THE LI3RARY OF COBGKESS
REFEKENCE DEPARTMENT
SER1ALS DIVIS10H
ViASHINaTON. D.C. 20025

GRATIS

LAISVOJO PASAULIO UCTUVIŲ DIENRAŠTIS
4M5 WBST aam STREETT

THE.
VOL u c a v

TELEFONAS (312)

LITMUAtSIIAISI W O R L D - W I D E DAILY
K

ŠEŠTADIENIS — SATURDAY, KOVAS — MARCH 15, 1980

KATALIKAI PASAULY
"Opos D w "
Specialiu laišku popiežius Jo
nas Paulius I I paminėjo neuž
mirštamą "Opus Dei" katalikų
kunigų i r pasauliečių — vyrų ir
moterų — sąjūdžio steigėjo is
pano kunigo Escriva de Belenguer asmenybe. Kunigas Escriva d e Belenguer mirė prieš pen
kerius metus. J o prieš 50 metų
įsteigtas
"Opus Dei" sąjūdis
šiandien j a u y r a išplitęs visuose
penkiuose kontinentuose. Sąjū
džio tikslas — Kristaus Evange
lijos dvasia atnaujinti visas so
cialinio gyvenimo sritis.

Šventė Helsinkyje
Helsinkio katalikų vyskupija
vasario 16 dieną iškilmingai at
žymėjo savo įsisteigimo dvide
šimt penkerių metų sukaktį. Ta
proga Helsinkio vyskupas, tarp
kitų įvairių svečių, pakvietė į
Helsinkį Talino katalikų parapi
j o s kleboną kunigą Krumpan
ir Leningrado katalikų parapi
jos kleboną lietuvį kunigą Juozą
Pavilonį.
Kunigas Pavilonis
kvietimą priėmė ir vasario 12
dieną traukiniu i š Leningrado
atvyko j Helsinkį, kur pasiliko
vieną savaitę kaip vietos vys
kupijos svečias. Talino katalikų
parapijos klebonas kun. Krum
pan negavo sovietų leidimo nu
vykti į Suomiją.
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SACHAROVAS LIEKA
AKADEMIJOS NARIU

— Amerikos automobilistų
draugija paskelbė, kad pernai
Jį išgelbėjo slapto balsavimo taisykle
važinėjimas automobiliais nu
Akademija pavydžiai saugo sa
Maskva. — Sovietų Sąjungos
krito 12.8 nuoš.
vo
nuo caro Petro laikų išlai
Mokslų
akademija
kovo
8
d.
už
— Sovietų kareiviai nušovė
kytą
savotišką
nepriklausomu
baigė
savo
trijų
dienų
metinį
su
Afganistane mašvanų genties
mą.
Kada
Stalino
laikais geneti
seniūną Gulai Shaer, kuris, ka važiavimą, visai neužsiminusi
reivių apsuptas, buvo sutikęs apie akademiką Andrejų Sacha kas Nikolai Vavilov susiginčijo
derėtis s u dalinio vadu, prane rovą, Nobelio premijos laureatą, su Stalino favoritu Trofimu Lyšė į Pakistaną pabėgę afga kurį bolševikų valdžia už žmo senko, akademija atsisakė paša
gaus teisių gynimą ištrėmė iš linti Vavilovą. Enkavedistai Vavinai.
lovą kalino, kankino, tačiau jis ir
— Nuo lapkričio m ė n pra Maskvos į Gorkio miestą. Si Moks
Naujasis Rodezijos - Zimbabvės premjeras Robert Mugabe sveikinasi su
mirė akademijos nariu. Prieš me
lo
akademijos
tyla
dar
kartą
pa
gubernatorium lordu Christopher Soames. Premjeras prašo britų admini džios, k a d a Teherane buvo už
tus
Sergėjus Trapeznikovas, par
demonstravo
akademiku
nepri
straciją atidėti išvykimą, nes jam reikia daugiau laiko suformuoti naujos pulta J A V ambasada, į Ameri
valstybės administraciją. Mugabe pripažino, kad be baltųjų paramos jis ką įvairių tipų vizomis atvyko klausomumą nuo Kremliaus po tijos centro komiteto narys, Moks
Jugoslavo laiškas
negales valdyti.
lo ir Švietimo komiteto pirminin
11,000 iraniečių. Iš Irano diplo litinio spaudimo. Akademijos at
Krikščioniškoji šeima y r a ti
kas padavė prašymą į akademi
matų, kurie turėjo išvažiuoti iš stovas, paklaustas, kokių žygių
kėjimo i r žmoniškumo moky
jos pilnus narius, tačiau jis ne
akademija
griebėsi
Sacharovo
reiAmerikos, išvažiavo apie 2 5
kla, — pažymi Gavėnios proga
gavo dviejų trečdalių balsų ir bu
imigracijos
kalu,
atsakė,
jog
šis
klausimas
vi
nuoš.,
paskelbė
paskelbtame ganytojiniame laiš
vo
atmestas, nežiūrint jo galios
sai nebuvo kilęs.
biuras.
Indija neatsisako
ke jugoslavas vyskupas Zazino"Chicagos Tribūne", vedamaja partijoje ir vyriausybėje. Aka
— Pietų Afrika pripažino,
vic, ragindamas visus tikinčiuo
demija pranešė, kad jam trūksta
atominių bombų
kad jos kariuomenė bando nau me komentuodamas sovietų aka
sius šiame priešvelykiniame lai
kvalifikacijų
tapti pilnu akademi
j u s sovietų tankus T-55. De demijos tylą, .pastebi, kad akadeNew Deihi. — Indijos vyriau
kotarpyje, ypač šeimos židinyje,
jos
nariu.
šimt tų tankų buvo konfiskuo mija turi galingą girikilą, kurio
atnaujinti tikėjimą.
Tikėjimą sybė pakeitė buvusios Janata
Nežiūrint, kad sovietų valdžia
t
a pernai Durbano uoste. Pran neturi jokia kita sovietų institu-'
Kai
kurie
laukia
šacho
mirties
partijos
vyriausybės
politiką
gaivina i r stiprina malda, pažy
at me
*s akademiko Sacharovo
—slaptą balsavi-1 ^
tyrimų
klausimu.
Teheranas. — I r a n o užsienio m e atpažinti marinai parodyti cūzų prekinis laivas gabeno cija, būtent,
mi vyskupas. Malda y r a atsi atominių
tankus į Angolą, tačiau turėjo mą. Valdžia nė nebandė reika- I jo anksčiau laimėtus ordinus ir
v ė r i m a s Dievui. P e r maldą žmo Premjerė Indira Gandhi pareiš reikalų ministeris S a d e g h Ghot- gimnastikos m e t u .
gairbės ženklus, ji negali atimti
Valstybės departamentas pa sustoti P . Afrikos uoste. Čia lauti, kad Mokslų akademija iš Mokslų akademijos nario titulo.
g u s priartėja prie Dievo. T a d kė, kad Indija y r a pasiryžusi bzadeh pasikalbėjime s u Pran
mestų Sacharovą iš savo narių
y r a y p a č svarbu, kad šeimoje išlaikyti savo atominių tyrimų cūzijos radijo s t o t i m pareiškė, vadino šį filmą propagandos vyriausybė tankus konfiskavo,
sąrašo, nes nariai, kurių yra 230, Akademijos paskutinis suvažiavi
nes
jie
buvę
skirti
Namibijos
niekada
nebūtų
užmirštama programą taikos ribose, tačiau, kad iraniečiai j a u neberemia manevru, siekiančiu įrodyti, kad
slaptu balsavimu turėtų gauti du mas šio klausimo nė nesvarstė.
malda. Kiekviena šeima tebūna jei to pareikalautų valstybės radikalų, kurie o k u p a v ę laiko visi įkaitai y r a sveiki ir paten sukilėliams.
Sakoma, kad
Izraelio karinio saugumo trečdalius balsų.
t a r t u m bažnyčia, kurioje visi interesai. Indija nevengs ir ato JAV ambasadą i r jos diploma kinti. I š viso parodyta 11 ame
akademijoje
daug
narių
slaptai
minių
bombų
sprogdinimo.
In
narys,
pasitraukęs
i
š
tarny
tus. L a i k a s t i e m s r a d i k a l a m s | rikiečių.
Teismas išteisino
d r a u g e — tėvai ir vaikai — kas
gerbia
Sacharovą
už
jo
laikyseną.
dija
nebus
užtikta
besnaudžianbos,
papasakojo
V.
Vokietijos
nepalankus,
anksčiau
j
i
e
turėjo
Žinia,
kad
buvęs
šachas
vėl
dien garbintų Dievą i r prašytų
Akademijos suvažiavimo metu
Fordo bendrovę
ti, laikys ausis ir akis atidariusi daugiau rėmėjų, d a b a r j ų skai-1 sunkiai serga i r bus operuoja- "Stern" žurnalui, kad Izraelio
Dievo palaimos.
Maskvoje
sklido
gandas,
'kad
kažir neatsiliks nuo naujosios tech čius sumažėjo.
agentai
susprogdino
du
atomiWmamac. — Indijanos teis
Ministeris pri mas, I r a n e b u v o sutikta nevie
nikos, pasakė parlamente prem dėjo, k a d įkaitų klausimą iš nodai. Kai kurie, kaip minėtas nim* rpr»i-+<-*T-ii1c. fc'rV tnrėio ke-1 kuris partijos centro komiteto na- mas po ilgos bylos nusprendė,
Krfeščioniu vienybė
rys telefonavo akademijos pirmi jog Fordo automobilių bendro
Romoje
įvyko
Krikščionių jerė Gandhi.
spręs naujas I r a n o parlamen užsienio reikalų ministeris, pa liauti į Iraką iš Prancūzijos.
— Afganų pabėgėliai Indijoje ninkui Anatolijui Aleksandrovui vė nėra kalta tyčia gaminusi
Vienybės sekretorijato visuotinė
tas, vyriausybė
dabartinėmis reiškė viltį, k a d su šacho mirti
Parama Turkijai
papasakojo,
kad Asmaro mieste ir pasiteiravo, ar nėra vilčių iš nesaugų, mažą "Pinto" automo
asamblėja, kurioje dalyvavo 24
sąlygomis šios p r o b l e m o s nega mi lengvai išsispręstų įkaitų
Istanbulas.
—
Turkijos
vy
kardinolai i r vyskupai i š 21-no
krizė, kiti iraniečiai netiki, kad tūkstančiai gyventojų dingo p o mesti Sacharovą iš akademijos. bilį. Trys Indianos merginos
linti išspręsti.
riausybė
paskelbė
eilę
finansi
k r a š t o . Asamblėjos darbuose
Irano ministeris pridėjo, k a d šachas bet k a d a sirgo. Jie ma sovietų kariuomenės puolimo. Aleksandrovas atvirai paaiškinęs, 1973 m. važiavo t u o automobi
buvo svarstomi krikščionių už nių planų, kurie paskatins už Irano - Amerikos krizė būtų la no, k a d tai melas, siekiąs pri Pakistano sieną kasdien pereina kad vienintelis būdas išmesti Sa liu ir žuvo, k a i į jį iš užpakalio
daviniai drauge liudijant šiuolai sienio kapitalo investavimą į bai greit išspręsta, j e i buvęs dengti šacho kelionę į Ameriką, vidutiniškai po 350 pabėgėlių charovą būtų slaptas visos akade trenkė kitas. Prokuroras įrodi
mijos sesijos balsavimas, bet nė nėjo, kad gazolino t a n k a s buvo
kiniam pasauliui Kristų, š i s už Turkijos pramonę. Kovo 26 d. šachas mirtų.
kur j i s norėjęs apsigyventi. Tik afganų.
Paryžiuje
Turkija
susitiks
s
u
davinys y r a ypač s v a r b u s da
_ Garsus sionistas, Pasaulio ra vilčių, kad būtų gauta statuto nesaugiai įtaisytas mašinos už
Pasikalbėjime
s u Japonijos radikalų puolimas ambasadoje
dviejų trečdalių pakalyje ir Fordo inžinieriai
bartiniais laikais, nes žmonija Vakarų pramonės šalimis, jų "Mainichi" laikraščio korespon privertęs Ameriką išsiųsti šachą Žydų kongreso buvęs pirminin reikalaujama
tik Kristuje gali atrasti visų ekonomistais ir bankininkais. dentu Irano prezidentas Bani j Panamą.
kas N a h u m Goldman pareiškė, dauguma. Daugiausia, ką akade apie t a i žinoję. Teismo prisie
Turkija
siekia
ekonominės
pa
savo
problemų
sprendimą.
Sadras irgi p a k a r t o j o , jog ame
Sakoma, k a d šacho operuoti\ ^ a < i palestiniečiai įsteigs savo mija -galėtų padaryti, tai paskelb kusiųjų komisija n u s t a t ė , kad
ramos.
Amerika
jau
sutikusi
Asamblėja taip p a t svarstė kon
rikiečių įkaitų likimas priklauso
P a n a m ą išvyko g a r s u s ameri-! valstybę, nežiūrint Izraelio opo- ti akademijos prezidiumo papei visi maži automobiliai y r a ne
krečias krikščionių ekumeninio duoti Turkijai 300 mil. dol.
būsimam I r a n o
parlamentui, kietis chirurgas, širdžių perso zicijos. Vakarų Europa čia su kimą Sacharovui, kas ir buvo pa saugūs vieškelių susidūrimuose,
bendradarbiavimo
problemas,
kuris padarys galutinį spren dinimo specialistas d r . Michael vaidins didelį vaidmenį, o po rin daryta. Partijos centro komitetas negalima mesti kaltę tik Fordui.
Kardinolai
dažni
nesispyrė, nes puikiai žinojo, kad, Įmonės advokatai įrodė, kad
apžvelgdama krikščionių vieny
dimą.
DeBakey.
kimų ir prezidentas Carteris g a 
saugomi balsavimo slaptumo, smūgis į užpakalį buvo dideliu
bės kelyje jau atsiektus rezul
Pekino svečiai
Amerikiečiai įkaitai, laikomi
lėsiąs daugiau paspausti Izraelįakademijos
nariai balsuos už Sa greičiu, smarkus ir bet kuriame
t a t u s i r n u s t a t y d a m a gaires
Jis p a t s irgi pritariąs Palestinos
Pekinas. — Kinijoje lankėsi JAV ambasados p a s t a t u o s e T e 
charovo palikimą narių tarpe.
automobilyje po tokio smūgio
valstybei.
ateities bendradarbiavimui, ypač I Vienos arkivyskupas, kardinolas herane, buvo r a d i k a l ų parodyti
Derybos Bogotoj
Sovietų akademijos nariai pri galima tikėtis gaisro i r žu
Graikijos
televizijos
grupei.
P
o
teologinių studijų srityje, t a r p Į Franz Koenig. Po pasitarimų
— Žemės ūkio departamentas
Bogota. — Kolumbijos prezi paskelbė, jog 1979 m. amerikie vačiuose pasikalbėjimuose nesle vimo.
įvairių krikščioniškųjų Bažny- su komunistų valdžios atstovais 133 dienų kalinimo įkaitai j a u
pia, kad nariai didžiuojasi išlai
ir Kinijos vyriausybės prižiūri pradėjo rodyti klasinius ilgo k a  dentas Julio Cesar T u r b a y Aya- čiai sunaudojo daug mažiau t a 
— Peru vyriausybė j a u 1973
kę
nepriklausomybę tokiame režila
sudarė
devynių
teisininkų
ko
mais katalikų vadais, kardino linimo simptomus: depresijos
bako, maždaug tiek, kiek buvo me, kur visos kitos organizacijos m. pradėjo pirkti i š Sovietų SąZodis prieš k a r ą
las pareiškė, jog nenumatoma žymes, apatiją, nervingumą, p a  misiją, kuri svarsto, kaip pa sunaudota 1900 metais.
Vyriausybės
priklauso nuo partijos. Šitaip yra jungos ginklus.
Katalikų Bažnyčia i r visa greit užmegzti Kinijos — Vati sakė psichiatras dr. Steven P a - greitinti politinių kalinių paleidi
Nevados prokuratūra t i  jau 256 metai. Niekad akademi- sluoksniai neseniai paskelbė,
krikščionių bendruomenė laiko kano ryšių. Neseniai Kiniją lan czenik, matęs t ą graikų gamintą mą, kurio reikalauja teroristai,
ria kaltinimus, kad L e s Vegas
savo esmine misija kovoti prieš kė Marselio arkivyskupas, k a r  filmą.
Jame parodoma, k a i p okupavę Domininkonų ambasa Sunrise ligoninėje tarnautojai ir ja nėra išmetusi savo nario dėl kad vėl pirktos dvi eskadrilės
visa tai, k a s galėtų sukelti nau dinolas Roger Btchegaray. K i  iranietis Raudonojo
Kryžiaus dą. Siūloma k a i kuriuos kalinius gailestingos seserys lažindavosi, politiniu priežasčių. Išimtim ga Suchoi-22 k a r o lėktuvų už 140
lima
laikyti
hydrodinamikos mil. dol. Pietų Amerikoje sovie
j u s tarptautinius
konfliktus, nija nutraukė ryšius su Vatika daktaras t i k r i n a kai kurių a m e  iš naujo teisti ir juos išteisinti,
kuris pacientas kada mirs. Ši mokslininką Veniaminą Levičą, tų ginklus naudoja tik Kuba i r
pažymėjo spaudos konferencijo nu 1958 m.
rikiečių sveikatą. D u jauni fil kitiems bausmę sumažinti, kad toks "lošimas" vykęs sunkiai
kuris buvo akademijos narys ko Peru.
jie būtų laikomi atsėdėję savo
je P r a h o s arkivyskupas kardi
sergančių skyriuje.
Įtariama, respondentas. Jis buvo pašalin
— Nežiūrint Amerikos spau
bausmes.
I
š
teroristų
reikala
nolas Tomašek. Bažnyčia visa
kad tarnautojai, norėdami lai tas iš narių, kai emigravo iš So dimo. Šveicarija n u t a r ė duoti
vimų daugiausia sunkumų su
d a priešinosi k a r a m i r ginkla
mėti lažybas, kartais nutrauk vietų Sąjungos į Izraelį. Jis atsi leidimą Sulzer firmai parduoti
kėlė kalinių paleidimas, nes te
vimosi varžybom, kuriomis y r a
davo intensyvios priežiūros apa sakė sovietų pilietybės, jo pašali Argentinai "sunkiojo vandens"
roristų reikalaujamos pinigų
vis labiau tobulinama mirtį ne
ratus.
nimui akademija turėjo šiek tiek įrengimus, kurie galės gaminti
sumos Kolumbijai netektų mo
šanti technika, pažymėjo kar
—
Graikijoje
įvyko
riaušės,
pakeisti
savo statutą. Maskvoje plutoną, reikalingą atominiams
kėti, ją sudėtų valstybės, kurių
dinolas. Jis priminė, jog dide
ambasadoriai pagrobti. Dery sužeisti 35 asmenys, jų tarpe 19 buvo kalbama tos bylos merą, ginklams. Argentinos atominės
lės pasaulio sritys, kuriose žmo
Neramumai kilo kad vienintelis balsas prieš Levi- energijos komisijos pirmininkas
bose tarp teroristų i r Kolumbi policininkų.
nės tebekenčia alkį i r skurdą,
admirolas Carlos C a s t r o Madero
čb : šmetima buvo Sacharovo.
B o n a — Miunsterio universi srityse. Šie rezultatai yra jaučia jos atstovų tarpininkauja Mek futbolo stadijone Solonikoje.
per trumpą laiką galėtų būti
pakartojo, jog Argentina plės
Ričardo
paverstos derlingomis žemėmis, teto, Vakarų Vokietijoje, koope mi Pabaltijo kraštuose dar ir šian sikos ambasadorius
savo energijos programą tai
jei ginklavimuisi ir k a r a m iš ratinių tyrinėjimų institutas, iš dien. Nežiūrint ilgos ir sunkios Galan.
kiems tikslams.
leidžiamos milžiniškos pinigų privačių fondų gavęs finansinę priespaudos, nurodo profesoriai,
sumos būtų paskirtos žmonijos paramą, pradėjo Pabaltijo vals prievartinės kolektyvizacijos, de
— Libano sostinėje Beirute
Pažengė naftos
tybių nepriklausomybės metais mografinio ir kultūrinio genoci
pažangos ir gerovės ugdymui.
įvyko susišaudymas t a r p pales
pelnu mokesčiai
atsiekto ūkinio k socialinio paki do, Pabaltijo kraštų ūkinis pajė
tiniečių ir Libano komunistų.
K r o a t ę gynėjas
limo studijas. Šias studijas vykdo gumas yra žymiai aukštesnis, ne
Žuvo keturi asmenys.
Washhigtonas. — Atstovų Rū
Švento Jeronimo vardo kroa Miunsterio universiteto profeso gu kitose vadinamose sovietinėse mai patvirtino prezidento siūlo
tų tautinėje bažnyčioje Romoje rius Erich Betcher, bendradar
KALENDORIUS
respublikose. Miunsterio univer m u s specialius mokesčius naftos
v a k a r buvo paminėta 20 metų biaudamas su Glasgowo univer
siteto pravedamų studijų tiksla-s bendrovėms, kurių pelnai, pra
Kovo 15 d.: Longinas, Liudvi
sukaktis nuo tikėjimo gynėjo siteto, Didžiojoje Britanijoje, Ry
yra ištirti, kokiu mastu
nepri sidėjus energijos krizei, labai
k
a
Tautas, Gunta.
kroato kardinolo Stepinac mir tų skyriaus profesorium Novei.
padidėjo.
Atstovai 302—107
klausomų
Pabaltijo
valstybių
po
Kovo
16 d.: Dionyzas, Euzeties. Visas erškėčiais nuklotas Abu profesoriai nurodo, kad Lie
balsais
priėmė
mokesčius,
p
a

