertuos du kartus 
lietuviškai visuomenei Jaunimo 
centre: vasario 23 ir 24 dienomis, 

Mušu kolonijose 
Cambridge, Mass. 

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 yyfcsta finansų telki
mas šiam užmojui? 

—Finansai yra telkiami įvai
riais būdais: gruodžio 1 d. Butter-
field Gountry klube įvyko ban
ketas, kuriame dalyvavo per 200 
dosnios visuomenės. Po koncer
to Jaunimo centre vasario 24 d. 
turėsime svečių pagerbimo vaka
rienę, kurios pelnas sumažins ke
lionės išlaidas. „Margučio" radi
jo valandėlės vedėjas Petras Pet-
rutis 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
liks didelės finansinės naštos. 

— Girdėjau, kad jūs ryšium 
su šiuo planu susisiekėt su Chi
cagos miesto vadovybe, radijo ir 
televizijos stotimis. Kokios viltys 
iš šios srities? 

— Kreipėmės per įvairius asme
nis į įvairias institucijas. Iki šiol 
tikrai žinoma, kad Chicagos mies
to burmistre Jane Byrne yra pa
kvietusi meninius vienetus į sa-

MLRfc TEOFILE TEBERJLENfi 
Sausio 24 dieną staigiai dak

taro kabinete, atėjusi patikrinti 
sveikatos, mirė a, a, Teofilė Te-
berienė. Teofilė buvo gimusi 
Amerikoje, kaip vaikas nuvež
ta į Lietuvą, bet baigusi 18 me
tų vėl grįžo Amerikon. Ji buvo 
maloni, geraširdė moteris, pa
dėjusi savo tautiečiams atvykti 
po antrojo pasaulinio karo į 
Ameriką. Mergautinė pavardė 
buvo Teofilė Stoškutė. Ištekė
jo už Teberos Cambridge, Mass., 
kur ji gyveno, čia pat Cambrid
ge gyvena jos duktė Helen Kale 
su vyru Jonu ir keturi anūkai. 

A. a. Teofilė Teberienė buvo 
palaidota iš Silva-Vaitkus lai
dotuvių namų. šv. Mišios buvo 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Wijk aan Zee tarptauti

niame turnyre, Olandijoje, sėk
mingai varosi amerikietis, pr. 
metų pasaulio jaunių meisteris, 
19-metis Yasser Seirewan, Calif. 
Po 5 ratų jis pirmavo su 4% 
taško, sudorojęs paršų dm 
Korčnojų ir tris JAV didmeis-
terius L. Aburt, W. Brovrae ir 
R. Byrne; realizavo Kanados 
meisteris P. Biyiasas. Tašku 
atsilikęs buvo dm L- Alburt, o 
po 3 tš. turėjo jugoslavas dm 
Kovacevic, su amerikiečiais dm 
W. Brovrae, dm R. Byrne ir 
olandu tm. H. Ree. 

— 1928 Amsterdamo olimpia
dos trys buvę Lietuvos daly
viai: Juozas Vinča, Paulina Kal-
vaitienė ir pats kaltininkas K. 
Merkis su solistu S. Liepa ir kt. 
buvo susirinkę pas Merkius So 

1949 m. vadovauja jo įkurtam 
So. Bostono LPD S. klubui. 
1957-59 buvo FASKo ir SAL-
FASS šachmatų vadovas, pasi
traukęs nuo liepos 1 d. iš tų pa
reigų dėl savo amžiaus. Iš ŠAL-
FASS nėra jokio reagavimo. 

atnašautos Nekalto Prasidėji- , Bostone, paminėti Kazio 75-jį 
mo lietuvių parapijos bažny
čioje, Cambridge. Parapijos 
klebonas kun. Saulėnas savo pa
moksle pabrėžė, kad velionei rū
pėjo jos šeima, religija ir tau
tybė. 

Ilsėkis ramybėje, mieloji se
se, žymiose Mount Auburn ka
pinėse. Ten ilsisi daug žymių 
amerikiečių. E. V. 

PRIĖMIMAI VATIKANE 

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

talikų organizacijų dvasios va
dai, popiežiškos), Pasauliečių 
Tarybos iniciatyva (pirmą kar
tą susirinkę Romoje); 90 tei-
liuose bažnytinės teisės kursuo
se Grigaliaus universitete. Tarp 
pavienių asmenų, priimtų at

skirose audiencijose, (pažymė
tini : Bavarijos, Federatyvinėje 
Vokietijoje, ministras pirminin-
kas Franz Josef Strauss) ir re
liginei veiklai (finansuoti) In
stituto Vatikane pirmininkas 
Amerikos lietuvis vyskupas Pau 
liūs Marcinkus. 

r AUTOMOBILIU TAISYMAS 

gimtadienį (g. 1905. I. 28). Jis 
Lietuvos sporto veteranas: 1932 
—32 bokso imtynių, dviračių bei 
šaudymo meisteris. 1929-32 m. 
įveikė keturis Latvijos bokso 
meisterius: Berentsą, liepinį, 
Lilisoną ir Rubinsą, o 1930 — 
Karaliaučiaus meisterį Scheidą, 
Daug nudirbęs organizaciniame 
ir sporto spaudos darbe. 1923-
36, jLDS-oje, Lietuvos futbolo bei 
sporto lygose, o vėliau KKR. 
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 1948 m. laimėjo šešių tau
tų turnyrą, globotą MiL Gov. ir 
UNRRA, o amerikiečių zonoje 
— Schw. Gmuend vyrai laimėjo I H 
1947-48 m. vokiečių Rytų Wuer-
tembergo šachmatų p-bes. Nuo 

MARIJUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u- balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TJRES. 
YVheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fiiters. 

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 — PRospect 6-8998 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 West 59ih Street — Tel. GR 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vaL vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet 
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S K A Z Ė B R A Z D Ž I O N Y T Ė 
| 2646 West 71st St., Chicago, I1L — TeL 778-5374 ~ S 
S St. Petersburg, Fla, — šeštadieni, 12:30 vaL popiet S 
| Stotis WTIS — 1110 KC I 
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WAGNER and SONS 1 

du pasirodvmai Chicagos miesto vo kabinetą susipažinimui. Po 
centre — Daley Center bei Chi- programos atlikimo Daley Center 

16 A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O 
(Atkelta i i 2 psL) 

renkame valdybą, šiais metais 
net su dviem pirmininkais, L. 
Šulaityte ir V. Laniausku, pa
reigingais, puikiai lietuviškai 
kalbančiais ir su globėjais ko
operuojančiais ateitininkais. 

Vaidyba su globėjais numatė 
veikimo planą visai kuopai, 
kurią pas mus sudaro 40 narių, 
įskaitant jaunius ir jaunučius. 
Gegužinė, adventinis susikaupi
mas, senelių namų aplankymas, 
kuopos šventė— visiems, o at-
Biiiaujimnio diena, "Aštuntosios 
dienos" išleidimas ir, jei spėja
me ir turime jėgų pasiruošti, 
meninės dalies atlikimas pava
sario vajcare, kuris yra ruošia
mas tėvų komiteto, tai vyres
niųjų moksleivių būrelio malo
numai ir darbai. 

Ne visi tie renginiai pasise
ka 100 ~uo£ Ne. Bet juos visi 
kartu darome. Vieni iš kitų 
mokomės. Vieni kitus labiau 
suprantame. Bręstame kaip vi
suomenininkai, augame kaip va
dovai. Čia mūsų ateitininkiška 
mokykla. 

Renginiai. 

Gražią ir saulėtą rudenio die
ną praleidome Argone parke: 
vyresnieji futbolą net ir mer
gaitės, žaisdami, jauniai savo 
globėjos R. Olšauskaitės mank
štinami, o tėvai vaišinami komi
teto narių J- Kinčoaus, V. La-
niausko.tič šįkart trūko pri
siekusio arbatos paruošėjo J-
Arštikio, šnekučiuodami, vaikš
tinėdami ir rudenio gamta be

sidžiaugdami. Rodos, nieko ypa
tingo, ir tik pusė mūsų buvo, 
bet niekas nenorėjo skirstytis iš 
kuopos gegužinės. 

Sekė — atsinaujinimo diena. 
Tai sekmadienis nuo 10:30 ligi 
5 v. v. praleistas ateitininkų na
muose su mūsų kuopos kape
lionu kun. K. Trimaku ir pietų 
bei vakarienės ruošėjomis, bu
vusių kuopos narių mamytė
mis: E. Radviliene ir M. Kup-
riene. O vaišės už tėvų komi
teto surinktus pavasario ba
liaus metu pinigus, kurie yra 
skiriami kuopos veikimui finan
suoti. 

Iš šv. Mišių metu girdėtų pa
mokslo minčių supratau, kad 
atsinaujinimo dienos tema su
kosi apie herojus. "Kuo mes ža
vimės? Koki mūsų herojai? Ar 
savo galvojime, siekimuose, su
sižavėjimuose galime atrasti 
bent trupinėlį užuominų, kurios 
rodytų, kad norime tapti tikrais 
herojais". 

Deja, atsinaujinimo dienoje, 
net su Stulginskio kuopos pa
kviestaisiais, buvo tik 15. Spręsk 
pati. Galėjo būti 35! 

Bet... jei kun. Trimakas su
tiks, ruošime ir kitais metais. 
Tada kviesime ir lipniūniečius. 
Tikėkimės, kad bus bent 20! 
(P. S- Atsiras norinčių, kad tik 
pabūt Ateitininkų namuose. Ir 
tai gerai. Juk ne nuo mūsų 
priklauso, kur ir kaip ir kada 
mestas grūdas prigyja!). 

Aldona Prapuotenytė 
(Bus daugiau) 

grupių vadovams bus įteikti mies 
to atžymėjimai. Su radijo ir tele
vizijos stotimis yra pradėti pasita
rimai, bet šiuo metu konkretaus 
atsakymo neturime. Pietų Ame 
rikos — Argentinos ir Urugva
jaus — konsulai Chicagoje suti
ko atsilankyti į koncertą ir po jo 
dalyvauti svečių pagerbimo va
karienėje. 

— Ko pageidaujate iš lietuvių 
visuomenės ryšium su atvykstan
čių kelione, apnakvydinimu ir 
koncertų vykdymu? 

— Į šį klausimą galru atsakyti 
su patarimu lietuviškai visuome
nei: atydžiai skaityti dienraštį 
"Draugą", kuriame yra regulia
riai duodamos informacijos apie 
šio reto įvykio eigą. Turiu pami
nėti, kad, kai buvo kreiptasi į Chi
cagos visuomenę, prašant pagal
bos, buvo gautas labai entuzias
tiškas pritarimas.Paprastai su ap
nakvydinimu Chicagoje nebūna 
lengva. Šiuo atveju svečiu apgy
vendinimas buvo sutvarkytas la
bai sklandžiai. Iki dabar koncer
tų ruošimo darbai vyksta labai 
gerai. Belieka palinkėti, kad lie
tuviška visuomenė savo dalyva
vimu parodytų užsienio lietu
viams mūsų susidomėjimą jų 
kultūriniais pasiekimais savo ma
žose lietuvybės salose, toli nuo tė
vynės ir didelių lietuviškų ko-
loniju-

— Ar čia sudarytas komitetas 
yra vienkartiniam užmojui, ar tu
rite ir kitų planų ateičiai? 

— Kultūrinės talkos komisija 
yra užmezgusi ryšius su kitais 
kraštais menininkų ir kultūri
ninkų pasikeitimo reikalu. Ko
misijos ateities darbas — kovo 
16 d. rengiamas Jaunimo centre 
Ramintos Lampsatytės ir Petro 
Odinio koncertas. Ateinančią va
sarą Australijoje ruošiami tau
tinių šokių kursai. Komisijos pa
stangomis tautinių šokių kursų 
instruktore siunčiama Genovaitė 
Breichmanienė, buvusi Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių IV-sios tauti
nių šokių šventės meno vado
vė. Jau padaryti ryšiai su Pietų 
Amerika "Nerijos" dainininkių 
koncerto reikalu, Australijos lie
tuvių dailininkų parodos suruo
šimu ir eilė kitų ateities užmojų. 

J. Pr. 

Y O G A 
Mankšta— Atilsis — Kvėpavimo 
Kontroliavimą*. 
Privačios pamokos jūsų namuose. 

Certifikuotas mokytojas 
TEL. — 776-9545 

TYPEWR1TERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 

5610 S. Pafauld KL, Chkago 
PfaoM — 581-4111 

i 

Tarptautiniai Reprezentacines Plokšteles 
Atlieka; DALIA KU6EMENE 
Akompanuoja: Enriąue Ariat 

Pirmoje plokštelėje neturto; kompozitorių kūriniai: 
Dvarionas, Gaižauskas, Karnavičius, Klova, 
Kuprevičius, Petrauskas, Žilevičius. 

Antroje plokštelėje pasaulinių kompozitorių koriniai: 
Bellini, Dougherty, Gluck, Nin, Puccini, 
Stout, Wagner. 

Viduje atskiras leidinys su kompozitorių biografiniais 
duomenimis, dainuojamų kūrinių apibūdinimais ir pilnais 
dainų bei arijų tekstais. 

Plokštelių Albumas gaunamas DRAUGE 
Kaina $14.00, su persiuntimu $14.85 

KELIONE 1 PRANCŪZIJA IR ITALIJA 
1980 M. BIRŽELIO 12 • Ž7 DIENOMIS 

Aplankysime Liurdą, — Lisieux, Sv. -Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus; 
—Ars, Sv. Jono Vianney, Assisi, Sv. Pranciškaus ir kitas Šventoves, kai 
vyksime į Romą 10-ties metų minėjimui pašventinimo Lietuvių koply
čios Sv. Petro bazilikoje. Kelionę lydės Jo eksc vysk. Vincentas 
Brizgys. 

Kaina Sl.f71.00 dol. asmeniui (dviese kambaryje). 

Del informacijos kreiptis į 
MATILDA MARCINKUTĘ - GAUdENE 

VVORLD EXPRESS 
TEI 332-4111 
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LAIKBOD2IAI EB BRANGENYBES = 
Pardavimas ir Taisymas £ 

= 2646 W 69th Street — TeL BE 1-1941 | 
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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Jau išleido LKB Kronikos ispanę kalba pirmą tonų, 
spausdinamas lietuvių kalba penktas tomas ir greitai 
bos spausdinami prancūzą ir anglu kalbomis pirmieji 
tomai. , 

Maloniai prašome visus Betuvius savo aukomis pa
remti Kronikos knygų, leidimą, nes leidėjams trūksta di
deliu sumų lesu. 

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. 
Kviečiame lietuvius užsisakyti Kronikos knygas lie

tuvių, o norintieji ir kitomis 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 vardu ir adresu: 
LKB Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Av&> 
Chicago, Dl. 60629 USA. 

ĮT iSV 
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i 1980 KELIONĖS Į LIETUVĄ * 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

(Established in 1959) 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W. 71st St.. Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara šiokiadieniais nuo £ ««L ryte M l t vai vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto fld 8J0 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

• A i . : 
•larf 

i frrf lf i f i f l 
1-OS SAVAITOE KELIONES 19 NEW YORKO/BOSTONO 5 

$895.00 — Gegužes 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsėjo 23 d.. Spalio 6 d, £ 
Spalio 19 d. 2 

$995.00 — Gegužes 25 d.. Birželio 8 d.. Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- įš 
nų 5vent6). _«= 

$1040.00 — Birželio 29 d.. Rugpjūčio 10 d. W 

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONES B NEW YORKO/BOSTONO j§ 
$1295.00 — Birželio 13 d., Rugpjūčio 18 d. (Su Ryga ir Leningradu).; 3 • 
$1400.00 — Rugpiūčio 10 d. (6 dienos Romoje). 
$1445.00 — Birželio 23 d. (Su Šveicarija ir Vokietija). 
$1445.00 — Birželio 29 d. (Su Švedija ir Danija). 

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

• ALL PRICES SUBJECT TO CHANGES AND INCREASES 
IN 19W. 

Užsiregistravusiems padedame įsigyti pasus, sutvarkome visus ke- 3 
iiocei reikalingus dokumentus, gauname vizas. 3 

1 ~- « 

DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS! 

VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! PRAŠOME REGISTRUOTIS! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois SO&43. — Tel, (312) 238-9187 
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Redaguoja dr. S. Aliūnas 

- KOMUNIZMO STATYBOJE ŠEIMOS BIUDŽETAS 

Bausmių priežastys \ lio darbininkai paleidžia į ją rąs-
Prieš keletą metu Sibiro kon- į tigalį, aš tik susirenku ir m a n 

centracijos stovykloje kaliniai kal
bėjosi tarp savęs, vienas kito 
klausdami, už ką jie yra čia pa
tekę. Vienas sako: „Aš esu čia 
todėl, kad pasakiau, jog Karolis 
Radekas buvo kontrrevoliucio
nierius". "Keista, — pasakė ant
rasis, aš ir esu čia, kad pasa
kiau, jog Karolis Radekas nėra 
kontrrevoliucionierius". Jiedu pa 
sisuko į trečiąjį asmenį ir pa
klausė, už ką jis buvo nubaustas. 
Sis atsakė: „Aš esu Karolis Rade
kas". 

Plati tėvynė 

Sovietinės Lietuvos gyventojas 
kalbėjosi su draugu iš kitos So
vietinės respublikos. „Ar tai nė
ra nuostabu", — pasakė lietuvis, 
kad aš galiu didžiuotis kaip di
džiausios šalies pasaulyje gyven
tojas". „Kodėl tu taip manai". 
„Nagi žiūrėki", — atsakė lietu
vis, — Baltijos jūra yra mūsų 
vakarinė siena, mūsų sostinė yra 
Maskva ir didesnė tautos dalis 
yra Sibire". 

Biblijos žodžiai 

Vienoje Kijevo kepykloje ka
bojo užrašas: „Ne viena duona 
žmogus gyvas". 

Padėtis gerėja 

Rusijos darbininkas partijos su
sirinkime buvo paklaustas, kiek 
jis turėjo marškinių prieš įsiga
l int komunizmui. „Dvejus", atsa
kė darbininkas. „Bet tikriausiai 
padarytus iš blogos medžiagos" 
—pastebėjo partietis. „Na, o kiek 

marškinių tu dabar turi?" — vėl 
paklausė. „Vienerius" — atsakė 
darbininkas. „Aha!" — pasakė 
partietis, — bet tikriausiai iš 
daug geresnės medžiagos, negu 
buvo siūloma darbininkui seno
mis dienomis?" ,,5itie marškiniai, 
kuriuos aš turiu, yra pasiūti iš 
to, kas dar liko iš buvusių anų 
dviejų" — atsakė darbininkas. 

Apie Adomą ir Ievą 

Vienas iš patarėjų pasakė Brež
nevui, kad jis galįs įrodyti, jog 
Adomas ir Ieva buvo rusai, nes: 
Adomas ir Ieva neturėjo nei dra
bužių, nei pastogės ir maitinosi 
tik obuoliais Nežiūrint to, jie 
galvojo, kad gyvena rojuje. 