išvystyti dėmesio
bija, Vaidotas, Vilija.
kardinolo Stepinac gyvenimo tuva, Estija ir Latvija, kurios ligi litika padėjo
siuntė įstatymą į Senatą. P e r
vertą
ūkiniai
socialine
pažangą
Kovo 17 d.: P a t r i k a s , Ger
kelias, pažymėjo šia proga Ti I-ojo pasaulinio karo buvo atsili
ateinantį dešimtmetį šie mokes
trūda,
Gendvilas, Vorūna.
ir
ar
Pabaltijo
valstybių
išsivysty
kėjimo Dotrinos kongregacijos kusios carinės Rusijos provinci
čiai atims i š naftos bendrovių
Saulė
t e k a 6:05, leidžiasi 5:56.
prefektas Franjo Seper, y r a jos, atgavusios nepriklausomybe, mas nepriklausomybės metais ga apie 227 bilijonus dolerių. Įsta
nuoseklaus tikėjimo liudijimo per palyginamai trumpą laiką lėtų būti pavyzdžiu šių dienų t y m o kritikai sako, kad mokes
ORAS
pavyzdys. Kardinolo Stepinac laiką — vos per porą dešimtme ūkinio ir socialinio vystymosi po- čius teks sumokėti vartotojams, Afganistano sukilėliai traukia t naujas kovos pozicijas Po sunkių kovų
Debesuota s u pragiedruliais,
laisvės kovotojai (mujahkleenai) atsiėmė iš rusų Asmaro miestą. Sovietų
mirties dvidešimtmetis bus taip čių pasiekė didelių laimėjimų "tikai vadinamo trečiojo pasau- jei bus a t š a u k t a s naftos
jro- parašiutininkų dalinyje žuvo apie 100 kareivių, kuriuos, besileidžiančius iš temperatūra dieną 45 1., naktį
p a t paminėtas Zagrebe.
d ū k t ų kainų reguliavimas.
ūkio ir socialinio
kraštuose
lėktuvų, apšaudė taikius afganų šakiai.
30 L
gyvenimo

Įkaitai jau rodą
kalinimo žymes
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PAS BRAZILIJOS ATEITININKUS

O pasiklausyti buvo ko. Pasi
Miestas skęsta šeštadienio sau klausyti, prisitaikinti sau ir įgy Žiemos kursų metu Dainavoje kursantai klausosi pašnekesio. Iš k.: T. Ivaš
Kai vykome į Pietų Ameriką,
būtinai norėjome susitikti su Bra lės kaitroje. Danguje spiečiasi de vendinti. Ji ypatingai buvo svarbi ka, Alg. Petrulis, R. Kulytė, R. Puškorius, R. Kuraitė, E. Vasiliauskas, A.
zilijos ateitininkais, nes apie jų besys. Jie miestą aplanko beveik jauniems tėvams, nes vaiko dvi- Kontrimaitė, S. Soliūnas ir Arūnas Pabedinskas (sėdi priekyje, prie stalo).
Nuotr. A. KaTilamsko
• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso saveiklą teko daug girdėti. Be to, kiekvieną popietę. Kun. J. Šeške kailbiškumas turėtų prasidėti jau
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j Vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsvičiaus
autobusiukas
piausto
Sao
nuo lopšio. Vėliau pradedat, nu
buvusi
Ateitininkų federacijos
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
I nių nesaugo. Juos gražina tik iš
Paulo
gatves,
kurios
tarsi
vora
kenčia ne tik vienos ar kitos kal nedaryti.
valdyba, kun. Juozo Šeškevičiaus
tiečius paskatinti ir padėti Lietu
j anksto susitarus Redakcija už
skatinama, užmezgė artimesnį ry tinklio ląstelės raizgosi kalvų pa bos pasisavinimas, jos turtingu
•
Redakcija
dirba
kasdien
j s k e l b i m ų turinį neatsako. Skelvai,
kad
jinai
taptų
lietuvių
Paskaitininkas palietė daug
8:30 — 4:00, šeštadieniais j D i m ų kainos prisiunčiamos gavus
vartojimas,
bet
dėl
įvai
šį su Sao Paulo at-kais. Vienas iš pėdėmis. Šiandien vykstame ap mas, jos
katalikų
kraštas;
Mes
matome
. . .
_.
«
, problemų, liečiančių antrinės kai8:30 - 12:00.
j prašymą.
tokių konkrečių ryšių buvo Li lankyti vieną iš ateitininkijos nų psichologinių faKtonų, etno-M
aplink save grasinančias blogybes
m < y k y m ą j d a v ė g, d a u g p r a k .
pirmūnų, dr. Eliziejų Draugelį,
n o Kojelio ir Dainos Kojelytės
, p a t a r i m U j t a i s y l d i U ) k u r i u ir ateizmą, tad pagal šūkį "Visa
likimo bangos atneštą į Braziliją centriškumo pasėkoje vaikas gali. ^
nusiuntimas talkininkauti jų sto
atnaujinti Kristuje", norime švies
i e š lQ a r 1 5 m e t ų sa _
po antro pasaulinio karo. Įdomus būti psichologiškai sužalotas vi-; ]&ikamis
vykiose. Todėl ir buvo įdomu su
ti
su Kristaus vėliava; Mūsų pa Vitas Lukošiūnas, Andrius Švabas duetas.
t
dabar
būtume
turėje
sutapimas. Lygiai prieš 70 metų sam gyvenimu, nekęsti savo Kai-1
Sos kolonijos at-ikais susitikti bei
reigos yra kovoti už nepriklauso ir T o m a s Kubilius. Vyrų trio,
Po programos svečiai vaišinosi
Jfe
L
M Q
fc
ateitininkija pradėjo savo pirmuo bos net nieko bendro neturėti su d a
ta kalba kalbančiais.
asmeniškai susipažinti.
mą
katalikišką
Lietuvą.
Tad
šie
lietuviškai
kalbančio
jaunimo.
Bet
skaniomis
spurgomis bei kitais
" D a r - P o - T o " , kurį sudaro Darius
sius žingsnius. Šiandien teks susi
Penktadienio vakaras buvo skir
praeities
atsakymai
ir
gali
būti
Buvo įdomu išgirsti, kaip psi- niekad kalbą išmokti nevėlu, tik
Polikaitis, Povilas ir T o m a s Stro- mamyčių paruoštais valgiais. T ė 
tikti su vienu iš jos pradininkų.
tas tokiam susitikimui —vakarie
pritaikyti mūsų
dabartiniame lios, padainavo dvi liaudies dai vai šnekučiavosi, o jaunimas t u 
chologų
nuomonės
dvikalbiškui
vėliau
tai
darant
mokslas
paSiauros gatvelės aikštėje prisi
nei. Į Villa Zelina kleboniją susi
gyvenime. Šiandien mes dar esa nas.
Pabaigai, svečias Vitas La- rėjo progos pasišokti ir pasilinks
glaudęs
šveicariško stiliaus na mo atžvilgiu keitėsi. Tik nuo 1962 reikalauja daugiau 'pastangų,
rinko apie 30 at-kų, daugiausia
me
lietuviai
katalikai
norintys
Korespondentas
metų buvo pradėta teigiamai į Į Dr. A. Norvilą yra baigęs St.
niauskas iš Cicero, atliko " D a i n a  minti.
jaunimo. Šios ateitininkiškos gru mas. Vartus atidaro dr. Drauge dvikalbiškumą žiūrėti. Studijos pa I Louis Jėzuitų vedamą universitetą, pažinti tiesą; mes matome blogy
vos Blues". Jam pritarė D . Po
(
pės širdis kun. J. Šeškevičius — lio marti, kviesdama į vidų. "Ne, rodė, kad dvikalibiškumas neap-į Turėjo galimybių gilintis dvikal- bes ir ateizmą aplink save; ir dar
likaitis pianinu ir brolių Strolių
dėdė Juozas — pats ištaisė puikią jis nemiega. Jam baigia plaukus sunkina vaiko, kad dvikalbiai vai- biškumo srityje Toronte. Šiuo me- kovojame už nepriklausomą Lie
vakarienę ir sudarė sąlygas kelias apkirpti". Rodo taką į dr. Drau kai neprasčiau, o dažnai ir ge-1 tu profesoriauja Šv. Ksavero kole- tuvą. Gale paskaitos G. Grušas
valandas šeimyniškai pabend gelių rezidenciją, kuri skęsta to riau mokosi už vienkalbius, kad gijoje ir su žmona Jūrate augina išdalino studentams kopijas Pra
T Y F E T V T M T E R S AND
liau kiemo žalumynuose. Įeina
Advokatų Draugija
rauti.
no
Dovydaičio
trijų
pagrindinių
su
antrąja
kalba
pasisavinama
ir
•
tris
vaikučius,
me į vidų. Dr. E. Draugelį ką tik
ADDINO MACHINES
V A L D E M A R A S BYIATTIS
Nustebino beveik visų neblo
baigė apkirpti ir jis guli lovoje. tos tautos kultūra, tradicijos, kas; Paskaita buvo puikiai paruošta, klausimų. Baigėm susirinkimą
IR
Nuomoja, Parduoda, Taiso
gas lietuvių kalbos žinojimas, ko
Atrodo pavargęs. Baltutė galva, vaiką tik praturtina. Deja, a n t - ' Džiugu, kad ji bus atspausdinta malda, po kurios užkandžiavome.
VINCAS BRIZGTS
pasigedome kitose P. Amerikos ko
Viri 50 metų patikimas jums
išbalęs veidas, ryškios įžvalgios rai kalbai pasisavinti yra būtina "Aiduose", taigi, pasirodys prieiVita
Polikaitytė
Teisių d a k t a r a i
patarnavimas.
lonijose jaunimo tarpe. Čia su vi
akys. Sveikinamės su ponia. Ji disciplina, ir pirmoj vietoje ji pri- narna ir tiems, kurie jos dar ne- j
2458
W.
6»th
Street,
Cbicmgo,
m.
sais jaunuoliais buvo galima su
8610 8. Pulasld Rd., CUosfo
dar judri, nors jau baigia prisiirti taikoma tėvams. Šalia discipfli- girdėjo. Prelegentą pristatė A
SUSITELKIMO DIENA
Visi teL 778-8000
sikalbėti lietuviškai. Aišku, vie
nos
—
žinojimas
ką
daryti
ir
ko
Prapuolenytė.
J.
Č.
Phone— 581-4111
90 metų ribos. Su dideliu
niems ta kalba lengvesnė, kitiems pne
Val&ndo* p*r&l sualtarlm*
Susitelkimo diena — vienos
sunkesnė, bet visi bando pramok rūpesčiu ir meile prižiūri savo
dienos
rekolekcijos įvyksta Ateigyvenimo
kelionių
palydovą,
kuti savo tėvų kalbą. Reikia atsi
ris
po
trupuiį
anUMS
t
"•«"<***
minti, kad čia yra jau antros ar
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
vo 23 d. Renkamasi apie 9 v. v.
sią savo kelionę. Balandžio mė
DR. K. G. BALUKAS
trečios kartos lietuvių jaunimas.
DR. P. KISIELIUS
išsiskirstoma apie 5 v. popiet Va
Akušerija ir moterų ligos
Kad at-kai visur stengiasi kal nesį jam sueis 92 metai.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
dovaus kun. K. Trimakas ir kun.
Pradeda megztis kalba, nors
bėti lietuviškai, tai kun. J. Šeške
1
4
4
3
So.
50th
Ave., Cicero
6
4
4
9
So.
Pulaski
Road
(Crawford
V. Bagdanavičius. Mokestis 10
vičiaus nuopelnas. At-kų stovyk daktaras gana silpnas. Jis labai
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus
M
e
d
i
c
a
l
B
u
i
l
d
i
n
g
)
.
Tef.
LU
5-6446
dol. asmeniui. Bus duodami šilti
los Sao Paulo pasižymi tuo, kad dėkingas už jo prisiminimą. Net
treč. Šešt. 12 iki 4 vai popiet f r T , : ;
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
(pietūs ir vaišinama kava. Visi
jose visi privalo kalbėti tik lietu nustebęs, kad ateitininkai pasau
Priima ligonius pagai susitarimą
Tel. REliance 5-1811
kviečiami pasinaudoti šia proga
lyje
jį
dar
prisimena.
Nustebęs,
viškai. Jaunimas savo dvasios va
DR. WALTER J. KIRSTUK
susitelkti ir iki kovo 19 d. užsi- Tel. ofiso HE 4 - 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3
dą myli, nes jaučia jo meilę bei bet kartu ir nudžiugęs. Siunčia
Lietuvis gydytojas
registruoti:
Jūratė
Norvilienė,
pasišventimą jaunimui. Tai as sveikinimus visai ateitininkijai,
DR. PETER T. BRAZIS
3 9 2 5 West 59th Street
4036
W
.
91
Place,
Oak
Lawn,
II.
muo, kuris nėra praradęs savo en ypatingsi naujajam federacijos va
GYDYTOJAS i R CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
60453, tel. 635-2595.
tuziazmo bei idealizmo, nors są dui. Ragina ir toliau išlikti išti
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir sešt.
Vai.; pirm..antr. T ketv. ir penkt. 1:00 • 5:0C uždaryta.
lygos ir ne visuomet yra dėkin kimais ateitininkijos idealams.
SPURGU BALIUS
vai. popiet, treč. ir šest. tik susitarus
gos. Apie jį sukasi visas ateitinin- Bet savo žodžiuose ir visame po
DR. IRENA KURAS
kiškas gyvenimas, jis vadovauja kalbyje vis daugiau ir daugiau
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
GYDYTOJA IR CHIRURGE.,
Kun. Alfonso Lįpniūno moks
parapijos veiklai, be jo būtų sun dėmesio kreipia praeičiai, tolimai Vakarinei programai Dainavoje ruošiasi (iš k.): Aldona Gentvilaitė, Eglė
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
DR. EDMUND E. CIARA
praeičiai.
Puikiai
prisimena
Vo
leivių
ateitininkų kuopos "Spur
SPECIALISTĖ
kiai įsivaizduojama ir Lituanikos
Nuotr. A. Kazlausko
Baltrušaitytė ir Rūta Kulytė.
OPTOMETRiSTAS
gų (pončkų) balius" įvyko vasa
MEDICAL BUILDING
•'
stovykla, kurioje jis praleidžia ne ronežo laikus, pirmąjį pasaulinį
2 7 0 9 West 51st Street
karą,
išgyventus
nuotykius,
susi
3200
W.
8
lst
Street
rio 15 d. Nors tą penktadieni Ghivieną darbo dieną.
Tel. — G R 6-2400
tikimus su mirtimi vokiečių ran
SUSIKAUPIMO VAKARAS
cagą aplankė didelė pūga ir visą Vai. pagai susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
REKOLEKCIJOS
Sao Paulo at-kų valdybai va kose, pirmuosius žingsnius nepri
miestą beveik suparaližavo, mūsų 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
"Giedros" korporacijos vyres
dovauja Milda Remenčiūtė. Jai klausomoje Lietuvoje...
Pr.
Dielininkaičio
jaunesniųjų
balius gerai pasisekė. Lipniūnienės, visuomenininkės giedrininOfs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
Ofs. t e l . 7 3 5 - 4 4 7 7 : Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9
talkina Douglas Saldys ir Stasys
Norėtųsi su šiuo seneliu dar kės organizuoja rekolekcijas kovo ateitininkų kuopos susikaupimo čiai džiaugėsi savo svečiais —
DR. J. MEŠKAUSKAS
Žutautas. Stengiasi susirinkti bent ilgai kalbėtis, bet jaučiame, jog
DR. E. DECKYS
22 - 29 dienomis, 7 vai. vak. Tė-jvakaras įvyks šiandien, kovo 15 tėveliais ir draugais ateitininkais
GYDYTOJAS IR CHIRURGASvieną kartą per mėnesį. Sausio jam reikalingas poilsis. O ir mūsų
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
vų Jėzuitų koplyčioje. Rekolekci d., 6:30 v. v., Tėvų Marijonų iš kitų Chicagos apylinkių kuopų.
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
mėnesį stovyklavo Lituanikoje, laikas ribotas, nors Brazilijoje nie
jas praves tėvas J. Vaišnys, S.J. vienuolyno patalpose, 6336 S. Kil- I vakarą atvyko MAS pirminin
Emocinės ligos
2 4 5 4 West 71st Street
kuria Sao Paulo lietuviai gali di kas per daug neskuba. Tad ten
kas Arvydas Zygas.
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
Bus pamokslai, atnašaujama šv. bourn Ave.
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
džiuotis. Liepos mėnesį planuo ka paskutinį kartą paspausti atei
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad irpenktad.
Trumpą programėlę įdomiai
Mišios ir klausoma išpažinčių.
Susikaupimą pradėsime šv. Mija ruošti jubiliejinę stovyklą, mi tininkijos tėvūnui ranką, kuri
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
pravedė
visų
žinoma
ir
mėgiama
Rekolekcijos baigiamos sekma šiomis, kurias atnašaus kun, dr.
nint ateitininkijos 70 metų su silpna, bet švelni. Savo žvilgsniu
Rasa Soliūnaitė, MAS vice-pirmiTelef. - 282-4422
**
kaktį. Labai prašė, kad federaci jis palydi mus išeinančius. Ponia dienį kovo 30 d. 10 vai. šv. Mišio- V. Rimšelis. Toliau seks kuopos ninkė. Pradžioje Rūta Musonytė
DR. A. B. GLEVECKAS
narių
išpf'dornas
religinis
monta
mis.
Po
šv.
Mišių
pusryčiai
Jau
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jos valdyba ir šiais metais atsiųs Draugelienė dėkoja už apsilanky
ir Gaja Pemkutė padainavo savo
žas
ir
agapė.
nimo
centro
mažojoj
salėje.
Kvie
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA "
Tel. - BE 3-5893
tų bent vieną studentą talkinin mą. "Jūs praskaidrinote mūsų gy
parašytą dainą apie spurgas.Edm.
Ofisai:
čiami
dalyvauti
ir
vyrai.
Specialybė
Akiu
ligos
kauti šios stovyklos suorganizavi venimą. Tik kodėl taip trumpai?"
Visi kuopos nariai, jų tėveliai Saliklis, pritardamas gitara, dai
111 NO. WABASH AVE. !•»
"Giedros"
valdyba
3
9
0
7
West
103rd
Street
mui bei pravedimui. Visi dėkojo Atrodo, jog ji norėtų, kad mes bu
ir svečiai yra kviečiami ir ragina navo savosios kūrybos. Kuopos
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagai susitarimą
buvusiam federacijos vadui dr. P. votume ilgai, ilgai. Vac. Kleiza
Valandos pagal susitarimą.
PAVASARIO ŠVENTĖ
mi šiame priešvelykiniame susi dvasios vadas, kun. A. Saulaitis,
Ofiso t e l . — PR 8 - 2 2 2 0
Kisieliui ir visai valdybai už jiems
kaupimo vakare dalyvauti.
ATEITININKŲ NAMUOSE
skaitė savo parašytą humoristinį
DR. FRANK PLECKAS
parodytą dėmesį. Iš dabartinio
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
Pirmoji pavasario šventė Atei
S T U D E N T U ATEITININKU
Kuopos vadovybė eilėraštį apie kun. Lipniūno kuo
(Kalba lietuviškai)
federacijos vado irgi tikisi pana
JOKŠA
tininkų namuose, Archer Ave ( R t
pos valdybą bei įvairius veiklos
PAVASARIO KURSAI
OPTOMETRISTAS
VAIKŲ
LIGOS
šios paramos. Juos labai džiugi
171) ir 127 St, Lemonte, II., ruo- LOS ANGELES
rūpesčius. Toliau, Rūta Kulytė,
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
STUDENTAI
2 6 5 6 West 63rd Street
no tas faktas, kad J. Laučka pats
"Contact tenses"
Kursai bus Dainavoje kovo 22 šiama gegužės 10 d., 7 v.v. ĮdoRita Stukaitė, Dalia Polikaitytė
VEIKIA
pasiskubino jiems parašyti laišką - 24 d.d. Kursų mokestis 20 dol mią .programą išpildys rašytojas
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
ir Lina Vieraitė suvaidino pačių
Vai. pagai susitarimą. Uždaryta treč.
ir užmegzti ryšius. O kad jiems Tema: ""Nutautėjimas". Šešta Al. Baronas. Bus vakarienė ir
sukurtą įdomų vaizdelį apie
Ofs. PO 7 - 6 0 0 0 . Rez. GA 3-7278
Vasario
3
d.,
1980
m.
išklausę
tokio ryšio reikia, tai nėra mažiau dienį, kovo 23 d. bus ypatinga šokiai. Maloniai visi kviečiami ir
lietuvišką jaunimą
ir senimą.
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
šios abejonės. T a s juos palaiko gy- vakaro programa kavinėje, kur laukiarmi. Pelnas skiriamas Atei Mišių, atvyko dešimt studentų "Dainą apie ajatolą" atliko Ri
į
Polikaičių
namus
draugovės
tre
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
vesniais, sudaro progą pajusti pla pasirodys jauni muzikantai. In tininkų namų pagerinimui ir iš
čiam susirinkimui. Pradėjome su mas Kučėnas, Giedrius Sodonis,
3 8 4 4 West 6 3 r d Street
PR0STAT0 CHIRURGIJA".^
tesnį ateitininkijos gyvenimą ir formacijų
reikalu
skambin- laikymui. Dėl informacijų skam sirinkimą malda, kurią pravedė
2656 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
uždega tolimesniems darbams.
binti Renai Vyšnionytei, tel. binti: E. Razmienei — 815 -727 - Angelė Mačiulytė. Po to įvyko
Vai
antr
1 4 popiet ir ketv 5 7 vak.
6132 S. Kedzie Ave Chicago
uiiiimiimiiimmiiiimmiiiimiitiimiiiii
Ofiso
t
e
l
.
776-2880, rezid. 448-5545
1196,
arba
O.
Abromaitienei
—
(216)
944-5118
arba
Edžiui
Raz
Ir tą penktadienio vakarą buvo
WA 5-2670 arba 489-4441
tylos valandėlė prisiminti mūsų
ADOLFAS VENCLAUSKAS
312
257
6675.
mai,
tel.
(216)
186-9638.
sunku skirtis su naujais draugais,
mirusįjį draugą ir narį, Edį T a 
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
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KOVOJE SU MILŽINU

JAV IR SAUDI ARABIJOS

sportas ir politika

TAUTINĖS SĄŽINĖS
EGZAMINAS

Izraelis yra kliūtis s a n t y k i u s

I erdves lėktuvu yra daug nonn
čių skristi, jų tarpe užsiregistravo
be žurnalisto Walter Cronkite net i
aktorė Zsa Zsa Gabor.