Socializmo horizontai 

Du rusų darbininkai kalbėjosi 
tema, kaip toli jie dar esą nuo 
socializmo. Vienas pasakė: „Par
tija tvirtina, kad socializmas jau 
esąs horizonte". „Aš nežinojau, 
kas yra horizontas", tęsė darbi
ninkas, „tad aš pažiūrėjau į žo
dyną ir radau Štai ką: horizon
tas — yra įsivaizduojama linija, 
kuri, jums artėjant, nuo jūsų 
tolsta". 

Garantuota šiluma 

Du Leningrado gyventojai kal
bėjo apie kuro nepriteklių žie
mos metu. Vienas sako: „Tavo 
namas visada šiltas,- kaip tu tai 
padarai." „Neišduodant paslap
ties, tai padaro mano papūga. 
Aš ją nupirkau ir išmokiau pa
sakyti /Tegyvuoja komunistų par
tija!' Tada aš jos narveli iškė
liau ant balkono, nuo kurio ma
tyti malkų sandėlys. Kada tik ji 
surinka savo šūki 

kuro pakanka' 

Valstybinė paslaptis 

Jauna pora peržiūri savo mėnesi
nes sąskaitas. 

— Zinai, brangioji — pastebi 
vyras, mes esame beveik subank
rutavę. Liko dar dvi sąskaitos: 

„ . . . , daktaro ir elektros, o mes gailime 
Sovietinis teisėjas nubaudė pi- ^ ^ u tik vieną, kaip manai, 

lieų penkiolikos metų kalėjimu ( j . . « 
už pavadinimą aukšto pareigūno \ _ 2 j n ^ ^ ^ _ 
idiotu. Kaitinamojo a d v o K a t * ^ ^ ^ _ j u k ^ ^ n e _ 

baudžiamas' g a l i ^ ^ m ^ ^ ^ 
protestavo, kad šios rūšies nusi 

ENGEBISTAS DAINUOJA 

kaitimas gali būti 
tik 6 mėnesiais. Teisėjas paaiški
ni : „Ta bausmė yra ne už įžei
dimą, bet už išdavimą valstybi
nės paslapties". 

Naujai išėjusiame A. Lands
bergio novelių rinkinyje "Muziką, 
įžengiant į negirdėtus miestus" lie 
tuvis herojus tarybiškai žiobčioja, 
atvykęs su grupe į tarptautinį fes
tivalį. Savo merginai engebistas 
pasakoja, kaip jie dainuoja: 

vokiečiai 

vokiečiai dainuoja, o pavadi-. 
nimas lotyniškas, kaip kokiuos 
atlaiduos, velniai žino, ką reiškia? 
mačiau palapinėn žygiuojant, bal 
ti frakai raudonais atlapais, nusi
manę niemcai, veidai kaip pastur
galiai, gib špek, gįb buterl dabar 
lotyniškai dainuoja, o tada mar-
šyren, imaršyren, maršyren, in-
derheimat inderhehnat, inder-
heimat! programoj čia rašo, kad 
fabriko choras, ni čerta! darbi
ninkai susimes, itotyniškai pagie
dos, paims ir atvažiuos čia, dutki! 
padainavo jie inderheimat ketu
riasdešimt ketvirtais pastugallius 
nešdami! o, Katryt, turėsiu tau 
ko papasakot sugrįžęs, susimesim 
drauge gyvent, bus laiko pasakotis 
(tik ne viską, aišku, ne viską), 
bet kiek tu vyrų atrasi, kur taip po 
svietą važinėtų ir tiek matytų? ot 
mes dabar Velse (kiti sako Vali-
joj, velnias žino, mano viršinin
kas sako Velse, tai tegu būna Vel
se), apgyvendino mus tokiam 
bažnytkaimy, o visas folkloro fes
tivalis, nastajaščlj balagan, gre
timam miestely; čia slėny susta-

NEKALTINKIME KITU 

Mes visi esame atsakingi už sa
vo nuodėmes, bet mes visada lin- ^_ , . . ,. . . . 
, ... "• «. .,.. , „ ,1 . . . ; tytos palapines didžiausios, de-
ke dėl savo nusikaitimų kaltinti ' J7~~ x . ,. .«• . \ 
, . . y i i.- T -' si-mt tūkstančių gadi sutilpt (ne-
kitus: Adomas kaltino Ievą, si . , , ^ J f Z , k a i D ^ikiant, 
kaltino žaki ir žaltys 'būtų tik- ^ o hales .pastatyt icaip reikiant, 

. . . , ? . , i-l i _ t kapitalizmas, ne taip kaip pas rnausiai kautmęs ką nors kitą, bet r ~ * • i>J_ J •„ mus) , du šimtai chorų, daugiau 
kaip Vingio aikštėj, ar gaili įsi 

man reikėtų tau paaiškinti, Kat-
riut, kodėl aš ant scenos kaip ly
deka žiopčioju, aš tau pasakyčiau, 
ar prisimeni Čekoslovakiją? palei
do vadžias, neprižiūrėjo kaip rei
kiant, revizionistai ir nacionalis
tai ir žydeliai (raporte rašysiu 
sionistai) pradėjo savo daineles 
ruūniuot, supranti? manai, kad 
galima išleisti porą tuzinų balsin
gu vyrų į užsienį, kaip į Žirmū
nus, o jie padainuos ir sugrįš to
kie patys?! balsus jie turi, bet 
dauguma, ideologiškai kalbant, 
žali, kitiem gal buržuaziniai na
cionalistinės miglos dar neišga
ravo; žiūri kaip nekalti, tyli, o vel
niai žino, ką jie galvoja? vakar tas 
tenoras raitytais plaukais, ir peril-
gais, sukišę nosis su čeke šnabž
dasi, net ikirūotelėjo mane pama
tęs, aš į knygutę įsirašiau, gal a-
pie Kauno chuliganus pasakojo, 
ar tuos Prahos ir Kauno susidegi
nusius pamišėlius lygino, supran
ti? tik paleisk juos be priežiūros, 
susigundys kokiais blizgučiais ar 
skudurais, galva apsisuks, daT pa? 
kapitalistus sugalvos pabėgt.. 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d. 

BALYS PAVABAL.YS 

KOKIE LAIKAI, TOKIE PLAUKAI 
Garbingo amžiaus j au sulaukus, 
Reikės p radė t augin t i p laukus. 
Reikės apželti ka ip j a u n a m 
Arba kaip žydui amžinam 

D a r vis nuplikti nesuspėju, 
O nebeliko man kirpėjų. 
Tad, prisi taikęs prie laikų, 
Nebesikirpsiu a š plaukų. 

ENERGIJOS TAUPYMAS 

Chicagos „Sun-Times" kolum-

neturėjo kojų atsistoti. 

KVAPĄ UŽIMANTI 
PASKOLA 

"Vyrai tautiečiai — lietuviai, 
peržengusieji 45 metų ribą, ve-

vaizduoti? o patsai miestelis gra
žus, nieko nepasakysi, kaip ant tų 
spalvotų kortelių; krautuvių dar 
nepaspėjau apžiūrėt, bet medžią-

o y b T J S ' r a š y t i T J o n a u s bū- CT yra, nebijok, tau nailono par-
J * večių, ra- parikų, nepamiršau! ot 

miestely tie anglai, ne anglai do, netekėjusiai lietuvaitei Le
lijai". 

Tėviškės S t a r t a i " 

Iš sovietinės spaudos: "Vinies ne
įkalu todeį kad darbo laikas baigėsi". 

PieM A. Semsijevas 

Pagalba Kinijai 

Gerais laikais Mao tse Tungasį 
pasiuntė Maskvai telegramą: 
„Kinija badauja. Prašau atsiųsti 
maisto". Maskva atsakė: „Suverž-
kite diržus". Mao pasiuntė kitą te
legramą: „Prašau atsiųsti dir
žų!" 

Negalima apsirikti 

Rusijos darbininkas ėjo gatve 
su draugu ir prasitarė: „Bjauri 
valdžia!" slaptosios policijos pa
reigūnas paėmė jį už apykaklės 
ir pasakė: „Tu esi suimtas!" „Už 
kąP' — paklausė darbininkas 
„Todėl, kad tu pasakei „Bjauri 
valdžiai" Pilietis protestavo: „Aš 
niekuomet nepasakiau kieno val
džia". „Neišsisukinėk", pridėjo 
saugumietis „yra tik viena bjauri 
valdžia ir tu tai puikiai žinai". 

Parinko J. Kat. 

LAIMINGASIS 

Vienos kongregacijos dvasiškis 
bandė pagąsdinti savo kongrega
cijos narius tokiais žodžiais: 

— Jūs žinote, kad visi turėsite 
mirti, visa mūsų kongregacija tu
rės mirti!. 

Pastebėjęs vieną pilieti iš pir
mojo suolo besijuokianti, pik
tai paklausė: 

— Ko tamsta juokies? 
— Kad nebijau, aš nepriklau

sau jūsų kongregacijai, atsakė už
klaustasis. 

— Drąsiausių ožkų ragai iš-
malkų sande- i statyti vilkų muziejuje. 

fODYNMJS 

Gera pradžia — kai pačioje 
pradžioje už būsimą pabaigą 
atiduodama pusė laurų. 

Susvetimėjimas — kai t ampa 
sava tai, kas gražiausiais gyve
nimo metais buvo visiškai sve
tima. 

Ramumas — nepastebėti, kad 
tavęs niekas nepastebi. 

Nusiraminti — įtikinti save, 
kad visi trūkumai yra įgimti. 

Snaudulys — aukso vidurys 
tarp miego ir darbo. 

Geriausia pradžia — kai pra
dedama be jokio raginimo. 

JAUNIMO CENTRAS 
PLEČIA PATALPAS 

Skelbiama, kad Jaunimo cent. 
ras Chicagoje plečia patalpas. 
Pirmoji plyta statybai buvo 
įteikta sol. Daunoro koncerto 
metu. 

— Buk tiesus, kad būtų ką 
suriesti! 

valai, prie darželių kapstosi, dar
želiai dailūs, o gatves šiukšlina, 
ir supaisyk t u juos! darželiai dai
lūs ir žmonės pavalgę, apsirengę, 
bepig jiems, anglų imperija karo 
nedaug matė, kolonijas plėšė, o 
pro miestelį srauni upė teka, ver
da, kunkuliuoja per akmenis, aš 
sustoju ant akmeninio tilto ir, 
žiūriu, dievaži! žuvis išsliuogia iš 
srauto ir, žaltys! sublizga saulėj, 
pagalvojau tada, kad mes abu taip 
an t to tilto kada nors... ką aš čia 
darau? ne viską tau galėsiu p a 
sakyt, bet kitaip neišeina, toksai 
pasaulis, ideologijų dvikova, su
pranti? vokiečiu valdantys sluoks
niai revanšistai, bet eiliniai dar
bininkai dori, mir i dTužba, taip! 
ko aš tau negalėsiu pasakyt tai 
koksai mano darbas, gal ir gerai, 
ba juoktumeis, aš su visais cho
ristais, frakuotas, ka ip tie ponai 
filmuose, įlipu ant scenos ir žiū
riu į dirigentą, laukdamas ženk
lo, ir išsižioju drauge su visais, tik 
nedainuoju, jie dainuoja, o aš tik 
žiopčioju į melodiją, kaip lydeka... 

čekoslovakai 

...Čekės ir tos (lotyniškai tirlena. 
kaip kokiam davatkų festivaly; jei 

— Jeigu mokėtume gerai tiems, ku
rie <Srba, tai nebeužtektų lėšų nedir
bantiems. 

Sovietinė statyba 
P1*šė Sigtas Burneckte 

TEATRAS IR 
ŽIŪROVAI 

Lauks laidotuvių 

Šviesos buvo užgesę. Teatras 
tuščias, žiūrovai, rengdamiesi 
eiti namo, pastebėjo vis dar te-
besėdinčią parteryje moteriškę. 

— Kodėl neinate namo? — 
paklausė direktorius. — Spek
taklis jau pasibaigė, didvyris 
numirė. 

— Jis buvo toks geras žmo
gus, — atsakė ji. — Maniau pa
laukti jo laidotuvių. 

Blogas filmas 

— Gaila, tamsta negalite imti 
šuns į šį teatrą, 

— Kodėl? Kuo kenks filmas 
šitam mažam šuneliui? 

Nelaimingas atvejis 

— Per v»ą seeninį tavo vai
dinimą aš vakar nesilioviau kal
bėjęs. 

— Taip grubiai elgeisi. 
— N e Aš kalbėjau miego

damas. 

Komedija ar tragedija 

— Ar vaidinimas čionai bus 
komedija, ar tragedija? 

— Jei daug bilietų išparduota, 
ta i bus komedija, o priešingų 
atveju — tragedija. 

Pavėlavusiems žiūrovams 

Parašiau nepaprasčiausią dra
mą. Nieko ten neįvyksta per 
pirmąsias penkiolika minučių. 
Veikalas žiūrovams, kurie pa
vėluoja į teatrą. 

Negeras bilietas 

— Mes būsim turėję negerą 
bilietą. Tas vyras prie durų su
pyko ir perplėšė jį pusiau, — 
tarė žmogelis savo žmonai, ei
nant j kino teatrą. 

Režisieriaus žvakutė 

Vakare prieš pat premjerą 
režisierius nuskubėjo bažnyčion 
ir užsižiebė žvakutę. Paskui 
kiek lūkuriavo, norėdamas būti 
tikras, kad koka kitas re£k4e-
rius jos neužpūs. 

nistas Mike Royko, perskaitęs 
New Yorke išeinančio turtinges
nės klasės žurnalo „The Beauti-
ful People" straipsnį energijos ko 
servavimo tema, iškelia praktiš
kas idėjas ir jų pritaikymą eili
niam amerikiečiui. 

„Kada jūs keičiate savo dide
lę, benziną ryjančią mašiną", 
— rašo Royko, — „į mažą au-
romobiliuką, arba kada jūs ap
klijuojate laikraštiniu popierių 
savo šaltį praleidžiančių langų 
rėmus, arba kaišote izoliaciją 
tarp sienų, niekada nesi jauskite 
vieni. Štai jūsų talkininkai: Ponia 
Beverly Johnson rašo: „Neseniai 
aš aplankiau savo brolio 200-ties 
kambarių rezidenciją. Ten aš su
gaišau tiek daug laiko, vien iš-
junginėdama šviesas ir šilimą 
kambariuose". 

Patarimas mums: kiekvienas 
iš mūsų, aplankęs savo brolių 200-
-ties kambarių rezidencijas, dary
kime tą patį. 

Ponia Harriet Deutsh, graži 
blondinė, kurios nuotrauka rodo 
deimantinius kandelyrus, besisiū-
buojančius paausyse, rašo: "Aš 
mėgstu vaišinti svečius savo na
muose. Tai darydami mes sten
giamės konservuoti energiją ir 
daryti viską ekonomiškai. Lai
mei, mes turime puikų virėją, ku
ris tam vadovauja". 

Patarimas mums: Samdydami 
virėją, nepasitenkinkime jo ži
niomis tik kaip padaryti lašišos 
padažą ar drebučius, bet visada 
pasiteiraukime, ar jis žino, kaip 
iškepti vištą, panaudojant saulės 
energiją. 

Ponia Francoise de la Renta 
rašo: „Kada mes išvykstame į 
provinciją, mes naudojame tik 

natūralių medžių šilumą. Tai 
daug geriau negu deginti alyvą 
Vasarą aš atidarau langus, už
uot įjungus šaldymo aparatus". 

„Puiku, ponia Francoise!" — 
rašo Royko, „vasarą atidaryti 
langus! Esant daugiau tokių as
menybių, kaip jūs, mes galėtu
me, ko gero, numušti benzino 
kainas už statinę bent kerurias-
dešimtim centų!" 

Ponia N a n Kepner pasakė: 
„Energijos konservavimo tikslu aš 
visuomet nešioju ilgus apatinius 
baltinius, net kada aš ir neslidi-
nėju. 

„Koks supuolimas!" — rašo 
Royko. „Mano senelis visada ne
šiodavo ilgus apatinius baltinius, 
net kada ir neslidinėdavo. Jis vi
sada mums sakydavo, kad ilgus 
baltinius reikia nešioti dieną ir 
naktį, vasarą ir žiemą, nes jeigu 
kiltų gaisras ir turėtumėm išbėg
ti laukan be kelnių, nesijaustu-
mėte blogai kaimynų akivaizdo-
je". 

REIKŠMINGASIS RATAS 

Pavergtos Lietuvos "Šluotoje" 
J. Bulota rašo apie pažintis: 

'^onui dabai prireikė vieno 
Daikto. Tik to Daikto šiaip sau 
nenusipirksi. Nes jo visi nori . O 
visiems neužtenka.Todėl t ie Daik
tai ne vitrinose, o paslėpti sandė
liuose. Na, nepaslėpti, o truputį 
užkišti, kad per daug į akis ne 
kristų .visokiems tiems. 

Taigi tą Daiktą galima įsigyti 
tik per Pažinti.. 

Jonas nuėjo pas Pažintį, o jos 
vardas buvo Antanas, ir tarė : 

—'Antanai, man reikia Daikto. 
Padėk, skolingas neliksiu... 

Praėjo gera savaitė, atėjo Jonas 
pas Antaną ir klausia: 

— Na kaip? 
—Buvau pas savo draugą Al

gį, —atsakė Antanas. —Aš j asm 
esu kai ką parūpinęs... 

—Tai gerai. Ir jis padės gau
ti Daiktą, —apsidžiaugė Jonas. 

— Ne. Jis nusiuntė mane pas 
savo draugą Vyta. Jis Vytui yra 
padėjęs... 

— Tai gerai. Ir jis gaus Dašctą? 
—Ne. Jis nusiuntė mane pas 

savo draugą Saulių. Jis Saiika 
yra gavęs... 

—Tai gerai. Ir aš gausiu Daik
tą? 

— Ne. Jis nusiuntė mane 
pas savo draugą Andriu. Jis 
Andriaus sūnų įtaisė... 

— Tai gerai. Dabar t&rai įsi
gysiu Daiktą... — apsidžiaugė Jo
nas. 

—Ne. Jis nusiuntė mane pas 
Dainių... Tą, kur... 

— O! Tai Daiktas jau kaip ir 
rankose... 

— Beveik. Tik Dainiui irgi ma
nęs prireikė. 

— Tai gerai! Ir Daiktas tuoj 
bus mano... O ko jis tavęs prašė? 

— Kad padėčiau tave išmesti 
g vedėjo vietos, o į tavo kėdę 
įtaisyčiau jo žentą"... 

ŽADMMV POPIET* 
Vieną sykį pas skulptorių 

MonČį pradėjau žaisti su mottu 
Man tai buvo labai maloni po
pietė. 

Dtfl. Pr . G a t e 

NEPAPRASTAS BE2KNTIRAS 

Mažasis P jeras parėjo namo 
su savo bendraklasiu ir tarė : 

— Pasižiūrėk mama, tai 2a-
kas . J i s \— nepaprastai ber
niukas. 

— Kuo gi j i s toks nepapra*-
tas . 