išplėsti

Rimties valandėlei

GAILESTINGUMO DIEVAS

tą. Saudi Arabijai įvairiausiais
būdais padeda trumpu laiku
Skaitant I Karalių knygos 15
Visi Dievą išpažįstame kaip
paversti
modernia
valstybe.
skyrių,
matai semitišką kerš
aukščiausią
ir tobuliausią
labiausia r ū p i n a s i
jauni
būtybę. Ir ateistai sako, jei tą, kuris dar ir šiandien vyk
audiečiai, mokslus bigę JAVse. Bet jie susidiria su dėdeliu G y v e n t o j ų
p a l a n k u m u i Dievas yra, tai jis turi būti visų domas Dievo vardu. Samuelio
tobuliausia būtis. Tik pats Die pasielgimas su Agagu prime
senų saudiečių tradicinių
įsigyti
vas save tobulai pažįsta ir gali na šių dienų Ajatolą Khomeipapročių saugotojų pasiprieši
Karalius
Khalidas
su
savo
mintyje save sutalpinti. Ta nj, kuris nenurims, kol neatnimu. Kai karalius Faisalas
patarėjais,
norėdamas
susi
sąvoka, kurioje visa dievybė sikeršys savo priešui. Iš tokių
norėjo įvesti krašte televiziją,
didesnio
gyventojų yra pažįstama, vadinasi Dievo semitiškų nuotaikų Senajame
jie pasipriešino, sakydami, kad laukti
pažanga yra žalinga S. Ara palankumo, stengiasi gerovę Sūnumi, kuris įsikūnijo ir tapo Testamente buvo vaizduoja
bijai. Tada karalius įsakė iš jų išplėsti visoj šaly. Statomos žmogumi. Mūsų visos sąvokos mas teisingasis Dievas, kurio
atimti automobilius. Kai jie atė pigių namų kolonijos, medi apie Dievą yra netobulos, nes reikia bijoti. Todėl žydai labai
jo pas jį skųstis, jis jiems pasa cinos pagalba ir švietimas yra jos yra ribotos, o Dievas yra bijojo, kad ko blogo Dievas
kė, kad automobiliai yra pa nemokami. Kai kurios prekės neribotas. Ką tik mes apie Die jiems nepadarytų. Jų vardu
žanga, taigi anot jų žalinga. valdžios pigesnėm kainom par vą galvotume ir pasakytume, Mozė su Dievu kalbėjo ir pas
t a r n a u t o j a m s vis tiek jo būties pilnybės neat- kui pranašai, o kiekvienam su
Tik tada jie atšaukė pasiprieši d u o d a m o s ,
mokami aukšti atlyginimai. skleistume. Todėl septyniolik eiti su Dievu į santykį atrodė
nimą TV įvedimui.
K a s m e t vienas milijonas tame šimt. Dekartas, prancūzų visai neįmanoma.
Trukdo modernimą
maldininkų nemokamai nuve filosofas, padarė išvadą, kad
Kas yra Dievas žmogui,
tokia būtis, apie kurią daugiau Naujajame Testamente atsklei
Greitesnį
modernizavimą žamas į Mekkos šventovę.
Tačiau valstybės ir islamo ir tobuliau negalima mąstyti, dė pats Dievo Sūnus, kuris tapo
trukdo tai, kad saudiečiai
neįstengia turimų lėšų panau įstatymai sutapatinti. Baus turi egzistuoti, atseit, yra tokia žmogumi ir gyveno tarp mūsų.
doti taip greit kaip norėtų. mės už nusikaltimus greitos ir būtis, kurios mūsų sąvokos Šv. Jonas sako, kad „Dievas
yra meilė" (1 Jn.4,8), todėl visas
Anksčiau uostuose laivai turė žiaurios. Alkoholis ir kino fil negali pilnai išsemti.
davo laukti net tris mėnesius, mai uždrausti. Moterims nelei
Ką mes tik sakome apie Die jo ypatybes reikia svarstyti ry
kol galėdavo iškrauti atvežtas džiama vairuoti automobilių. vą, kad jis yra geras, teisingas, šium su meile, tai yra Dievo tei
prekes. Kitą didelę kliūtį suda Saudiečiai baiminasi, kad mūsų Tėvas, pasaulio kūrėjas, singumas savo kūriniams iš
ro įgudusių darbininkų stoka. labai staigūs ūkiniai paki pasakome teisybę, bet neiš- plaukia iš meilės. Taigi ir Dievo
Daugiau kaip pusantro mili- timai ir daugybė užsieniečių reikšdami visos prasmės ir bausmes žmogui reikia supras
nojo užsienio darbininkų dirba gali sugriauti įprastinį jų gyve neišsemdami dieviškų ypa ti kaip dieviškas meilės apraiš
Artima J A V sąjungininkė prie įvairiausių projektų vyk nimo būdą, santvarką ir ten tybių gelmės. Taip ir turi būti, kas.
Po įsikūnijimo paslapties
nes ir aukščiausias protas visa
Nenuostabu, kad iki pasta dymo. Jaučiama didžiausia vyraujantį pastovumą.
krikščioniškoje
eroje žinome,
da bus ribotas, o Dievas yra
rųjų dienų Saudi Arabijos, il butų stoka darbininkams, fir
neribotas. Šv. Paulius šitai taip pat, kad Dievas yra teisin
gus dešimtmečius merdėju- mų kontoroms ir t.t. Mieste už
Taikos boikotas
išreiškė, sakydamas, kad Die gas, bet ne toks teisingas, kad
sios, iškilimas labai stipriai namą mokama 2,200 dol. nuo
Pastaruoju metu JAV pradė vas gyvena neprieinamoje švie būtų neatlaidus ir negailestin
prisidėjo stabilizuoti Vidurio mos.
jus
aktyviai remti Izraeli— soje (1 Tim.6,16).
gas. Jis į savo prigimtį, į antro
Į Saudi Arabijos moderniza
Rytų būklę ir ji buvo tapusi
Egipto
susitaikymą,
arabų
jo
Asmens vienybę, priėmė
Senajame Testamente Die
JAV artimiausia ir paslau vimą yra įsitraukusi JAV vy
valstybių
spaudžiama,
Saudi
žmogaus
ribotą prigimtį, paim
vas išrinktajai tautai buvo
giausia sąjungininke visame riausybė ir įvairiomis savo
Arabija
prisidėjo
prie
tos
taikos
pristatomas labai paprastu tą iš Nazareto Mergelės Mari
arabų pasaulyje. Kartu labai agentūromis ir daug privačių
boikoto, atšaukė Egiptui duo būdu, beveik kaip galingas jos. Jėzus Nazarietis, Dievas ir
plačiu mastu išsivystė ir ūki bendrovių. JAV kariuomenės
damą pašalpą, nenori žydų žmogus, kuris valdo pasaulį. Žmogus, gyveno tarp mūsų,
niai santykiai bei abipusė inžinierių korpas stato ar pri
žiūri karinių objektų statybą 19 valdomų bendrovių įsileisti į Psalmininko žodžiais, Dievas kentėjo ir mirė. Pats Dievas
prekyba.
savo kraštą, reikalauja rytinę
S. Arabija beveik viską, ko bilijonų dol. vertės. JAV geolo Jeruzalę sugrąžinti Jordanui ir gali tavo priešui įspirti, dantis dalinosi su mumis žmogiško
jai reikia, įsigyja JAV-se. J i gijos tarnyba vykdo topografi duoti palestiniečiams plačią išmušti ir kitais būdais atsi- sios buities likimu ir patyrimu.
labai susirūpinusi išvystyti ir nių S. Arabijos žemėlapių suda savivaldą. Saudiečiai buvo keršyti už padarytas skriau Per Jėzų mes suėjome su dievy
modernizuoti savo gynybos rymą. Viena amerikiečių labai pikti dėl kongreso pri das. Todėl Dievo reikia klau be į tėvo ir sūnaus santykį taip,
sistemą ir moderniems gink aviacijos bendrovė vadovauja imto žydų biznių antidiskri- syti. Pranašai, žydams Dievo kad Dievas yra mūsų Tėvas, o
lams įsigyti išleidžia bilijonus S. Arabijos aviacijos tautinei minavimo įstatymo ir sakė: vardu kalbėdami, sakydavo, mes jo vaikai. Taigi Dievo
dolerių. JAV stato jai pakran bendrovei. Stanfordo tyrimų „Jeigu jūs labai mylite žydus, kad Dievas taip sako. Tai buvo santykis su žmogumi yra daug
čių apsaugos laivus ir apmoko institutas paruošia penkmečio pasilikite su jais. Mes už savo būdas pareikšti, kokia yra didesnis ir gilesnis kaip drau
go su draugu. Mums jau nerei
jų įgulas. Įvairios JAV bend darbų programas. Whitaker pinigus visko gausime Euro Dievo valia.
kia
bijoti kaip Senojo Testa
bendrovė
vykdo
sporto
sta
Pranašas Samuelis Sauliui
rovės turi bilijoninėm sumom
poje
ir
Japonijoje".
To,
žino
mento
žydams, kad Dievas
vertinamas sutartis įvairiems dionų statybą. Aramco bend ma, amerikiečiai negali pri Dievo vardu įsakė sumušti
praeidamas
mūsų nesunaikin
užsakymams ir prekėms, ku rovė vykdo įvairius dujų ir leisti, nes t a d a p r a r a s t ų amalekiečius, liepė jų nesi
gailėti: „Užmušk visa, kaip tų.
rioms atlikti 600—1000 ameri elektros projektus, kurie siekia bilijoninius pelnus.
Jėzaus gerumas ir gailes
20
bil.
dol.
sumą.
Saulės
išdžio
vyrą, taip moteriškę, mažą
kiečių dirba įvairiose įmonėse
Nūdien
Sovietams
okupavus
tingumas
nusidėjėliams nuro
vintai
ir
paviršiuje
nieko
netu
vaiką ir tebežindomą kūdikį,
Amerikoj.
Afganistaną,
iškyla
pavojus
vi
do,
kad
ir
jo
dangaus Tėvas yra
S. Arabijos modernizavimu rinčiai, tik žemės gelmėse naf- soms arabų valstybėms prie jautį ir avį, kupranugarį ir asi
lą" (1 Kar.15,3). Kai Saulius toks geras ir gailestingas. Tai
Persijos įlankos. Gresia gali nugalėjo amalekiečius ir pa labai gražiai nusakoma paly
mybė užkirsti kelią naftos išve ėmė į nelaisvę jų karalių Aga- ginimu apie vieną prarastą avį,
žimui į Vakarus, o taip pat gą, tai jis jo pasigailėjo, o žydai kurios ganytojas eina ieškoti,
pavojus karaliaus ir emirų bei geresnius gyvulius ir kitus tur p a l i k d a m a s
devyniasde
šeikų nušalinimo, kaip tai tus pasidalijo. Tai sužinojęs, šimt devynias, ir ypatingai
įvyko Irane. Tokio bendro Samuelis nuėjo pas Saulių ir palyginimu apie sūnų palai
pavojaus JAV ir S. Arabijai Dievo vardu vėl kalbėjo, kad dūną.
akyvaizdoje jų santarvė turėtų Viešpaties žodžių nepaklausė:
Jaunesnysis sūnus pasiėmė,
sustiprėti, bet jai kliudo JAV „Tu atmetei Viešpaties žodį, ir kas jam priklauso, ir išėjo iš
draugystė su Izraeliu, Izraelio Viešpats atmetė tave. kad savo tėvo namų. Kai viską išlei
negrąžinamos arabų žemės. nebūtumei karaliumi Izra do ir kai dėl bado negalėjo gauti
Tuo būdu Izaelis yra kliūtis eliui" (1 Kar. 15,26). Paskui jis sau nė kiaulių jovalo, tada jis
nuoširdesnei JAV—Saudi Ara liepė atvesti karalių Agagą. „Ir prisiminė apie savo rėvą, kurio
bijos draugystei ir iš Persijos Samuelis sukapojo jj į gabalus namuose net samdiniai geriau
įlankos išvežamos naftos pri Galgaloje Viešpaties akivaiz už jį gyvena. O tėvas visą laiką
statymo saugumui.
Sovietų okupacinės kariuomenės Afganistane paimti j nelaisvę priešlaukė, ar jo sūnus nepargrįš.
doje" (1 Kar.15,33).

Saudi Arabija daugeliu at
žvilgiu turėtų būti laikoma silp
na valstybe. Jos reti gyven
tojai tesudaro tik 7,5 mil.,
išsibarstę šalyje, dvigubai
didesnėje už visą Vakarų Euro
pą. Jos kariuomenė nedidelė,
vos 40,000 vyrų. Ūkiškai vos
pradėjusi žengti supramoninimo keliu. Ji išgyvena ją silp
ninančią infliaciją (40% kas
met). Dauguma jos darbininkų
yra beraščiai. J a i reikia prity
rusių darbininkų atsikviesti iš
užsienio.
To nepaisant, dabartiniame
energijos trukumą išgyvenan
čiam pasaulyje ji turi tokius
didžiulius naftos išteklius, kad
jie beveik prilygsta kartu sudė
tiems Vakarų pasaulio ir
Sovietų Sąjungos. Dešimterio
pai pakilusios naftos kainos
Saudi Arabijai suteikė mil
žiniškus pinigus. Jei 1970 m. už
naftą ji buvo gavusi 700 mili
jonus, tai 1978 m. 40 bilijonų
dol. Finansų pasauly tai įga
lina turėti nepaprastai didelį
svorį.

Prieš sovietinės imperijos Nusileisti Kremliaus norui
plėtimo grėsmę iškyla visos savo vardą iškelti kad ir sporto
problemos, kurios jungiasi su žaidynėmis yra kartu prisidėji
laisve ar vergija. Ir tai ne dėl to, mas prie komunizmo visuo
kad Sovietų Rusija užgrobė tinai vedamos klaidinančios
Afganistaną ir graso kitoms propagandos, prie naujų užka
Azijos valstybėms, bet ir dėl to. riavimų ir svetimų tautų dary
kad komunizmas graso ir Euro mo vergais. Jeigu bet kurio
pai, ir Amerikai, ir Afrikai. Jis krašto eilinis žmogus, nesu
aiškiai rodo norus savo val pranta, kaip jis nesugeba at
džion pajungti kas kartą vis skirti paprastos prekybinės
daugiau valstybių ir tautų. Tai reklamos nuo komunistinės
jau problema, kuri tegali būti propagandos, tai nuo jo tenka
sprendžiama moraliniu, ekono tik nusisukti. Bet jeigu ne
miniu ir net kariniu požiūriu. supranta sporto panaudojimo
Tai yra ne kas kita, kaip laisvo politikai tokie, kurie orga
žmogaus pasirinkimas tarp nizuoja sportininkus ir olim
vergijos ir laisvės, tarp žmo piadas, tai tokius reikia boiko
niško gyvenimo ir pažangos, tuoti ir prieš juos kaip
tarp kalėjimų, psichiatrinių komunizmo rėmėjus visomis
ligoninių ir prievartos darbų priemonėmis kovoti.
stovyklų, kad maža grupelė
Boikotas, aišku, neišlaisvins
žiaurių tironų galėtų laisvai ir pavergtųjų, neišgelbės nei
nekliudomai gyventi savu Afganistano, nei Vidurio Rytų
gyvenimu ir kurti savitą vergų naftos šaltinių ar bent kelių į
pasaulį.
tuos šaltinius. Vis dėlto pasau
Kai prieš keturiasdešimt me lyje jis sukels nepasitikėjimą
tų buvo užgrobtos Pabaltijo Sovietų tironais ir pašauks
valstybės, kai prieš trisdešimt naujus vadovus, sugebančius
penkerius metus buvo pavergti suprasti komunizmo kėslus.
Europos centro kraštai, lais Dėlto olimpiados boikotas
vieji dar gyveno karo nuotai gyvai turi būti remiamas, kad jį
komis ir vadinamais pokario jaustų ir laisvę užmiršę sporto
laimėjimais. Tada pavergtųjų rėmėjai.
užtarimas buvo tik žodžiai, tik
* * *
paguoda. Niekas nei sutar
timis, nei karo laimėjimais, nei
Tautinės sąžinės egzaminas
pokariniais
susitvarkymais
yra
prieš visų pavergtųjų kraš
pavergtųjų tautų neminėjo. Jei
tų
ir
laisvųjų atstovų akis, ypač
gu ir kada paminėjo, tai tik
Pabaltijo
kraštų vergijos gy
nutildyti tų tautų skundus ar jų
viesiems
liudininkams.
Šiemet
atstovų šauksmą. Afganista
nas ar kiek anksčiau Afrikos sueina keturiasdešimt metų
kai kurių kraštų pralaimėji nuo Lietuvos ir kitų dviejų kai
mas komunistiniam impe mynių pavergimo. Okupantas
rializmui pamažu atvėrė lais ir jo statyniai su iškilmėmis
vųjų akis, nors ir į tuos nori tą datą paminėti. Jie nori
komunistų veiksmus vis dar taip pat kuo daugiau žmonių
žvelgiama tik paviršutiniškai pritraukti iš Vakarų pasaulio,
kad jie ta proga lankytųsi ir
ir su nuolaidomis.
kartu su okupantu džiaugtųsi
Afganistanas sukėlė ant ko tautai uždėtais pančiais. Minė
jų daugelį kraštų, jų tarpe ir jimai bus su šokiais ir daino
antrąją pasaulio galybę — mis, su įvairiomis programo
Ameriką. JAV jau išdrįso pre mis ir kalbomis. Tačiau tautai
zidento lūpomis kietu žodžiu tokia sukaktis yra gedulas, o ne
pasmerkti šį agresinį veiksmą. džiaugsmas. Ir kiekvienas,
Ar to jau pakanka komunistų kuris dar nėra praradęs tauti
tironams ir jų propagandai, tai nę sąžinę ir sąmonę, turi žinoti
kitas klausimas. Bet jie bent savo įsipareigojimus tautai ir
mėgina išvengti propagandos pavergtiesiems. Visų pareiga
prieš save ir išsisaugoti nuo ginti laisvę ir žmoniškumą.
naujos izoliacijos pasaulio poli
tinėje arenoje. Tai dar nėra
Lietuvių išeivija šiuo atveju
daug, bet javų pardavimo sulai turi boikotuoti tuos minėjimus.
kymas ir olimpiados boikotas Niekas neturi dalyvauti jokio
yra vis dėlto vienas iš stip se iškilmėse, ar tai būtų vadi
resnių ginklų.
nami tautiniai šokiai, ar dainų
šventė Vilniuje, ar tai kituose
***
miestuose. Tai mažesni ar
didesni gedulo minėjimai, norį
ašaras paversti prievartos
Jungtinės Amerikos Valsty
bės jau aiškiai pasisakė, kad šypsniais, kad okupantas būtų
olimpiadą Maskvoje reikia boi garbinamas ir okupanto tar
kotuoti. Sporto ir olimpinių žai nai galėtų daryti pokalbius su
dimų rengėjai mėgina čia at laisvėje gyvenančiais savo tau
skirti politiką nuo sporto. tiečiais.
Atsisakymas tų minėjimų ne
Europos valstybės, kurioms
komunistinė grėsmė yra pašo reiškia, kad reiktų užmiršti
nėje, iš baimės tvirčiau nedrįs pavergtus brolius ir seseris.
ta pasisakyti apie boikotą, nors Tačiau nereikia niekam nau
daugelis jų pritaria tokioms dotis okupanto siūlomomis
priemonėmis. Jų prievarta ren
sankcijoms Maskvai.
Cia vėl regimas vakariečių giamas šventes reikia boiko
nesugebėjimas atskirti propa- tuoti ir boikotuoti net tuos,
dos nuo agresijos ir Mask kurie siūlo tomis priemonėmis
vos noro komunistinę sistemą pasinaudoti. Tai ir bus oku
pastatyti aukščiau už viso pantui parodymas, kad lais
pasaulio valstybių skirtingas vieji dar tebeturi sąžinę ir jau
sistemas. Tai ir yra daugiau čia moralinę atsakomybę už
negu naivumas ir daugiau savo tautos likimą. O laisvės
negu baimė prarasti šios dienos likimą spręsti turi visa tauta —
patogumus. Tai jau nesugebė- pavergtieji tyliu boikotu, laisjimas vertinti komunizmo sie vieji aiškiu pasipriešinimu
kimų šia olimpiada laimėti pa komunistų propagandai.
saulio opiniją ir tolimesne
Šie metai neišspręs laisvės
propaganda kurstyti kitas tau klausimo — laisvei atkovoti rei
tas ir apgaudinėti naiviuosius. kia daug aukų ir daug metų. Bet
Maskvos olimpiados boi jie turi išspręsti, ar laisvieji
kotas ir sportininkų susilaiky sugeba spirtis komunizmo kės
mas nuo vykimo į žaidynes lams, ar jie sugeba išlaikyti kil
nėra tik politinis reikalas. Tai nų tautinį orumą, ar jie moka
yra tautinės sąžinės egza atmesti siūlomą pagundą nusi
minas, savo tautos sava lenkti laisvų tautų priešui.
rankiškumo, valstybių ir žmo
Pr. Gr.
nių l a i s v ė s i š l a i k y m a s .

Australijoje dirba trylika tele
fono, televizijos ir telegrafo ryšių
linijų stočių, panaudojamos sau
lės energiją.

SANTYKIAI

p. GAUCYS

komunistiniai sukilėliai. Šią nuotrauką paskelbė TASSas.

kevičienės motina, kurios tėvas, dar jaunas žmogus,
vieną karštą vasaros popietę parvažiuodamas iš
Vilkaviškio, buvo perkūno nutrenktas Geisteriškiuose po gluosniu, kur tūnojo prisiglaudęs nuo staiga
prakiurusio debesėlio. Daugirdynėje liko vien ketu
ALBINAS BARANAUSKAS
rios moteriškės: velionies motina, žmona ir dvi maža
metės dukros.
Ištrauka iš baigiamo spausdinti
Kartą jau čia, Skvireltaune, girdėjau Mazurkevi"Vinco Mazurkevičiaus romano"
čienę svečiuose pasakojant apie savo senelės vargus
po netikėtos, tragiškos vyro mirties. Mazurkevičienės
motina, būsimoji Šteinienė, liko našlaite ar ne dešim
ties metų amžiaus; jos sesuo, vėliau Šteinio išleista į
mokslus ir tapusi mokytoja — šešių ar septynių. Senoji
Teišskiriant, žinoma, jo kilmę. Šios palikti gi Daugirdienė, velionies motina, jau turėjo per sep
ženklai, nors apnešti laiko dulkėmis, užžėlę žilomis tyniasdešimt. Jeigu ne ji, tai (kaip Mazurkevičienė tuo
kerpėmis, istorijos audrų išpustyti, dar net mūsų met pakartotinai pabrėžė) nežinia, kokio likimo būtų
laikais buvo jei ne įžiūrimi, tai bent suuodžiami, kaip į susilaukusi Daugirdynė ir jos gyventojos. Jauna našlė
šieną pavirtusios gėlės senose verbose klėtyje po nuo ištikusio smūgio jau niekad jaip reikiant neatsi
balkiu, arba nukritusių lapų kvapas miške prieš užšą gavo. Jei ne pačioje pradžioje, kada ji visai neteko
lant, arba vėjo per laukus iš labai toli atnešti dūmai. nuovokos, tai sekančiais po to metais, per Didžiojo
Tačiau jos toliau išlaikyti ir tęsti iš kartos karton čia karo audras, priespaudą, skurdą bei plėšimus, arba
pas mus jau nebebuvo galimybės. Vieninteliai apy vėliau, jo pabaigoje, kai pastaroji, užsikrėtusi ispa
linkėje bajorai tepasitaikė arba dvarponiai, nelinkę niškuoju gripu, galiausiai ir pati pasimirė, žemė ir
sietis giminystės ryšiais su kokiu nors šešmargio namai būtų atsidūrę svetimose rankose, o našlaitės —
paveldėtoju, arba nekrikštai totoriai iš Vinkšnupių piemenėmis ar pusmergėmis pas ūkininkus. Bet
arba Totorkiemio. Bet jeigu Daugirdai buvo priversti prosenelė nė karto nepametė galvos; nelaimėjosnetik
vesti ūkininkaites, vesdavo, savaime aišku, tik labiau nepribloškė, o priešingai, tarytum iš naujo pastatė ant
siai pasiturinčias, gražiausias, doriausias ir protin kojų — net lyg dar atjaunino. Ant sulinkusių pečių
giausias — pasirinkti turėdavo iš ko. Tai taip pat atsi nukritusi atsakomybės našta senute vėl sugrąžino į
spindėjo ir paliko žymes ateinančiose kartose. Antra gyvenimą. Ji ne vien sėkmingai išvairavo Daugirdyne
vertus, jei ir nepavyko išsaugoti kilmingumo, tai į r a m e s n i u s vandenis \r po marčios mirties jai vėl
pavyko kone visą šimtmeti išlaikyti vyrišką pavel parūpino vyrišką šeimininką, ištekindama vyresniąją
dėtojų liniją — šitokiu būdu Daugirdynė taip ir liko anūkę už apsukriojo Šteinio. bet net dar padėjo auginti
Daugirdyne. Pavardė baigėsi tik su Elenos Mazur- proanūkes, jų tarpe ir pačią Eleną Mazurkevičienė.

POKARIO METAI

(Nukelta į 5 psl.)

Pasimirė jau ramiais, tyliais laikais, dar gerokai prieš
naująsias audras, devyniasdešimt keturių metų
amžiaus.
Tada svečiuose (rodos, ar tik ne pas p.
Petkevičienę) iš šalies beklausydamas, ėmiau senąją
„Daugirdų poniutę" (žmonės apie juos atsiliepdavo
su kilmingiems derama pagarba) prisiminti ir pats.
Dar mažas vaikas matydavau ją bažnyčioje, apsi
taisiusią juodai, senoviškai, ne kaimietiškai, žiemąvasarą su apsiaustu, ir ne su skarele, o su tamsia,
blizgančia, šalmą ar katilėlį primenančia skry
bėlaite. Sėdėdavo klauptuvėje pas zakristijos duris,
melsdavosi iš didelės, labai senos, su nelanksčiais.
Čežančiais lapais maldaknygės. Klauptuvė, dažyta
tamsiai ruda spalva, su nuzulinta atrama ir briau
nomis, buvo jų, Daugirdų. Jos vieta bažnyčioje
atrodė nustatyta tam tikro kompromiso. Dvarponiai
įeidavo ne su tikinčiaisiais per bobinčių, o su kuni
gais per zakristiją, sėdėdavo už grotelių presbi
terijoje ir išeidavo tuoj po sumos ir evangelijos,
nelaukdami pamokslo — pamokslai, jų nuomone,
tiko vien kaimiečiams. Daugirdai taip pat įeidavo
per zakristiją, tačiau jų klauptuvė stovėjo Šioje gro
telių pusėje, nors visai pas pat jas, šonu į jas net atsi
rėmusi, ir joje sėdintieji kantriai laukdavo viso ko
pabaigos: pamokslo, suplikacijų, litanijos ir mišparų,
o gavėnioje — kryžiaus kelių bei graudžių verksmų.
Bet senoji poniutė buvo paskutinė iš savo giminės,
kuri ta klauptuvė naudodavosi. Niekad nemačiau ten
sėdinčio nei Šteinio, nei Šteinienės, nei jų mergaičių.

-Bus daugiau)

D R A U G A S , deStadienis, 1 9 8 0 m. k o v o m ė n . 1 5 d.

Commemoration
of
kupos V . Brizgys, kun. K. Pugeparaprjose, subsidijavimu išleisti
I N O o M E T A X SERVICE
Lkhuanian
Independence
vičius, ar JAV katalikų Bažnyčios
knygoms apie kenčiančią Lietu
B T D U M U T E SEBVICE
February 16th is Lithuanian In- vyskupų vadovybė. Nežinau, ar
vos Bažnyčią ir persekiojamus ten
Pastabos ir nuomones
O n e Stop — O n e V i s t t
— 2 Locatlona T o Serve You —
tikinčiuosius bei tu knygų visame dependence Day. Bishop Reilly toks atsakymas ateis, b e t žinau,
M U n Office
B n u i c b OHioe
Souihwest Chicago aod aH
pasaulyje platinimu. Nenutylėti- has requested that w e offer special kad viso pasaulio misijonieriai 220S A. H l g h h m d 8520 S. Cicero A v .
m.
. B o r b a n k , I1L
Fiat and Peaked Roofs — Gutters
na ir tai, kad JAV vyskupas sa prayers today for our fellow C a - j bei kenčiantieji ir badaujantieji
CAUL — TS8-21S4
Chknneys — Hot Asphalt Mopping
vo iniciatyva išsiunčia lietuvi i tholies i n Lithuania w h o are suf- žmonės yra ištiesę rankas ir i JA
Vasario 24 d. per Hartford, dar suteikė Baltui 35,000 dol. p a  Romą, kad jis Sv. Kazimiero kole fering loss of Religious Freedom V katalikų Bažnyčią ir kad ši, b e B . w . DONOVA.N * ASSOCIATES Low Rates — Sattfaetkm Guaraateed
Conn., „ T ė v y n ė s garsu" radiją ramą. Lietuvos katalikų Bažnyčia gijos globoje pasirengtu kunigau and H u m a n Rights,
DENTAL GROUP
I to, dar turi žymiai papildyti V a
3815 So. ParneU Ave.
E
Z
P&ymmt
Ptan 4429 W. 95 St.
buvo paskelbta geroka dailis A l  ir dabar gauna Amerikos katali ti ar klebonauti lietuviškoje JAV
Tą savaitgalį šioje bažnyčioje tikano administracijos ir misijų
For Appt. 424-1455 Inf. 297-4481
gimanto Gurecko paskaitos,skai- kų paramos. T o s paramos didu katalikų parapijoje.
buvo laikomos 7-rios šv. Mišios iždą, išlaikyti JAV katalikų m o Kai _ 536-5040
Orthodontics
— Dentures
tybos Vasario 16-tosios m i n ė j i m e m ą gal dar negreit sužinosime.
JAV katalikų laikraščių lapai ir ju metu buvo meldžiamasi už i kyklas ir kovoti s u savo narių liGeneral Dentistry
Hartforde. B jos atrodo, kad A. T a č i a u negalime nežinoti žymių Lietuvos ir jos tikinčiųjų kan- kenčiančią Lietuvą ir Lietuvos! gomis: kunigų bėgimu n u o altoGureckas yra neblogas kalbėto jų vyskupu (pvz. kardinolo R. J. J čioms aprašyti yra m u m s visai tikinčiuosius.
Į riaus, parapieČių nukatalikėjimu,
S o s parapijos biuletenis spaus- j divorsais, moterų noru pakeisti |nHiiiiMiiimiiiiHiiiiiiii.iiiiimiiiiiiuiiHimiiiimi.iiiiiiiiiiiiiminiiiimiiimniira|
jas: sklandžiai ir gyvai reiškia C u s h m g ir k t ) tikrai neabejin- j atviri. Reikia tik netingėti ir m o savo mintis.
g u m o komunizmo aukoms ir Lie- i keti parašyti. Šioje srityje labai dinamas
namas spaustuvėje Parapijos lopšį į altoriaus tarnybą ir visoje s D Ė M E S I O ! R A D I J O
K L A U S Y T O J A I ! 2
Tačiau mane kiek nustebino tu vai, negalime nematyti atida- sėkmingai reiškiasi kun. dr. J. klebonas — Kanados prancūzų tautoje prasidėjusiu milijonų n e - £
Klausykitės kas vakarą!
toks jo pareiškimas: "Jeigu spau romu bažnyčių ir katedrų (pvz. Prunskis, o dabar, matau, prade- kilmės, vikarai tada buvo lenl
gimusių kūdikių žudymu. Pati A - j
da ir televizija Lietuvos likimui šv. Patriko) m a s i n i a m pavergtu da į tą darbą įsitraukti ir buv. ir ispanu kilmės.
menka jau beveik yra misijų š a - i
ir lietuvių tautos kovai y r a abe- tautu atstovų susitelkimui ne tik JAV Liet. Katalikų federacijos
Taigi m a n atrodo, kad Ameri lis. O iŠ visų pasaulio kampų gir- s
Pirmad. iki penktai 8:30 vai. vakaro.
jinga, tai toks abejingumas
neleis maldai už Sovietų persekiojamuo pirm. A n t Masionis ir k t asme- kos katalikų Bendrija
(tiksliau dėti šauksmas, kartais prašantis, j
K
AZfi
B R A Z D Ž I O N Y T Ė
tinas Amerikos
katalikų
Bendri-* sius, bet ir pamokslams - protes-, nys.
— Bažnyčia) yra ir neabejinga o kartais kaltinantis: "Padėkite,'
2646
West
71»t
S
t
, Chicago, HL — TeL 778-5874
jai ( m a n o pabr. J.J.). Cia m ū s ų Į tai, pademonstravimui sujungtu'
D a r vienas, jau net plačios a- Lietuvos likimui ir lietuvių tau užtarkite, gelbėkite, neužtenka!"
nuolankumas ir kuklumas būtų jėgų prieš tautų pavergėją ir ti-1 pimties faktas. Praėjusiųjų metu tos kovai ir jau yra pasisakiusi Dar vieną dalyką žinau (ir aš ir
St. Petereburg, Flfe. — šeštadieni, 12:30 vai. popiet
visai n e vietoj. Ypač dabar, prie į kėjimo persekiotoją. N e g a l i m e p a - pradžioje JAV vyskupų vadovybė už persekiojamus
Stotis WTK — 1110 KC
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s
i
)
,
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ir
mes
visi
esame
tikinčiuosius
lenko popiežiaus, g a l i m e ir turi neigti ir to, kad didesniuose lie- | paragino visus vyskupus, k a d Lie bei įsijungusi į jy teisių gynimą. tos apkaltintos JAV katalikų Baž —
švent Ar užtektinai? Įšį klausimą gal nyčios nariai. Ir ar užtektinai?! aiiuilllllllliuilllliiiiilllllllllllllliuiuiuuillllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllltlllllll
m e reikalauti, k a d ir Amerikos tuvių ar lietuvių katalikų šuva- tuvos Nepriklausomybės
vyskupai, kataliku spauda ir ki žiavimuose vyskupai, jei ]voš kvie tės proga būtų meldžiamasi viso tiksliau galėtų atsakyti m ū s ų vysJanas Jasys
tos institucijos pagaliau
aiškiai čiame, dalyvauja, atsiunčia savo se parapijose už kenčiančią Lie
pasisakytu
už persekiojamus
ti atstovus ar b e n t padrąsinančius tuvą. Nežinau, kaip ten v y k o kito cjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinituiiiiiiiiiiiiiHiiinniiiuitniiinmi^
Vyskupams
lei se vyskupijose, bet vasario 11 d.,
kinčiuosius ( m a n o pabr. J.J.) ir pareiškimus.
džiant ir sutinkant ar net ragi nuvykęs į Šv. Marijos parapijos,
stotų ginti ju teises".
-LC^K
Man atrodo, k a d šis J A V kata nant ir remiant buvo įrengta di- N e w London, Conn., (Norvich |
feiy
LAIKBODMAI IR BRANGENYBES
|
likų vyskupu, spaudos ir kitu ins džiausioje Amerikos katalikų baž-1 vyskupiios)
bažnyčią,
nudžiu- s
^ J ^
Pardavimas ir Taisymą*
S
titucijų kaltinimas yra perdrąsus nyčioje Washingtone Šiluvos M a - Į gau, radęs bažnyčios biuletenyje |
9646 W 60th Street — TeL K E 7-1M1 |
ir neteisingas. J a u tuoj p a t po k a  rijos koplyčia, atsteigti okupanto j ir tokią žinią:
TiiniiiiiimiiinmnHHJiiiniiiiiiiiiiiiiniiiinujiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiuiiiiiiirutiinuih?
•1
ro Amerikos vyskupai n e b u v o a- Lietuvoje uždaryti vienuolynai
bejingi n u o Sovietu persekiojimo — Pranciškonai ir P u t n a m o sese
THE BUSINESSES LISTED HERE
pabėgusiems lietuviams. Ameri lės, "paskolintas" Baltimorės die
kos Lietuvių T a r y b o s iniciatyva cezijos kun. Kazimieras PugeviWill Graciously Help Make Your •
įkūrus Balfą, J A V vyskupai atėjo čius, kad jis suorganizuotų ir v a 
,
Wedding
su nemaža pinigine parama, o dovautų Lietuvių katalikų religi
per Katalikų misiją ( N C W C ) į nės šalpos tarnybai — ištaigai,
The Happiest Day of Your Life
Ameriką atvyko n e t 2 3 , 1 5 0 lietu kuri rūpinasi Lietuvos katalikų
For Ready Reference—Clip and Save t h i s Handy Guide
vių. Si misija, n e t jau lietuvių p a  Bažnyčia, L.K. Bažnyčios Kroni
bėgėlių imigracijai į Ameriką b e - kų vertimais bei jų platinimu,
veik pasibaigus
( 1 9 5 7 - 5 8 m . ) , pravedimu
rinkliavų
kitataučių
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CONGRATULATIONS TO N E I BRIDES-TO-BE
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CARMINA