— Jis mokosi dar blogiau ne-
sru aš. 
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PARENGIMAI CHICAGOJ 

Vasario 2 d. — Spaudos ba-1 Čiurlionio 
liūs Martinkjue salėje, ruošia-! centre. 
mas Daužvardžio fondo valdy
bos. 

— K. Donelaičio lit. mokyklų 
balius Lietuvių tautiniuose na
muose. 

Vasario S d. — Rimgaudo 
Kasiulio ir kitų muzikų koncer
t e ruošiamas Balfo Jaunimo 
centre. 

— Dzūkų dr-jos popietė Jau
nimo centre. 

galerijoje, Jaunimo 

Kovo 16 d. — Muzikų — Ra
mintos Lampsatytės ir Petro 
Odinio koncertas, ruošiamas 
PLB Kultūrinės talkos komisi
jos Jaunimo centre. 

Kovo 22 d Amer. liet. Bib
liotekos leidyklos vakaras Jau
nimo centre. 

Kovo 30 d. Prančiškiečių rė
mėjų metinė vakarienė Nek. 
Prasidėjimo parapijos salėje 

rio balius Beverly Country Club 
patalpose. 

BaL 27 d. — Vytauto Di
džiojo 550 m., sukakties mi
nėjimas Jaunimo centre, ruo
šiamas LKM Akademijos Chi-

parap. salėje. 
Birželio 21 d. — Vytauto D. 

šaulių rinktinės ruošiamos joni
nės Šaulių namuose. 

| Birželio 22 d. — Balfo Chi-1 
cagos apskrities ir skyrių ben
dra gegužinė Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. 

— Vasario 9 d. — Užgavėnių į Brighton Parke. 
(Mardi Grass) karnavalas Jau
nimo centre. 
T — Užgavėnių blynų balius, 
•ruošiamas Vytauto D. šaulių 
rinktinės, šaulių namuose. 
" Vasario 10 d. — Muzikos mu

šamųjų instrumentų koncertas, 
vedamas Klaudijaus Adomaičio. 
"Jaunimo centre. 
sfci— Altos Chicagos skyriaus 
Buošiamas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. 

— Lietuvos nepr. šventės mi
rgėjimas Cicero Altos Šv. Anta
no parap. salėje. 
— Vasario 17 d. — Lietuvos 
nepr. šventės minėjimas Jau
nimo centre, ruošiamas LB 
Gage Parko apylinkės. 

Balandžio 2-5 d. — Akad 
skautų,-čių rekolekcijos Jauni
mo centre. 

BaL 6 d. — Velykų šokiai 
Jaunimo centre. 

BaL 11 d. — "Lituanicos" 
tunto šokiai Jaunimo centre. 

Balandžio 12 d. — "Aušros" 
Vartų" tunto vakaras Jaunimo 
centre. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis banketas Lie
tuvių tautiniuose namuose. 

— Šv. Antano parapinės mo
kyklos vakaras parapijos salėje. 

— "Lietuvos aidų" radijo 
programos sukaktuvinė vaka
rienė JC kavinėje. 

Balandžio 13 d. — Laiškų 
lietuviams jubiliejinė šventė 

cagos židinio. 
— JAV LB Vid. — Vakarų 

apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimas Jaunimo centre. 

Gegužės 3 a. — Lietuvių fon
do metinis suvažiavimas ir va
karienė Jaunimo centre. 

— Lietuvių fondo metinis su
važiavimas ir vakarienė Jauni
mo centre. 

— Lemonto lituanistinės mo
kyklos Pavasario balius Grai
kų salėje. 

— Liet. skautų s-gos tarybos 
suvažiavimas Jaunimo centre. 

— Lietuvos Dukterų balius 
Jaunimo centre. 

Gegužės 4 d. — Prez. Al. 
Stulginskio 10 m. mirties su
kakties minėjimas, ruošiamas 
PLI Jaunimo centre. 
Gegužės 10 d. "Grandies" va

karas Jaunimo centre. 
— Ateitininkų namų pobūvis 

Ateitininkų namuose, Lemonte. 
— Sol. Praurimės Ragienės 

j dainų plokštelės pristatymas 
i Liet. Tautiniuose namuose. 

A.f A. 
E. Ord. Proi. Dr. Vet. Med. ir Dr. Agronomui 

K A Z I U I A L M E N U I mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai p. LIUDGARDAI, sūnums 
HENRIKUI ir KAZIUI, dukteriai RCTAI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvių Agronomų Sąjunga 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Lietuvos atsiminimų ban- i Jaunimo centre. 
*etas, ruošiamas Lietuvos vy- — Vytauto D. šaulių rinkti
n ų Martinique salėje. n ė s pavasarinis parengimas 
— — Lietuvos nepriklausomy-; S a u l ių namuose, 
bės šventės minėjimas, ruošia-! — ***; Istorijos dr-jos me-
jnas LB apylinkės Šv. Antano 
.parapijos salėje. 

iii*-
V Vas. 22—kovo 2 d. — Dailės 

tinis narių susirinkimas Altos 
patalpose, 2606 W. 63 Street 

— Liet. Moterų fed. Chicagos 
klubo atvelykio popietė Liet. 

darbų paroda, ruošiama Dailės Į tautiniuose namuose, 
instituto Jaunimo centre. Į B ^ 1 8 d. _ literatūros va 

Vasario 23 d. — P. A m e r i - i k a r a s s u š o k i a i ) ^ 0 1 ^ ^ s t u . 
kos liet. jaunimo koncertas i r ! d e n t ų ateitininkų Jaunimo cen-
susipažinimo vakaras, ruošia-1 į r e 
mas PLB Kultūrinės talkos ko-1 B a I j ^ ^ dienomis — "Car-
mišTjos Jaunimo centre. j m ^ Buraną" ir "Pajacų" ope-

Vasario 24 d. — Antrasis P. i r ų s p ektakliai Marijos aukšt. 
Amerikos jaunimo koncertas irj-tnokyklos salėje. 

Bal. 20 d. — Ped. lit. insti-vakariehė jaunimo centre. Ruo
šia PLB Kultūrinės talkos ko-' 
misija. 

Kovo 2 d. — Kaziuko mugė, 
ruošiama Chicagos skautų,-čių 

..Jaunimo centre. 
— Šv. Kazimiero minėjimas 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
#righton Parke. Rengia senjo-

""rų vyčių kuopa. 
Kovo 7 d. — B. Krištopaičio 

knygos pristatymas Jaunimo 
-.•aeentre. 

Kovo 9 d. — Putnamo sese
lių ruošiama vakarienė Jauni
mo centre. 

-._ — VI. Putvio minėjimas, ruo-
fti^TTifta Vytauto D. Šaulių rink
tinės šaulių namuose. 

Kovo 14-23 d. — dail. Rasos 
*"*Arbaitės dailės darbų paroda 

tuto išleistuvės Jaunimo centre. 
Bal. 26 d. — "Carmine Bu

raną" ir "Pajacų" operų spek
takliai Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

— Illinois Liet. Gydytojų ir 
dantų gydytojų dr-jos pavasa-

Gegužės 16-18 d. — Dzūkų 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 17 d. — Cicero atei
tininkų Vysk. M Valančiaus 
kuopos pavasarinis vakaras Šv. I 
Antano parap. salėje. 

— "Lietuvos aidų" radijo 4 
metų sukaktuvinė vakarienė 
Šaulių namuose. 

Gegužės 18 d, — M. Mote-j 
kaičio piano studijos mokinių' 
koncertas Jaunimo centre. 

— Liet. Moterų fed. Chicagos 
klubo abiturientų pristatymo 
šventė Oak Lawn Tower Inn 
salėje. 

Gegužės 25 d. — Iz.Motekai-
tienės muzikos studijos moki
nių koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 30-31 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Birželio 15 d. — Cicero Al
tos sk. ruošiamas lietuvių trė
mimų minėjimas Šv. Antano 

A. t A. Prof. d i . KAZIUI ALMENUI 
staiga mirus, p. LIUDĄ, RŪT& KAZĮ, HENRIKĄ su 
šeimomis ir gimines Lietuvoje liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Danute ir Pranas Jarai 
Aldona ir Petras ftasutiai 

1980 M. ttSKURSIJOS Į LIETUVA 
iš BOSTONO / NEW YORKO 

MASKVA/VILNIUS Liepos 15 d. — S 999.00 
RugpiūCio 7 d. — t 999.00 
Rugpjūčio 13 d. (su Riga) — $1199.00 
Rugpjūčio 28 d. 
•Rugsėjo 17 d. 
•Rugsėjo 24 d. 
•Spalio 8 d. 
Gruodžio 26 d. 

— $ 999.00 
— $ 899.00 
— % 899.00 
— $ 879.00 
— $ 779.00 

Kovo 20 d. — S 899.00 
Balandžio 3 d. — $ 899.00 
•Balandžio 16 d. — $ 879.00 
•Gegužės 7 d. — $ 899.00 
•Gegužės 14 d. — Ą 899.00 
Gegužės 21 d. (su Riga) — $1199.00 
Birželio 5 d. — $ 999.00 
Birželio 19 d. — $ 999.00 
Birželio 23 d. — % 949.00 

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

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

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO—GRUKSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. ^MBER 

TRANS-ATLANTIC TRAVa SERVICE, INC. W 
393 West Broadvvay, 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, Inc., vidaus ir užsienio agentūra, turinti daugiausia 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
išsiunčia visą eile ekskursijų į LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis. 

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENĖ. 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes. 

A. f A. 
J O N U I M I K Š T U I 

Lietuvoje mirus, jo broliui Antanui su šei
ma reiškiame gilią užuojautą. 