1980 KELIONES Į LIETUVĄ

ir

AMERICAN T R A V E L SERVICE BTJEEAU
(Established in 1959)

D. Hicks,
Režiaorius

PAJACAI
Marijos m o k y k l o s auditorijoje,
67-ta ir C a l i f o m i a A v e n u e
Chicagoje

Ask For Free Bride's Booklet
Rush VVedding Service
Govvns-Custom Veils-lnvitations
Accessories
17204 Oak Park Ave., Tinley P a r k
429-6969

DIDŽIULIS BALETAS. B E R N I U K Ų CHORAS
OPEROS CHORAS

IMOL

Užsiregistravusiems padedame jsigyti pasus, sutvarkome visus ke- į
lionei reikalingus dokumentus, gauname vizas.
DAROME CIA PAT VIETOJE PASO IR VIZOS NUOTRAUKAS!
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

PRAŠOME REGISTRUOTIS!

AMERICAN T R A V E L SERVICE B U R E A U
9727 South W e s t e r n A v e s n e
Chicago, niinoia 6 0 6 4 3 . — TeL ( 3 1 2 ) 238-9787

DuBOIS H PORTRAITURE

5
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5937 VV. 6 3 r d St. — 5 8 1 - 2 3 1 0 —
Bring T h i s Ad In For C o m p l r m e n t a r y
Sample. VVe Use And R e c o m m e n d R e d k e n
Retail Products.

Murphy Rentai Service
Išnuomavimo Centras Pobfiviarns
• S u l a n k s t o m o s kėdės • Apvali s t a l a i '
• B a n k e t a m s stalai • P l a t f o r m o s į>
• Porcelianiniai indai
Tai keletas iš daugelio daiktų
. ,
, >
Pageidaujant p r i s t a t o m e .
*
3114 W. 9 5 t h E v e r g r e e n P k . 4 2 3 - 1 8 W -

The Catering Co. 7:

O n l y B r i d a l S h o p W e Knovv of VVhich
Allovvs C u s t o m e r s T o V i e w Ali T h e

Quality Catering from o u r family^to
yours. S t a r t i n g from $ 3 . 4 5 p e r p e r s o n .
Ph.: 286-2588
h

Govvns And M a k e T h e i r Owrt Choice!
A. G r i g a s .
Baritonas

G. č a p k a u s k i e n ė .
Sopranas

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

6218 B e l m o n t A v e .

Princess Pastry Shops

Vtfeber Travel Agency

VVEDDING & PARTY CAKES
145 York S t . — E l m h u r s t 530-5133
5530 W . Belmont, Chicago
Also Cookie Jar Bakery
1 1 1 2 5 Belivvood, Bellvvood 544-0500

Atdara tlokiadieniait rvoo S «aL ryto 9d 10 vai. ••karo.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Od 830 v a i vakaro.
D, KUHLMAN. B S.. Registruotas vaistininkas

Honeymoon

Planning—Domestic—••'
Foreign
Air—Land—Sea—Rail—Bus • , J 7
A C o m p l e t e Service
- » «
6 8 0 5 C e r m a k Rd. T e l : 7 4 9 - 1 3 3 3 U"
BERVVYN

MT GREENW00D FLORIST

Tel, — 4 7 6 - 2 2 0 6
Motnkienė,
Nedda

AUTOMOBILIU TAISYMAS
P a d a n g o s , Priekinių r a t ų reguliavi
m a s u baiaiusavim&8. Stabdžiai. Dus
lintuvai. I i m e t a m i e j i vamzdžiai ir k i 
ti pataisymai. F I R E S T O N E TTRES.
VVheei aiignment and balancing.
B r a k e s . Shock absorbers. Mufflerg
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
C h a n g e of oil a n d fllters.

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
T»l. «

QUEEN BEE HAIR
FASHI0NS (UNISEX)

351 N. YORK

Visus ir iš visur
kviečiame atvykti į spektaklius

2759 W. 71*1 St., Chicago. UI. 60629

2423 W*st 5Sth Strt«t

L O O K I N G G O O D MEANS "„",
Feeiing G o o d . C o m p l e t e Styling
For M e n and VVomen.

CLANCrS BRIDAL CORNER
Elmhurst — 834-0097

JAY DRUGS VAISTINE

FOR ALL O C C A S I O N S
C A T E R I N G T O VVEDDINGS
COMMERCIAL A C C O U N T S INVITED
Flovvers By VVire — F.T.D.
Major C r e d i t C a r d s Accepted
3790 W . 79
582-0200

C O L O R VVEDDING C A N D I D S
VVeddings—Children—Families—
Executive
Passport & ID Photos
O l d & Faded Photographs Copied
a n d Restored to Your Satisfaction
BEN N O R K U S OVVNER
3 6 1 3 95th Evergm P k — 636-8100

B i l i e t a i — parteryje: $17.50, $15.50, $12.50, $9.50
balkone: $15.50, $11.50, $7.50
G a u n a m i Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 st St.
Chicago, m . 60629
471-1424
P a š t u bilietai užsakomi tuo pačiu adresu,
išrašant čekį Lithuanian Opera C o . pavadinimu

S. Baras,
Canio

Redden-Weberg Flowers & Gifls — r i

OONNA K. BRIDALS
J. Puodžiūnas,
Choreografas

ALL PRICES SUBJECT T O CHANGES A N D INCREASES
IN

*

C E N T E R (UNISEX)
S t u d e n t bpecial—Hair C u t & Biovv D r y —
$10.00 VVith This Ad—Reg. $ 1 5 . 0 0 . Expires
March 1 5 t h
6801 W. 63rd S t .
229-9628 or 2 2 9 - 1 5 8 8

INVITES *
Your VVedding Reception
B a n q u e t Rooms Accomodate Up T o 225
Family Style Dinner O r Buffet
$15.95 Per Person
1040 Dixie Highvvay, C h i c a g o H e i g h t s
756-0300

B a l a n d ž i o 19 d., 8 v a i . v a k .
B a l a n d ž i o 2 0 d., 3 v a i . popiet,
B a l a n d ž i o 2 6 d., 8 v a i . v a k .
V. K a r o a a i t ė ,
Choreografė

Designer's Cove Hair Care

H0UDAY INN

1980 m .

2-JŲ SAVAIČIŲ KELIONES Iš NEW YORKO/BOSTONO
$1295.00 — Birželio 13 d., Rugpiūčio 18 d, (Su Ryga ir Leningradu)
$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).
KelionCms i i Chicagos pridėti prie kainos dar $100X0.
(Visos kainos apskaičiuotos asmeniui gyvenant dviese kambaryje), £
•

Leoncavallo

A. V a s a i t i s ,
Dirigentas

l-OS SAVATTEE KELIONES IS NEW YORKO/BOSTONO
$89500 — Gegules 12 d., Rugsėjo 15 d., Rugsftjo 23 d., Spalio 6 i , s
Spalio 19 d.
$995.00 — Gegužes 25 d- Birželio 8 d- Birželio 23 d. (Šokių ir Dai- |
nų švente).
$1040.00 — Birželio 29 d.. Rugpiūčio 10 d.

i

BURANĄ

Bicek's House Of Flovvers
VVedding Flovvers And Ali Occasions
Delivery Serv. T o S u b u r b s
Chicago— 521-5900
Bervvyn—788-7060
2500 S. Christiana, Chicago

6-7777

Veikia nuo 7 : 0 0 v a i . ryto iki 8 : 0 0 vai. vakaro.
SventadiPiiiius uždaryta — Sav. M I K A S C E S A S
fteštadieruajs
nuo 7 : 0 0 vai ryto iki 4 vai. popieL

L. S t a k a s .
Silvio

J . Savrimas,
Beppe

ZARANTI'S
ALCAZAR

GREEN HOUSES
GARDEN CENTER
OPEN 7 DAYS A VVEEK
3942 W 111

VVEDDING R E C E P T I O N S I N V I T E D
INTIMATE DINING—FINE F O O D "
CALL F O R R E S E R V A T I O N S
755-1666
JOE O R R R O A D & A S H L A N D
C h i c a g o H g t s . , ILL.

779-1355

West Lane Banquets

f

=

^

MM METŲ EKSKUkSUOS { LIETUVA II B0CTONO/NEV TORSO
MASCVA/VTUma
7 d.
— $ 999.00
~$SB.OO
Gegužės 7 d.
fcutpttao 13 d. (su Rita) — $1199.00
- $ W.OO
Gegulės 14 d.
28 d.
— $999.00
Gegules 21 d. (su RJfs) — $1198.00
kagsėjo 17 d.
- $ 899.00
BirfeHo 5 d.
— % 999.00
kopėjo 24 d.
-$939.00
— $ 999.00
Birželio 19 d
Spsik) 8 d.
- $ M8.00
— $979.00
BirieUo23d.
Liepas 15 d.
GruudUo 26 d.
— t 999.00
— $ 779.00
kEGISntUOSTTES II ANKSTO — VTETŲ SKAIČIUS RBOTAS.

Foley's Travel Bureau
•
•
•
•

755-3212
Chicago Hgts

UEMKR

PR0FESSI0NAL
WE0DINS PHOT06RAPHERS
T h e N u m b e r T o Call Is...

248-6650

303 W«t Broadwty, P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127. T e l 617
litai gai vadovauja: Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZTUNEENE.
a&d a r s aabjeet

— EST.1949 —
C o m p l e t e Honeymoon Travel Service
H o n e y m o o n Packages
C u s t o m i z e d itneraries
Personalized Consulting
1010 Dixie Hgwy

TRANS-ATUHTIC TRAVEL SERVICE, INC.
P r i c a a a r « b—*d e a d o o b l a «eetip«aef

•
•
•
•

all occasions
Nevvly Decorated Rooms
Accommodations For 30-300
Air Conditioned - Ample Parking
Flprtronir Air Filtpre
C o m p l e t e Outside C a t e r i n g Available
436-1600
5350 S. Kedzie

Mention T h i s Ad—Receive 25 Free
T h a n k You Cards F r o m A Pose Of
Your VVedding

to e h a a c e a

)

•

f

d\E.m.\jxa.ria.t

<^tudio±

VVedding specialists
Complete coverage from only $89.50
includingdeluxeaibum. Rease call or visit
for more mformation
4 9 0 9 S. Ashland
254 7 5 5 4

3 7 1 0 W. 2 6 t h
522-3388

DE HOYO'S

wt

I N T E R N A T I O N A L H I S Jt HER
HAIR STYLING
5 7 4 2 S. ARCHER
284-1011,
BRING T H I S A D F O R $ 1 . O F F
ANY S E R V I C E

FINE ART P0RTRAITS
FINE ARTS S T U D I O
VVedding—Color C a n d i d s
. *
Children And Adults
Passports And Copies
P a s s p o r t s V%ile You VVait
1452 W. C h i c a g o A v e . H A 1-0610

Dzūkų romanas

DRAUGAS, fteitadiente, 1960 m. kovo mėn. 15 a

kyla mintys ar idėjos Perlojos
respublikos naudai. Jis tegalvoja
apie Agulę, piršliauja, geria ka
duginę. Jam reikia žmonos, bū
rio vaikų ir grikių košės —nie
ANATOLIJUS KAIRYS
ko daugiau. Kiti žymesnieji per
sonažai, kaip Česnulis, Lukoše
vičius reiškiasi dar mažiau, o
Jurgis Gliaudą, PERLOJOS RES nį, prieš akis iškyla šie trys
knygos pabaigoje visai dingsta iŠ
PUBLIKA. Premijuotas romanas. Iš "Perlojos respublikos" tematiniai
horizonto. Veikia tik dzūkai — o
leido Dzūkų draugija Chicagoje, 1979 momentai: 1. idėja ir įvykis, 2.1
tai ir yra autoriaus tikslas.
m. Viršeli piešė daiL P. Aleksa. Spau veiksmas ir vaizdas, 3. herojus:
Perlojai ateina iš tikro sunkios
dė .•Draugo" spaustuvė. Knyga 379 yra ar nėra? Nors ir trumpai,
ir
kritiškos dienos, kada ją uži
psl, kaina — 7 dol., gaunama ir kiekvieną bandysime aptarti.
ma bolševikai. Tadas Grigas jos
"D*auge*\
Perlojos respublikos antspaudas
"Perlojos respublika" temanegina. Bolševikų daug, jų ne
tiškai nėra vieno idealisto iš
nugalėsi, tėvas atkalbinėja, Agu knygos trūkumais. Vienas ryš
Rašytojo Jurgio Glaiudos var anksto numatytas planas, nei ke
lė pasimetusi, vadovybė pakriku kiausių — knyga ištęsta ir su
das yra tampriai susijęs su išeivi lių svajotojų idealus projektas,
si... O jo su Agule užsakai jau pa smulkinta. Nors tasai "išsipasa
jos literatūra. Per trisdešimt me tinkamu laiku paruoštas ir įvyk
duoti, per 370 romano puslapių kojimo" arba "išsikalbėjimo" me
tų, pradedant "Namais ant smė dytas. Perlojiečiai, sužinome sek
jis nė karto jos nepabučiavo, todas prie širdies dzūkams, ku
lio", J. Gliaudą kasmet ar kas ke dami knygos puslapius, negalvo
kaipgi stoti į mūšį ir žūti... Ta riems autorius aiškiai pataikavo,
Perlojos ko-.otoįų smogiamasis būrys prie s a \ o štabo D r _c .cinų kaime 1920 metų rudenį.
leri mūsų skaitančiai visuome jo apie valstybę, tuo labiau res
das pasiima Agulę ir atsišaudy tačiau skaitytojui — ne dzūkui
(Visos nuotraukos iš Broniaus Kviklio archyvo)
nei vis padovanoja po naują vei publiką, ar laisvę visuotine šio
damas bėga "į Merkinę, į Alytų, — pasidaro nuobodoka, kada
kalą. "Namai ant smėlio", "Šikš žodžio prasme. Perlojos parapijai
dzūkeliai eina ir grįžta, pradeda
vos atėjo iš žemaičių ir suvalkie-i tautos reikšmę. Žvelgdami į isto- terminą naudojant, "Perlojos res į Lietuvą...". (370 psl.). Kitaip
nosparniu sostas", "Ora pro no- netekus klebono, susidarė para- '<
vėl iš pradžios, trepena vietoje,
sakant,
grikių
košė
svarbiau
už
mis", "Ikaro sonata" etc. yra pa pijos komitetas naujo klebono čių, o dzūkai mūsų istorijai at- J rinę praeitį, matome, kad Lietu- publiką" galima vadinti antihe- "Perlojos respubliką"!
vis tas pačias bėdas porina... Ide
žymėtinos lietuviu
literatūros reikalu. Ir šis komitetas, len nešė meilę ir džiaugsmą pro aša va nesulenkėjo, nesurusėjo ir ne- rojiniu romanu. Geriau tiktų —
Atrodo, žiauri kritika. Ne. B alus žvilgsnis į dzūką, jo skurdas,
knygos, atnešusios gaivaus vėjo kams ir plėšikams siaučiant, pa ras. Autorius kiekviena proga tai suvokietėjo ne vieno ar kelių beherojinis romanas, bet nu- tiesų šiomis pastabomis apie Ta meilė savo kampui, rūpesčiai tik
išeivijos kūrybiniam
augimui. sišovė spręsti ir kitas perlojiečių pastebi ir meniškai, kelių veikė žmonių, o liaudies, bemokslio skriaustume tada dzūkus.
savo interesais nustelbė ir užgo
Svarbiausias arba ryškiausias dą Grigą mes komplimentuoNenuostabu, kad J. Gliaudos ro problemas, kas visai natūralu, jų lūpomis, pabrėžia dzūko iš kaimiečio dėka. Jeigu mes šian
žė
bendruosius laiko įvykius ir
jame autorių. Grigo charakteri
manai premijuojami, greit išlei nes kokiu kitų
veiklesniųjų skirtinę meilę žemei ir namams. dien esame tai, kas esame, priva romano herojus, kuriuo veikalas jis sukūrė vientisą ir išlaikė jį pačią "respublikos" svarbą. Gal
džiami ir gausiai skaitomi.
nebuvo. Įsismaginę ir įsilinksmi "Perlojos respublikos" sąvoka, lome būti dėkingi kaimui, her pradedamas ir baigiamas, yra sveikoje nuovokoje iki pat galo. dėl to autorius baigė romaną
padiktuota savisaugos rekalavi- metiškai užsidariusiam, tegu ir Tadas Grigas, rusų-vokiečių ka
J. Gliaudą yra tapęs laukiamu nę, ėmė kalbėti ir politinėmis te mų, tarnavo tik Perlojai, ginda primityviam, "heroizmo" atsisa re pasižymėjęs karys, už narsu Nesužalojo jo bereikalinga mirti ten, kur jis turėjo tik prasidėti,
autoriumi. Reikėtų pažymėti, momis. Kažkoks linksmų plau ma ją nuo lenkų ir komunistų, kiusiam kaimiečiui. Romane šis mą apdovanotas Šv. Jurgio kry mi, tuščia auka. Realybės pajau mano nuomone — pačiame krikad jis yra dvikalbis rašytojas, čių vyrukas, atrodo juokais, pa nuo eilinių plėšikautojų ar val momentas gana ryškiai akcen žiumi. Jis grįžta namo, į Perloją, timas, kaip jau išsitarėme, atsisa tiškiausiame momente, bolševi
kams užėmus Perloją, ar savaitę
kas iš tiesų reta visose tautose. siūlė Perloją pavadinti "respub kataujančių kareivių.
Atrodo, tuojamas, o tai jau yra nauja. ir savo gimtajame miestelyje kymas nepagrįstų troškimų, iš
Jis rusų kalbą vartoja tokiu pat lika", o parapijos komitetą, tei autorius nuolatos stabdė įsisma Tiesa, tenka perskaityti 15 — 20 randa karo srovį. Perloją puola gelbėjo Lietuvai lietuvybę. Ne prieš. Suprantama, tada autorius
laisvumu, kaip ir lietuviu, pa kiant jam daugiau orumo bei ginusius veikėjus nuo kalbų apie psl., kol šiek tiek pajuda veiks lenkai, bolševikai, neduoda ra kišk galvos be reikalo, o jei ma būtų turėjęs vaizduoti jau ne
našiai kaip poetas Jurgis Baltru autoriteto, "respublikos taryba". Vilniaus Tarybą, neleido partiza mas, tačiau dzūko ir Dzūkijos mybės plėšikai bei įvairios karei tai kad nelaimėsi — bėki Tai vien dzūkus, bet užgriebti ir pla
šaitis. Turbūt mažai kam žino Taip gimė "Perlojos respublika". nų vadams plačiau pasireikšti už vaizdai keičiasi kiekviename pus vių bandos, žudo gyventojus, at nėra herojiška, bet yra 'gyveni čiau Vilniaus bei Kauno įvykius,
duoti plačią laikmečio idėjinę pa
ma, kad Gliaudos novelių dau Vardas pagavo fantazuoti mėgs Perlojos sienų ar kitiems vykti į lapyje. Duodamas, atrodo, besai iminėja turtą, maistą etc. Po ilgų miška, yra protinga.
tančius,
smiltynuose
gyvenan
giau buvo spausdinta įvairiuose
Kaip kiekviena nebloga kny noramą, o tai nelengvas uždavi
pagalbą. Tai pagirtina. Kitaip kes kalbas, pasikartojimus, auto svyravimų, abejojimų, tėvo pa
čius
dzūkelius
—
ir
prigijo(188
nys. Tiesa, gal tada romanas bū
rusiškuose laikraščiuose negu lie
romanas būtų buvęs ne dzūkiš rius "apšviečia" dzūkelį, to i yra tarinėjimų pagaliau jis prisijun ga, taip ir "Perlojos respublika"
—
90
psl.).
Tai
buvo
ne
idėja,
o
tų tapęs ne vien "dzūkų ro
tuviškuose. Rusų skaitančiai vi
kas. Romano teigiamos žymės: centrinį herojų, iš visų pusių, gia prie gynėjų ir tampa geru ne visiems patiks. Nepatikima*
suomenei J. Gliaudos vardas irgi įvykis. Panašiai atsitinka ir da dzūkų ideali gamta, dainuo jį sustiprindamas ir paruošdamas kulkosvaidininku. Jam talkinin ar patikimas veikalo esmės ne manu", ne "grikių koše", gal ta
bar, kada keli bičiuliai, susirinkę
jau pažįstamas.
liečia — tereiškia tik rašančioje da "Perlojos respublika" būtų
J. Gliaudą savo kūrybinę žemę, i " f į f t i ™™ i 5 . draugu vardą janti augmenija, miškai ir lau kritiškai valandai. Tai metodas, kauja drąsi dzūkaitė Ag>ulė, kurią
idėjiškai įkūnyta ir šviestų idekai, dzūkiškai vaizdinga kalba, romano stiprybė, ne silpnybė. jis pats išmoko aptarnauti kul nuomonę. Kūryba nėra kariuo
sT.
,X,^„ ™:
jus 1—.1
neaprengi: viena
uni- i alo liepsna,
. ,už kurią .verta kovo
nelyginant tradicinis nesenos dienį ar gimtadienį, pasivadina gera širdis, nuoširdumas... Visa Nekantrus kritikas tai gali palai kosvaidį, ir kuri vėliau tampa jo menė, jos
seimu.
Tai
vietinė
apraiška.
Ji
praeities Lietuvos ūkininkas, da
tai būdinga dzūkams ir Dzūkijai. kyti stilistiniais ar tematiniais žmona. Trijų Karalių dieną len forma. Kūryba laimi, neturėda ti ir mirti, bet ar toks romanas
buvo
naudinga,
nes
reikėjo
burti
lija į tris laukus: viename tarps
Tiesa, gerumas neretai eina na trūkumais, o iš tiesų tai yra kų kavalerija puola miestelį ir ma "uniformos", o, turėdama būtų laimėjęs Dzūkų draugijos
jaunimą
savisaugai,
reikėio
pini
ta šį laikmetį nusakančios idė
Grigas, be jokios bendros koman skirtingas spalvas, kiekvieną skir premiją, jau vėl kitas klausimas.
ivumo sinonimu, todėl kartais Gliaudos kūryboje naujovė.
Kiekvienu atveju turime gra
jos, mūsų dienų interesai, gyve gų ginklams pirkti, reikėjo auto prasiveržia vaikiškas džiaugsmas,
Į trečią mūsų klausimą — he dos, vien savo iniciatyva, išskina tingai žavi. Romanas susilaukia
riteto
visai
organizacijai,
fvvkis
ir
susilauks
įvairių
atsiliepimų
žią
knygą, idealiai kalbančią apier.
namojo momento problemos —
lengvas pasielgimas. Gal tai ne rojus: yra ar nėra? — tenka at visus lenkų raitelius ir tampa
tapo
griežtai
lokalizuotas,
nebu
"Namai ant smėlio", "Delfino
išvengiama, kuriant mielą ir ge sakyti: yra ir nėra Vienas hero įvykio bei tolimesnių kalbų he — teigiamų ir neigiamų — ta mielą Lietuvos kampelį ir ten gy
ženkle" ir panašūs romanai. Ant vo joks paskatinimas už Perloios rą žmogų.
rojumi. Visi jį laiko iškilesniu, o čiau visos nuomonės bus lygios venančius mūsų brolius. Telieka
jus — nėra, visi herojai — yra.
ras laukas skirtas scenos veika ribų, nedarė įtakos kaimyni
Tradicine prasme "Perlojos Agulė sutinka už jo tekėti. Ta vertės, nes kūrinio "vertė" čia džiaugtis ir dėkoti tiek rašytojui,
Giliau romaną analizuojant,
nekalbant
lams — "Čiurlionis", "Naktis" ir niams miesteliams,
kyla mintis, ar "Perlojos irespub- respublika" vieno herojaus ne čiau ir šio triumfo dienomis Ta slypi skaitytojo skonyje ir galbūt tiek Dzūkų draugijai, papuošusiai
jau
anie
Alytų
ir
kitus
didesniuo
apsčiai kitų. Trečias laukas, kurį
savo gimtinę žydinčių grikių
lika" yra veiksmas, kurio stimu turi. Herojai — visi perlojiečiai, das Grigas negauna kokios nors jo kultūriniame ego.
mūsų ūkininkas pavadintų pū sius Dzūkijos miestus.
misijos
ar
paaukštinimo,
jam
ne
Pabaigai
tiktų
nurodyti
ir
puokšte.
visi
dzūkai.
Ne
visai
tiksliai
šį
las yra intriga, ar tik tuometinio
dymu, brandina autoriaus filo
Šis "Perlojos respublikos", saky gyvenimo vaizdas mažame Per
sofines, visuomenines etc. idėjas, tume, "teritorinis
ribotumas" lojos miestelyje? Atsakymas vie
kurių nauda matuojama ne lai lcalba autoriaus naudai. J. Gliau nas — vaizdas. Veiksmo kaip to
kinumo svarstyklėmis. Prie tokių dą, sąmoningai
pristatydamas kio nėra, nes nėra intrigos. Įvy
kūrinių tenka skirti "Agoniją", visa tai tik kaip vietinį įvykį, tu kiams riedant nepalankia Per
"Šankiausiu keliu" (Lietuvos ne rėjo progos plačiau ir giliau pa lojos dzūkams linkme, autorius
Ateinančią vasarą kaip ir kas-1 klasikinės muzikos koncertus pos 10 iki rugpjūčio 25 rečita Europos festivalių. Bus operos,
priklausomybės pirmieji metai žvelgti į anuometinį dzūkų gyve piešė kovai pasiruošimo vaizdą, t met, Europoj rengiama daugybė j ruošia veik kiekvienas didesnis liai, koncertai, seranados, baleto, baleto ir retai užtinkamų dra
Mr Sleževičiaus akimis), "Rai nimą, individualius jų rūpesčius, Vaizdas yra ryškus, jautriai ir su- j festivalių, didelio masto muziki-1 miestas. Iš jų galbūt iškiliausias operos ir dramos 9pektakliai dau mos spektaklių, filmų seansų,
džių pasėliai", "Simas" ir dabar tarpusavio santykius, svajones ir maniai įrėmintas pavojingoje ka-' nių parengimų. Vienos "Festvvo- bus Florencijoje nuo gegužės 8 giausia bus atliekami atviram o- koncertų atvirame ore, folkloro
Dzūkų draugijos
premijuota troškimus, ko tikrai jis nebūtų
ro zonoje. Tik patyrusi rašytojo chen" bus nuo gegužės 24 iki į iki liepos 6, kur bus galima iš- re. Pakviesti menininkai iš Vaka ir kitokių netikėtumų.
"Perlojos respublika". „Agonija galėjęs padaryti, kurdamas "Per
Bayreutho (liepos 25 - rugpj.
ranka gali tai duoti. Pavojus čia birželio 22. Bus 12 operos pasta- girsti Brigitą Nilsson, Galiną rų ir Rytų Europos. Wroclawe
yra sufeeletristintas nepriklauso lojos respubliką" kaip idealą ar
(Lenkijoj)
nuo
rūgs.
2
iki
8
bus
28) muzikos šventės skirtos Ri
pat, o vadų nėra, žmonių trūks tymų, pradedant Wagneriu, bai- j V.snevskąją, Sviatoslavą Richmybės praradimo faktas, vienas iš pavyzdį visai Lietuvai. Dzūkui,
choralinės
muzikos
koncertai,
chardui Wagneriui.
Progra
terį
ir
kt.
Kiti
paminėtini
Spoleta, trūksta ir drąsos, nes visi nori giant Pfitzneriu ir klasikinės mu
geriausių šios rūšies romanų kaip ir kitos srities gyventojui,
pradedant
Palestrina,
baigiant
to
mieste,
(birželio
liepos
mėn.)
moj
trys
Nibelungų
ciklai.
Bilie
gyventi, išvyti priešą, savo krau-* zikos didžiausiais, nuo Mozarto
anam įvykiui pažinti. Čia mes rūpėjo gyvybė ir apsauga, duona
Pendereckiu.
Varšuvoj
rudens
kur
šalia
muzikos
bus
baleto,
iš
tai
parduodami
tik
visam
ciklui,
jo nenustoję. Kas prisidėio, kas lki R. Strausso, koncertais. B re
kalbėsime tik apie "Perlojos res ir taika. Idealas reikalauja ant
parodė šiokios tokios drąsos ar iš genzo festivaliai prasidės liepos raiškos šokio ir dramos spektak festivalis (rūgs. 19-28) skirtas keturioms operoms. Šalia to dar
publiką".
žmogiško pasiaukojimo, o dzūke minties, tas ir veikė, kaip norėjo. 18, tęsis iki rugp. 21. Bus dau- lių. Veronoj (liepos 21- rugpjū daugiausia moderniai elektroni bus "Lohengrinas", "Parsifalis"
ir "Skrajojantis olandas". Iš žiū
Dzūkų krašte, Perlojos mies liai gyveno broliškai, visas pro Va'zdas puikus, centre stovi ne! giausia simfoninė muzika. Belgi- čio 25), Romeo ir Julijos mieste, nei ir kompiuterinei muzikai.
Bergeno
(gegužės
21birželio
bus
operų
baleto
spektakliai
ir
rovų taip pat reikalaujamas va
telyje, anksčiau negu kur kitur blemas sprendė gerumu, širdimi, vienas asmuo ar du, o Perloja! joj tokios šventės tęsis visą vasa4)
programa
susideda
iš
klasiki
muzikos
koncertai.
karinis apsirengimas. Visi pasta
pasireiškė patriotinės nuotaikos meile, kaduginės stikleliu... Ar kaip visuma: visi dzūkai, visi vei-;rą, nuo gegužės iki spalio. Da!y-| sin-uonines
rūgs. 18) nės muzikos, šokio, modernių tymai vyksta 1876 metais paties
ir jų išdava: konkretūs žygiai į tokiems žmonės kurti "Respub kia, kuria, nežiūrint jų pajėgu vaus ne tik Europos didieji orkest Stresoj (rugpj. 25
savo apsaugą ir laisvę. Čia buvo liką"? "Už Perloją"- — ga mo, mentaliteto ar kvalifikaci rai, bet ir Nevv Yorko simfonija koncertai vyks bažnyčiose, salė kompozitorių, dramos, džiazo ir "VVagnerio pasistatytam Festspielsuorganizuoti pirmieji šaulių ir lima suprasti kaip šūkį, su jų tokiam darbui. Kurdamas in- j Verti dėmesio gregoriški kon se, atviram lauke ir netoli esan norvegų folkloro. Patraukliausiu hause. Sakoma, kad Bayreutho
partizanų būriai, kurie gynė sitikus dviem narsuoliams, o kar trigą ir veiksmą, autorius būtų certai. Šių metų festivaliai skirti čio Maggiore ežero saloje, prie numeriu galbūt reikėtų laikyti se Wagnerio operų pastatymai ne
Programoj renadų vakarus jų didžiausio pralenkiami. Miunchene (liepos
Perloją nuo iš visų pusių ją tais gal kaip slaptažodį. J. Gliau turėjęs vieną ar kelis vadus iš- paminėti Belgijos 150 metų ne Šveicarijos sienos.
daugiausia solistai instrumenta kompozitoriaus Edvardo Griego 8 — rugpj. 3) operų spektakliai
puolančių priešų: lenkų, bolše dą puikiai išstudijavo dzūko psi skirti, pastatyti juos įvykių cent priklausomybės sukakčiai
ir simfoniniai koncertai bus įvai
vikų, plėšikų. Kovų eigoje su chologiją ir visai pagrįstai įvykį re, idealizuoti, kurti herojinį ro
Prahos festivalis bus pradėtas listai, kvartetai, kameriniai or namuose.
kestrai.
Britanija
nenori
atsilikti
ir
gar
riuose
puošniuose barokiniuose
sikūrė atitinkama miestelyje tvar lokalizavo, duodamas realistinį maną, kas būtų įau trafaretas, gegužės 12 labai patriotine Sme
Šveicarijoj garsėja bent keturi sina keturis didžiuosius festiva rūmuose.
ki, net administraciniai vienetai, dzūkų gyvenimo aprašymą, kas nei tokių veikalų pakankamai tonos simfonine poema "Mano
kas mūsų krašto istorijoje yra jam visai gerai pavyko. Dzūkui yra. Pasirinkdamas vaizdą vieto- Į tėvynė". Šventė tęsis iki birželio miestai: Ziurichas (gegužės 30 lius. Bath (geg. 23 - biri 8) bus
Salzburgo festivaliai (liepos 26
žinoma "Perlojos respublikos" grikių košė yra tas pat, kas že je veiksmo, autorius centre pa 4. Bratislavos dviejų savaičių — liepos 4), Gstaad (visą rug kamerinės muzikos, senoviškų — rugpj. 31), muzikos žinovų
vardu. Sį istorinį faktą rašytojas maičiui ar suvalkiečiui dešros ir stale paprastą žmogų vietoje šventė rengiama spalio 3-17 die pjūčio mėn.) Liucerna (rugpj. šokių, poezijos rečitalių ir liau tvirtinimu, yra žinomiausi visam
16 - rūgs. 6) ir Montreux (rūgs. dies dainų koncertai įvairiuose
J. Gliaudą ir ima pagrindiniu kumpiai. Todėl visos idėjos ir ko- "nepaprasto", tuo
iškeldamas nomis. Koncertai bus daugiausia 3 - spalio 9). Programa visur pa senuose pastatuose. Glyndebour- pasauly. Programoj iškiliausi vi
motyvu dzūkų romanui.
bažnyčiose ir istoriniuose rūmuo
so pasaulio solistai, dirigentai,
se. Helsinkio šventės centre, kaip naši — opera, kamerinė muzika, ne (geg. 27 - rugpj. 11) festiva orkestrai. Operos ir koncertai at
J. Gliaudos veikalai visuomet
ir dera, bus suomių tautinio he solistai, simfoniniai koncertai, liai labiausiai žinomi savo ope liekami dviejose tam tikslui
atneša šį tą nauja, pasižymi ne
rojaus Sibelijaus muzika. Tęsis drama. Minimi žymiausi muzi ros pastatymais. Į vakarinius įrengtuose, salėse ir Mozarto se
panaudota tematika, šviežiomis
nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 13. kos pasaulio vardai. Bus pasinau spektaklius reikalaujama ir iš renadų vakarai prie žvakių švie
situacijomis, vietinio kolorito at
dota koncertų salėmis, senomis publikos vakarinio apsirengimo. sos atviram lauke kalnų pašlai
Strasbourgo festivalis bus pra
skleidimu, būdingomis laiko savy
bažnyčiomis, viešbučių patalpo- Aldeburghe (birž. 6 - 2 2 ) , ra tėje. Šalia to, nuo 1920 metų kas
dėtas birželio 6 katedroj Berliobėmis. Pradėdamas skaityti nau
zo "Reąuiem", tęsis iki birželio m l s I r _ g a ^ i ą _ ] a Chillon pilimi miam žvejų mieste (Anglijos met (su maža pertrauka) kated
ją šfo autoriaus romaną, iš tik
kampe)
vyraus ros aikštėje vaidinama Hugo von
21. Programoj daugiausia baro Genevos ežero saloje. Dalyvaus pietrytiniam
ro vfliesi šio to rasti. Tad ir kyla
ir Los Angeles kamerinis orkest Benjamin Britten muzika. Edin- Hofrnannstahl
"Jedermann*'
kinė muzika ir gregorinis giedo
klausimas — kuo "Perlojos res
ras.
burgho
festivalis
(rugpj.
16-rugs.
jimas. Atėnuose tokios šventės
(Max Reinhardt'o pastatymas).
publika" yra nauja? O vis dėlto
Dubrovniko festivaly nuo He 6) laikomas vienu iš žymiausiu Iš operų šią vasarą numatytos
bus visą vasarą. Šalia instrumennauja, daugiau ar mažiau, bet
talinės muzikos numerių bus ba
"Hofmano
pasakos", "Aida",
nauja. Suprantama, kas skaito
letas,
vokaliniai
rečitaliai
ir
kla
"Ariadne" ir trys Mozarto kūri
ir kas ko jieško. Nors jame vaiz
sikinių dramų spektakliai Akro
niai. Bilietų kainos irgi vertos dė
duojamas kūrimosi laikotarpis —
poly.
Olandų
festivaliai
vyks
mesio: iki 130 dol. Rudenį Salz
1918 — 19 metai — tačiau šio
Amsterdame,
Rotterdame
ir
Ha
h.
L
burgo
festivaliai iš magnetofo
SU
romano neeauma ;ye:r
goj.
Programa
vyks
pradedant
ninių juostų transliuojami ir Chi
"Sunkiausiu keliu", nei su "Rai
viduramžių ir baroko muzika,
cagoje per WFMT stotį.
džių pasėliais", kurie lygiai pat
4
baigiant
moderniais
ir
pačių
oKeliaujantiems į Europą muzi
riotiniai ir liečia tą pa i objektą
Ir Šiandien teb^stov^s 1930 m. perlo
Perlojos bažnyčia. Nuotrauka daryta
la^du
k^~-požiūriais.
kos mylėtojams yra ko pasirinkti.
jiečių p a s t a t y t a s paminklas Vytautui
— Lietuvos ateitį.
1974 metais.
Didžiajam.
Italijoj operų pastatymus ir
C. G.
Konkretizuojant foną ir turi-