B E N D R A D A R B I A I — 
Jurgis Gefneris 
Algis Raškauskas 
Leonas Biliūnas 
Jonas Zabukas 
Antanas Sireika 

Leonas hiraitis 
Vladas Bielinis 
Arvid Held 
Jonas Labanauskas 

A. A. 

Danute Velavičiūte-Slotkiene 
Jau praėjo vieneri metai, kai mirė mūsų mylima Mamytė 

svetimam krašte Kolumbijoje, toli nuo savo namų. 
Jos mirties metines minint šv. Mišios už jos sielą bus at

našaujamos Jaunimo centro koplyčioje, vasario 10 d., 8:30 vai. 
ryto. 

Jos brangus žodžiai prieš mirtį dar man skamba ausyse: 
"Mylėkitės vienas kitą". 

Teresė Statkutė - Barauskienė ir šeima 

Sūnui ALGIUI šiais metais ir dukrai RIMAI prieš 
tris merus žuvus Lietuvoje, skaudžiai pergyvenantį 

VINCĄ KALI ASĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

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 

HJV. Dūdai 
A. GIrksas 
B.0. Gudoniai 

Hot Springs, Arkansas 

S.A. Ingauniai 
A.C. Makarai 

A. t A. Prof. dr. KAZIUI ALMINUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
LIUDAI, SŪNUMS ir DUKRAI. 

Veter. gyd. Juozas ir Salomėja Skaudžiai 
Juozas ir Julija Navakai 

Omaha, Nebraska 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

A. t A. MARIJAI AKR0M1EKEI mirus, 
jos seserį AGOTJį DR0ZDIENĘ ir jos vaikus LAIMfc, 
ELENJį ir GEDIMINĄ su šeimomis bei kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

P. Adamonienė N.S. Adamoniai 
D.fc Šulskiai U . Grigaičiai 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

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

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

A. f A. Dr. KAZIUI ALMINUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai LIUDAI, sūnums 
dr. KAZIUI ir dr- HENRIKUI bei jų šeimoms. 

Tadas ir Meilė Mickai, Washington, D. C , 
Stasys ir Elena Mickai, Boulder, Colorado, 
Marija ir Stasys Mickevičiai, Chicago, 111. 

A. T A. %. VYTAUTUI AGLINSKUI mirus, 
jo brolius dr. K^TUTĮ ir teis. ALGIRDE tu Šeimo
mis nuoširdžiai užjaučiame. 

Birute ir Viktoras Rayiinalčlal 
Rūta ir Rimas Mulokai 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 2 d. 

Į X Susitikimas su poetu K. ji 
j Bradūnu jo poezijos rečitalyje i r * p y 
j rytoj, 2 v. p. p. ateitininkų na- '* **"""** 
Į muose. Visi poeto gerbėjai ir jo 
, poezijos mylėtojai, visi, kurie, 

džiaugiasi jo redaguojamu 
"Draugo" kultūriniu priedu, vi-

į si, kurie jaučia pareigą i r ma-
x Stasys Pieža, žurnalistas,! lonumą, kad tokios popietės 

šiuo metu drauge su savo žmo
na Ona gyvenąs Sun City, Ari
zonoje, paskelbė 'Arizonos lie
tuvio" š. m. nr. 2 anglų kalba 
rašinį, kuriame komentuoja 
"Draugo" 1979-XII.l redakcinį 
rašinį "1979 metus į amžinybę 
palygint". St. Pieža taip pat 
palankiai įvertino dr. Tomo Re-

vyktų, kviečiami atsilankyti. 
Ateitininkų namai yra prie Ar
cher (171) ir 127th gatvės. Pri
važiavus 127-tą pasukti į dešinę 
ir vėl tuoj į dešinę, pro St. Vin-
cent seminarijos pas ta tus ei
nančiu vingiuotu keliu. 

x Su a. a. dr. Kaziu Alminu 
atsisveikinimas Petkaus Mar-

meikio ir inž. Br. Nainio pa- ąuette laidojimo koplyčioje įvy-
ruoštą leidinį "The Violation of į ko sausio 31 d. vakare. Atsisvei-
Human Rights in Soviet Oc-' kinimui vadovavo dr. Leonas 
cupied Lithuania 1978". St. Pie
ža yra artimas "Draugo" ben
dradarbis. 

X Lietuvos gen. kons. Juzė 
Daužvardienė šį šeštadienį spau
dos baliuje įteiks premijas jau
niesiems spaudos darbuotojams. 
Premijas skiria LZS P . Dauž-
vardžio fondas. Be kitų aukštų 
svečių dalyvaus baliuje ir Balfo 
pirm. M. Rudienė. 

x LKVS-gos "Ramovės" Chi-
cagos skyriaus nariai visuotinia
me susirinkime išsirinko naują 
valdybą, kuri pareigomis taip 

CHJCAGOJ IR APYLINKĖSE 

! Kriaučeliūnas, kalbas pasakė 
veterinarijos gydytojų va rdu — 
dr. K. Karnauskas, agronomų ! J ^ 0 5 j P " ? ^ ? k o n s u I ė *"?**? 

. T . i Daužvardienė sveikina autonų ir lei-
s-gos — agr. A. Santaras, Uet . j ^ ^ ^ p u i k a u s veikalo apie arki-
Kat. mokslo akademijos — kun. j vyskupą Jurgį Matulaitį išleidimą 
V. Bagdanavičius, ateitininkų — ! su šiuo veikalu supažindinimo vaka-
dr. J. Meškauskas, profesorių — į «*»*je sausio 27 d. Marijonų sve-prof. B. Vitkus ir visiems šei
mos vardu padėkojo sūnus dr. 
Kazys Almenas. Vakar po ge
dulingų šv. Mišių, kurios buvo 
Nekalto Prasidėjimo par . baž
nyčioje Brighton Parke, velio
nis buvo palaidotas. 

x Pensininkų sveikatos rei
kalai bus aptar t i Lietu-

pasiskirstė: Jonas Gaižutis — į ™ sodybos p a ž m o n y j e šį sek-
pirm., Kostas Juškaitis — sekr., 1 madienį, nuo 2 vai. po pietų. 
Kazys Leknickas — vicepirm. į B u s i r užkandis. Visi laukiami. 

. . . . . . . X S t Laurence aukšt. mo-
įr narys kultūros reikalams, , , , T-> v i -m -m-

i kyklos, Burbank, UI., t a r p Hh-
Ed. Vengianskas — vicepirm. Į n o i s valstijos studijų stipendi-
bendriems reikalams ir Vincas ; joms gaut i paminėti šie moks-
Valkovickas — iždininkas. Vi- teiviai: Vytenis A. Beiga, Ri-

tameje. 
Nuotr. J. Duobos 

BRIGHTON PK. U E T U V I Ų 
NAMŲ SAVININKŲ DR-JOJE 

Draugijos narių metinis su
sirinkimas įvyko sausio 20 d. 
Vyčių salėje. Susirinkime da
lyvavo 90 narių. Susirinkimą ati 
darė d-jos pirm. Stasys Juodis, 
prašydamas visus minutės su
sikaupimu pagerbti mirusius 
d-jos narius. P o to susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė A. Ra-
monį ir sekretoriumi S. Juoku-
baitį. A. Ramonis perskaitė su
sirinkimo dienotvarkę, kuri bu
vo priimta, pakvietė d-jos pir
mininką Stasį Juodį padaryt i 
1979 metų d-jos veiklos prane
šimą. Pirmininkas pareiškė, 
kad buvo labai gera ir energin
ga valdyba ir kar tu dirbdama 
pilnai atliko 1979 metų numa
tytą veiklos planą. Baigdamas 
savo pranešimą, dėkojo visiems 
valdybos nariams ir talkinin-

sais Chicagos ramovėnų sky
riaus reikalais kreiptis ir rašy
ti adresu: J. Gaižutis, 7259 So. 
Sacrarnento Ave., Chicago, IL. 
60629. 

chardas R. Blinstrubas ir Ste-

X Ray Masiliūnas, Oak Lown, 
111., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dol. auka. Maloniai dė
kojame. 

x Dėkodami už kalendorių, 
aukų "Draugui" atsiuntė: po 5 
dol. — Alfonsas Biveinis, Po
vilas Kantas, Vincas Kizlaitis; 

; po 3 dol. — Vyt. M. Sirutis, A. 
j Almenas; 1 dol. S. Žukauskas. 
i Visiems dėkojame. 

X Aukų po 7 doL atsiuntė: 
Stasys Vitkus, St. Petersburg, 
R. Alminas, Glenview. 

i Labai ačiū. 
ponas A. Skirius. 

X P ranė Žymantienė išvyko! X Dėkodami už kalendorių, 
į Saudi Arabiją aplankyti savo j po 5 dol. aukojo: Dr. Elena | 
dukters Sigutės ir žento Rasto- Repšienė, Tadas Mečkauskas, i 
nių. Žentas ten dirba kaip Ame . D. Kisielis, Nikodemas Abro-
rikos Energijos departamento mas, Juozas Puidokas, Pijus 

x lietuvių Opera prašo kiek-! pareigūnas. \ Mitkus; 3 dol. — Helen Shatas. 
vieną, kuris t ik gali, būti Ope-1 x Kristina Lapienė, čikagiš-; Visiems maloniai dėkojame. 
ros mecenatu šiais metais. Kiek-[ kė, parėmė mūsų dienraštį 10 
vienas, paaukojęs operos pasta-; dol. auka. Dėkojame. 
tymo išlaidų sumažinimui bent! x Leonas Sodeika, Westches-
100 dol. gauna 2 neapmokamus ter. 111.. nusipirko "Drauge" lie-
bilietus į savo pasirinktą spėk- tuviškos muzikos ir dainų plokš-
taklį ir yra kviečiamas dalyvau- į telių už 44 dolerius. 
ti pooDerimuOse kietuose su vi- . . —_ . . . . . . ._, . 
sais One*- r *' v Kražių monografijai įšleis-

., . ' *. v \ . » ti siųsti aukas: Jonas Žadeikis, 
rasa.' cm " n n r-i-r-oc^--. m-in to l r . ^ 
piinai ganma nurašyti nuo tak 
sų. čekį prašom išrašyti Ope 
ros pavadinimu ir tą auką siųs- V.**n7 
ti : "Lithuanian Opera Go., 6905 
S. Artesian Ave., Chicago, BĮ. 

65*22 S. Roclnvell St., Chicago, 
111. 60629. Čekius rašy t i : Kražių 

(sk.) 
x Mardi Gras — Užgavėnių 

60629. Tuoj bus išsiųstas tai k a r n a v a l a s įvyks vasario mėn. 
sumai pakvitavimas. (pr.) j 9 d. Jaunimo Centro patalpose. 

. į Skiriamos 5-ios piniginės pre-1 x Rimgaudas Kasiulis atliks 
sL , , ? J _ ^ ! _ „ ^ S . _ ! t a t 0 m ? ™ios b e i organizacijų dovanos j lietuvių ir pasaulinių kompozi-veikalų Carminos Buranos ir i 

Pajacų spektakliai bus bal. 19 
d., g vai. vak.. bal. 20 d., 3 vai. 

geriausiom kaukėm. Vakaras torių kūrinius Jaunųjų talentų 
rengiamas 12-kos organizacijų j koncerte vasario 2 d., sekma-
su įdomiom programom. Groja į dienį, 3 vai. p. p. Jaunimo cent

re. Rimgaudas gimęs ir augęs popiet ir bal. 26 d , 8 vai. « k , ; . m s . . i r B . P A K S T O orkes-
Manjos mokyklos salėje. Bilie-; t r a i Kaukių paradas 10 v. didž. (Karaliaučiuje, muzikos mokyk-
k r t i f e S T - i T « £ T ' s a I ė i e - K v i e č i a m i v i s i" Informa- |lą baigė Kaune, vėliau grojo an-
"7 3 W^IZ' ' h l " -™ t e i k i a V - Markevičius 737-! samblyje 
cago, Dl. 60629. Tel. 471-1424. į 5 7 5 0 . ( , ' 
Taip pat galima gauti ir pilną; 
Oarminos Buranos libretą tik už \ x Akiniai siuntimui j Lietu-
$1. Bilietų kainos: parteryje — v»- Kreipkitės I V. Karosaitę. 
$17.50. $15.50. $12.50 ir $9.50; I Optical Studio. 7051 S. Washte-
balkone — $15.50, $11.50 ir n a w A-ve.. Chicago, Tll. 60629. 
$7.50. Paštu bilietus galima už- "Tel. 778-6766. (sk.) 
sisakyti, panaudojant šią at
karpą: 

X Rimgaudo Kasiulio ir jau
nųjų talentų muzikos, dainų ir 

Prašau prisiųsti bil. po ; dailiojo žodžio koncertas įvyks-

"Lietuva". 1979 ra. 
vasarą su ansambliu išvyko 
gastrolėms į Vak. Vokietiją ir 
čia paprašė politinio prieglobs
čio. Tų pačių metų rudenį Bal
fo globa ir pastangomis atvy
ko į Chicagą. Dabar tęsia stu
dijas toliau. 

X Ann Jillian (Onutė Nau
sėdaitė), prieš 29 metus gimusi 
Bostone, užaugusi ir subrendusi 
Hollyvvood, Calif., vaidino eilėj 
filmų, o paskutinį pusmetį pasi
rodė muzikiniame pasta tyme 
"Sugar Babies" New Yorke, Chi 
cagoj ir kitur. Dabar ji dainuo
ja New Yorko naktiniame klu
be "Reno Sweeney". 

x Juoze Augaitytė, Philadel-
phia, Pa., žinoma Lietuvos ope
ros solistė, mums atsiuntė ma
lonų laišką, kuriame pasidžiau
gė "Draugu", atnaujino prenu
meratą ir d a r užsakė dienraštį 
vienai savo draugei. Gavome i r 
jos auką. Už viską esame dė
kingi. 

x Teof. Vildžšus. Chicago, 
111., aukojo 10 dolerių. Ačiū. 

x Jer. švabas , čikagiškis, a t 
naujino prenumeratą ir atsiun
tė 10 dolerių auką. Labai ačiū. 

x Mlami Lietuvių Klubui rei
kalingas prižiūrėtojas. Pagei
daujama pora. Duodamas bu
tas ir geros sąlygos. Kreiptis į 
Klubo prezidentę Sofiją šepu-
tienę, 9140 Abbott Ave., Surf-
side, Florida 33154. Tel. (305) 
868-1199. (sk.) 

x Apie rūkymo žalą ( jau 
prieš daugelį metų įrodyta ga r 
saus dramaturgo Antano Če
chovo) kalbės dr . Eugenijus 
Būtėnas naujojoje Antro Kai
mo programoje, kuri įvyks Play-
house salėje, 2515 W. 69 S t 
vasario 2 ir 3 dienomis. Pradžia : 
šeštad. — 8 v. v., sekmad. — 6 
vai. vak. Rezervacijos būt inos: 
434-7004. (pr .) 

x Skubiai reikalinga auklė 
vaikams (babysi t ter) . Vietovė 
— Near Northside. Prašom 
skambint Jonui Šoliūnui telef. 
549-3634. (sk.) 

x Paremkime Lietuvių dva
sinį centrą Putname. Tam t iks
lui kovo 9 d. J. Centre bus kon
certas — vakarienė. Koncertą 
išpildys operos solistė Dana 
Stankaitytė. Bilietai gaunami 
J. Vaznelio prekyboje ir Mar
giniuose. Auka $10.00. (pr.) 

kams už sąžiningai at l iktas pa
reigas. 

Draugi jos kasininkas V. Kel
melis savo pranešime pateikė 
1979 metų pajamų ir išlaidų 
apyska i tas . I š jo pranešimo pa
aiškėjo, kad kasos stovis y r a 
geras . 

Apie d-jos sirgusius narius i r 
jų lankymą pranešimą padarė 
Vik toras Galeckas ir Dana Stan
kevičienė. Revizijos ak tą per
skai tė P . Jadvyga Aukščiūnie-
nė. 

Kadangi draugijos valdyba, 
vadovaujama energingo Stasio 
Juodžio, pereitais metais t a ip 
darniai ir vieningai dirbo ir a t 
siekė gražių rezultatų, susirin
kimo nariai vienbalsiai p rašė 
draugi jos pirm. Stasį Juodį p a 
silikti šiose pareigose i r šiems 
me tams . J a m sutikus, sutiko 
ir visi valdybos nariai. Tad š ių 
metų draugijos valdybą suda
ro sekantiej i asmenys: 

S t a s y s Juodis — pirmininkas, 
J a d v y g a Tamoševičienė — vice
pirm., Jonas Jokubka — vice
pirm., Anelė Rastienė — sekr., 
V ik to ra s Kelmelis — kas. , Alek
sas Kasperavičius — v-bos na
rys, Vladas Leikus v-bos na 
rys. Parengimų komisija: Vla
das Palubeckas, Stasė Palekie-
nė, Ba rbo ra Strumskienė, J a d 
vyga Kloviskis. Ligonių lanky
mo komisija: Viktoras Galec
kas i r Dana Stanevičienė. Juo 
zas Tamoševičius — informaci
jos reikalams v-bos narys , P r a 
nas šu l a s — socialiniams rei
ka l ams v-bos narys. Revizijos 
komisi ja : Mykolas Maskvytis, 
J a d v y g a Aukščiūnienė i r Lauba. 

Draugi jos p-kui Stasiui Juo 
džiui prašant , į v-bos sąstatą 
pakviest i veiklūs d-jos nariai 
J o n a s Aukščiūnas ir Simas Jo
kūbai t is . 

Linkėt ina šių metų draugijos 
valdybai ir toliau dirbti vienin
gai i r atsiekti tų pačių rezulta
tų. P o susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti, o kas no-

Iš ARTI IRTOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— literatūros vakare,, kuris 
rengiamas drauge su koncertu 
vasario 10 Kultūros židinyje, 
Brooklyne, vienuoliktosios dai
lės parodos proga, dalyvauja ra
šytoja Nelė Mazalaitė ir poetė 
Audronė — Ona Balčiūnienė, 
kuri dalį savo kūrybos skaitys 
pati, o kitą dalį jos vyras Bro
nius Balčiūnas, šioje dalyje bus 
dail. Vlado Vijeikio knygos "Lie j 
tuvos istorijos vaizdai" prista
tymas. Apie knygą kalbės Pau
lius Jurkus. 

— Dail. Prano Lapės paroda 
rengiama gegužės 3 ir 4 Kultū
ros židinio mažojoje salėje. Pa
rodą rengia ir j ą globoja LMK 
federacijos New Yorko klubas. 

— Kun. Jonas Bakanas sau
sio 25 d. \Vorcestery, Mass., at
šventė kunigystės auksinį jubi
liejų, nors tiksli šventimų da-

rėjo galėjo ir pasišokti prie 
linksmos A. Ramonio muzikos. 

Brighton Parko Lietuvių Na
mų savininkų draugija ne tik 
lanko į nelaimę patekusius 
draugijos narius ir j iems visa-
keriopai padeda, bet taip pa t 
prisideda ir prie lietuviškos vei
klos, remiant kultūrinius paren
gimus, lietuviškas mokyklas, o 
taip pat spaudą ir lietuviškas 
radijo programas. 

Vladas Palubeckas 
i ' į '' • ! 

j Putnamo seselių rėmėjos su soi. Dana Stankaitytė, kurį dainuos metinės 
vakarienės metu. Iš kairės: J. Dočkienė, soi. Dana Stankaitytė, A. Vepš-
tienė ir J. Bobmienė. Nuotr. V. Noreikos 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Chicagos L Vyčiu ruošia
mas Lietuvos Atsiminimų ban-

dol spektakliui.; ta 1980 m. vasario 3 d., sekma-: ketas, skirtas Lietuvos nepri-
viso $ 

bil. po dol 
. . . . spektakliui, viso dol. . . . 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

dienį, 3 vai. p. p.. Jaunimo Cen-', klausomybei paminėti, bus va-
tro salėje. Programą atlieka: Į sario 17 d., Martiniąue salėje, 
muz. Rimgaudas Kasiulis s u ' J a m e bus pagerbti Lietuvių 
lietuvių liaudies muzikos instru-1 Operos žmonės. Jie atliks me
mentu — birbyne, muz. Arūnas \ nir*ę programą. Įėjimas 20 dol. 
Kaminskas — pianinu, aktorė! asmeniui, įskaitant ir gėrimus. 
Daiva Markelytė ir dainininkė i Šokiams gros geras orkestras. 
Rūta Pakštaitė. Sceninė prie-!Vietas užsisakyti galima skam-
žiūra — Živilės Numgaudaitės. i binant tel. FR 6-6489. Pirmi-
Bilietai gaunami BALF'o įstai-1 ninkas Algirdas Brazis kviečia 

Telefonas . . . g o j e _ 2558 West 69th Street, j lietuvius kar tu su Vyčiais at-
Chicago, IL., telef. 776-7532;! š v?sti Lietuvos nepriklausomy-

Čekius išrašyti: l i thuanian į i r p r i e įėjimo. Įėjimo auka kės minėjimą. Banketo pradžia 
Opora Co. Inc. ir siųsti tiesiog: 55 oo, s t U dentams — $3.00. Pel- |4:30 v. popiet. (pr.) 

^ t - 2 i ^ ° J ! r l i U V a Z » e l h J j n * s s*™™ R i m ^ d 0 K*"! X ,Ja„ dabar galima regis-
krautuves adresu. ( p r . ) | s i u l i o stipendijos fondui, (pr.) ; t r u o t i s , i e n o s w a i t o l e k s ^ . _ 

x Albinas Kurkulis akcijų x RAŠOMOSIOS ma§. lietuvišku i s»jai j Lietuvą. Pirmoji kelio-
brokeris. dirbąs su Rodman & raidynu, visom kalbom. GAIDOM, vi-' nė išskrenda iš Chicagos birže-
Bradshaw, Inc., patarnauja ak- suose modeliuose gaunamos CHICA- lio 9 d.; kitos bus paskelbtos 
cijų bonų, fondų bei kitų vertv- G 0 J £ : Draugas - 4545 W. 63rd St. vėliau. Vega International Tra-

bių pirkime ir pardavime. • ^ K S I E L V S B S S « ^ V H Ser™"' ^ ™ MormA-
* . . , , . , . . „ - _ - „ , - 7399 arba tiesiai iš SPARTA savmin- .. . 

domėję skambinjute 977-*916. to: j j G l e d r a i t t s l t B a r r y Dr., E> c,j„ k m P t , s i Julią Liutikas tel. 
(sk.) sN«rthport, N. Y. i m i . (ik.) 1*60-3824 arba 737-2850. (ak.) 

Kun. Juozas Vaišnora, MIC, arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos by-
HK generalinis postuliatorius. atvykęs 
iš Romos, daro pranešimą apie bea
tifikacijos bylos eigą sausio 27 d. 
Marijonų svetainėje susirinkusiems 
svečiams. 

Nuotr. J. Duobos 

NUŽEMINO BONUS 

Chicagos paskolų bonų pa
t ik imumas nužemintas iš AA į 
A. Dėl to dabar Chicagos mies
tu i reikės mokėti aukštesnes 
palūkanas . Dabar, išleidus mie
s tu i 108.7 mil. dol. bonų, bankai 
j uos pirko t ik už 8.65% palū
kanų. 

PENKTADALIS NETURTINGI 

"Chicago Reporter" skelbia, 
k a d kas penktas Chicagos žmo
gus y ra netur t ingas ir t a ip pa
siliksią toliau. Vyriausybės pa
s tangomis pereitais metais pa
rūpin ta 7000 tarnybų tiems, ku
rie jų neįstengė gaut i Chicago-
je, bet yra dar 124,000 žmonių, 
norinčių gauti darbus. 

SUNKIOS DERYBOS 
Su ugniagesiais Chicagos mie

s to pasitarimai eina sunkiai. 
Y r a pavojus, kad ugniagesiai 
gali sustreikuoti. 

DAUG PADfcKU 
Šimtai telefoninių pašaukimų 

ir daug laiškų perteikė Kana
dos konsulatui Chicagoje padė
k a s už išgelbėjimą kelių ame
rikiečių iž Irano. 

ta yra birželio 14 d. Sukaktuvi
ninkas yra gimęs "VVarcestery 
1906 m. vasario 13 d. Jo tėvai 
— Agnė Kulokaitė ir Juozas 
Bakanai buvo ateiviai iš Lietu
vos, dėlto jis buvo išauklėtas 
lietuviška dvasia. Mokėsi jis 
Worcestery, Montrealyje baigė 
filosofiją, o Baltimorės St. Ma
ry kunigų seminarijoje — teo
logiją. Įšventintas kunigu 1930 
m. birželio 14 d. Springfielde, 
Mass. Kunigišką darbą dirbo 
kaip asistentas Šv. Pranciškaus 
par. Athol, Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijose Wor-
cester, St. Luke par . Westboro, 
švč. širdies par. Gardner ir Šv. 
Rožančiaus par. VVorcestery. Il
gą laiką buvo Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas Wor-
cestery, iš kur 1972 m. išėjo į 
pensiją ir apsigyveno Vianney 
namuose, skirtuose pensinin
kams kunigams. Bet jis ir da
bar patarnauja lietuviškoje šv. 
Kazimiero parapijoje, kai turi 
sveikatos ir yra reikalingas. Su
kaktuvininkui kun. Jonui J. Ba-
kanui linkėtina d a r ilgų metų 
ir ištvermės nešant amžiaus 
naštą. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a. Antanas Bulota mi

rė sausio 20 d., sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Kilimo marijam-
poliškis, Lietuvoje buvo amatų 
mokyklos Kaune mokytojas. 
Ypač gražiai mokėjo gaminti 
įvairius odos dirbinius. Buvo 
viengungis, padėdavo lietuvių or
ganizacijoms. Palaidotas Spring-
vale kapinėse. 

AFRIKOJ 
— Kun. Hermanas Šulcas, sa

lezietis, anksčiau dirbę3 Euro
poje ir Brazilijoje, šiuo metu 
darbuojasi misijų krašte Rusan-
doje. Ateinantį rudenį jis keti
na vykti Europon ilgesnių atos
togų, nes neįprastas khmafas 
gerokai vargina. (Jo adresas: 
Rev. H. Schulz, Paroisse Musha, 
B. P. 266 — Kigali, Rwanda, 
Africa). Kalėdiniame šios pa
rapijos biuletenyje įdėtas kalė
dinis sveikinimas net šešiomis 
kalbomis, jų t a rpe ir lietuvių. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Tautinių šokių grupė "Lie

tuva" birželio mėnesio gale vyk
sta į Chicagą — į Pasaulio Lie
tuvių Tautinių šokių šventę. 

Advokatas JONAS G1BA1TIS 
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. 

SUDEGfc W00LWOBTH 

Gaisras sunaikino Woolworth' 
krautuvę, 3222 W. 6 3 St., CM-1 
cagoje. Policininkai, pastebėję 
išmuštą langą ir nuėję patikrin- j 
ti, rado užpakalinėje dalyje ke-
tunas ugnis. Tas sustiprina 
spėjimą, kad buvo padegimas. 
Krautuvės stogas sukrito ir pre
kės buvo sunaikintos. 

29 MIL DOL MOKESČIŲ 

Finansinių sunkumų slegia- j 
mas Chicagos miestas ryžtasi 
surinkti nuosavybių mokesčiais 
29 mil. dol.. kaip t a i buvo per 
klaidą numatyta uždėti gyven
tojams. Į t a i linksta mere J. j 
Byrne ir jos patarėjai. 

PASKOLA DĖL MOKYTOJŲ 
Chicagos miesto taryba 44 

baisais prieš du nusprendė už-1 
traukti 206,840,000 dol pasko-! 
lą, kad būtų galima išmokėti ai-
gas mokytojams. 

GACY TEISMAS 
Jau parinkti prisiekusieji tei

sėjai Rockforde, m. , ir dabar 
Chicagoje prasidės teismas John 
W. Gacy. kuris įtariamas nužu
dęs keliasdešimt jaunuolių. 

I 

Ieškomas 

JOHN M. JULIUS 
Sunūs Andriejaus ir Barboros 
Milchinkas. Gimęs 1895 m. kovo 
4 d. Lietuvoje, Anykščių apylin
kėje. Jo giminės ar draugai pra
šomi rašyti adr.: Edw. Šumanas, 
7306 W. 86th St., BruJgeview, IL 
60455 arba skambinti telefonu — 
312—599-2411. 

•iiiiiimiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiimutiiiiiiiiiii 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, 111. 60629 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimuiiimmiiiiiiiimiiii 
: 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzie Ave. 

Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

-:" _ _ 

file:///Vorcestery