Muzikinė programa keliaujantiems po Europą

KUN. MARTYNUI PREIKŠAICIUI
MERUS

KANADOS ŽINIOS

taip būtų ir dar viena daina
"priedui", gausiai publikai plo
jant.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. kovo mėn. 15 d.

puikia lietuvių kalbos dikcija
— Senoje Jeruzalės miesto
skynimą,
V.
Juozapaičio—Kaip
Pabaigos
ir
padėkos
žodį
so
dalyje
policija surado ir išardė
Vida
Javaitė.
Evangeliku liuteronu kun. M. ties užuojautas pareiškė Šv. Ka
uliojo
mūs
senoliai
ir
J.
Budredar
nesprogusią
bombą, kurią
listams,
akomponiatoriui
ir
cho
Preikšaitis buvo gimęs 1908 m. zimiero parapijos klebonas pre
Pranys AlSėnas
vičiaus
Visos
žmonos
tokios
IŠKILUS
"ARO"
KONCERTAS
padėjo
palestiniečiai.
ristams tarė "Aro" seniūnas
Tauragės apskr. Jis lankė ir bai- latas J. Kučingis, latvių ir estų
pačios.
T. Stanulis, primindamas, kad
jgė V.D. universiteto Evang. teo liuteronų kunigai. Labai gražiai
1980 m. kovo 2 d. Lietuvių
logijos fakultetą 1935 m. Studi- velionį įvertino savo laiške Liet. j namuose, Karaliaus Mindaugo į Įtarpoj tarp dviejų "Aro" iš- •Aras" susiorganizavo vos prieš
juodamas
universitete įsteigė j Prot. sąjungai gen. kons. V. Ce- menėje, Toronto vyrų choras į ėjimų, dar kartą gėrėjomės dvie dvejus metus, chorvedžio V. Ve
•Liet. Evang. studentų "Donelai-1 kanauskas "Žinia apie Jūsų my-1 -'Aras", vadovaujamas V. Ve jų solistų — R. Strimaičio ir V rikaičio bute, dalyviams sėdint
Mieli Lietuviai,
čio" draugiją kurios buvo sekre- limo ir visų gerbiamo kun. M „kaičio, akomponuojant muz. Verikaičio duetais. Jie padai ant grindų ir dainuojant links
Antradieni, kovo 18 d. balsuokite už
torius.
j Preikšaičio mirtį skaudžiai palie- St. Gailevičiui, suruošė pažymė navo J. Juozapaičio — Groma- mas dainas. Dabar gi chore esą
gerą lietuvių draugą
Po poros metų pasiruošimo j tė ne tik Jūsų bendriją, bet ir vi- tinai puikų koncertą, kurio pa- tėlę parašiau, Tėvynė Lietuva 47 choristai, iš kurių šiame kon
1937 m. buvo įšventintas kuni-1 sus Los Angeles lietuvius. Jo asir V. Juozapaičio — Vai tos žu certe dalyvaują 43. Pabrėžti
gu Sudarge (Suvalkijoje). Iškil menyje Jūs netekote savo dvasios siklausyti — susirinko apie pus- vys. Gi choras "Aras" kancer nas esąs pasišventimas 4 chorist
B Hami
mėse dalyvavo M. Jankus, rašyto vadovo, o lietuviška visuomenė tūkstantį lietuvių.
* o n o « 2-jų - iš
Pirmu pasirodymu scenoje tą užbaigė V. Juozapaičio | ^ e
jas Vydūnas ir kt. Sudarge įstei — patrioto lietuvio.."
ku
™>
™ atvažiuoją šim"Aras" padainavo J. Naujalio Tamošiaus pagavimu ir Negerk &™
gė bažnyčios chorą ir pats jam
tus m
trečios,
T.
Makačino
Pypkės
d
ū
1
^
'
repeticijas,
negailėF0R C0NGRESSMAN
— vadovavo.
Labai
kruopščiai Mielas kunige, su pasišventi Lietuva brangi, A. Mikulskio —
d a m i nei laiko
nei
mais
ir
Mano
pypkė
kukavinė.
I
Pabrangusmu
ištikimai
ištarnavęs
Dievui
Kalniškės
mūšį,
K.
V.
Banaičio
paruošdavo jaunuolius konfirma
5th District
sio
automobilių kuro.
cijai. Su pamaldomis lankydavo ir Bažnyčiai 43 m., užtarnautai — Žygį į Vilnių ir seną ameri- Bisui - buvo sudainuota nuoProgramą pranešdinėjo graži,
si Skaudvilėj, Šilalėj, 2em. Nau ilsėkis šio pakrančio žemelėje. komišką dainą — Mano kaimas, taikinga J. Gaižausko Jei
Su pagarba.
/. Kutra paruoštą paties chorvedžio V.
miesty, net ir Kaune. Teko jam
Al Vaitis
gerokai pakovoti su vokietinin
Verikaičio specialiai "Arui".
kais mišriose parapijose dėl lie
Kartu su choru solo dainavo ir
tuvių evangelikų teisių. Vėliau
jis pats.
BŪDINGI SURAŠYMAI
kunigavo Batakiuose ir Žem.
"Aras" dar padainavo V. Ve
Naumiestyje. Aktyviai reiškėsi
Kokių tik nebūna surašymų pa rikaičio harmonizuotą dainą —
1923 m. įsteigtoje liet. evang. liu saulyje? Tačiau britų "metafizi Pražydo jazminai ir V. Juoza
teronų "Pagalbos" sąjungoje.
kos tyrinėtojų draugija" tikriau paičio — "Ridig do".
1944 m. pasitraukė su dauge siai visus pralenkė. Mat, ji surašė Po to scenoje pasirodė solis
liu savo parapiečių į vakarus. Vo vaiduoklius, kurie, liudinimkų pa tai V. Verikaitis ir R. Strimai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kietijoje lankė su pamaldomis e- rodymais, atsirado Anglijoje. Į są tis,
_ kurie, akomponuojant St
D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
V&ng kuS
r ašą
t e k o 45
a v i Ų l y Ų va
^
^
?
_
7
^
L
?
T
f
S
~
\
,
,
^
7
?
?
.
HGailev*iciuI
puikiai
sutartiniuose
vo chorus, steigė vaikams mokyk duofclių, nurodant datą, laiką ir j duetuose atliko A. Budriūno Per
TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S
lėles. Liubecke jo iniciatyva bu vietą, kur juos matė. Analogiš
amžius teka Minija, V. Vaitke
vo surengta didelė giesmių šven kas surašymas buvo atliktas 1933
4330-34 So. California A v e n u e
vičiaus — Motinos valsą ir Jū
tė, kurioje dalyvavo net 4 chorai. I metais. Tąsyk buvo užregistruo
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
Pradėjo leisti pirmąjį lietuvių e- į ti 404 vaiduokliai. Taigi, prie reivių dainą.
Po
pertraukos
"Aras"
padai
vangelikų laikraštį „Tiesos Bal- i
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e
navo A. Mikulskio Už aukštų
są". Paruošė ir savo lėšomis iš- j auglis akivaizdus.
Telefonas — YArds 7-1741-2
kalnų, J. Zdaniaus — Suskyniau
leido "Mažąjį Liuterio katekiz- j
jm
mą" su maldomis. Buvo Evang.
liuteronų Bažnyčios tarybos pir
masis pirmininkas anglų zonoje.
Mūsų brangios dukrelės - sesutės
1949 m. kun. M. Preikšaitis at
vyko su šeima į JAV-es. Apsisto
jo Chicagoje. E pradžių dirbo įvairius fizinius darbus, vėliau bu
vo linotipininkas. 1951 rn. pra
dėjo leisti ir redaguoti "Evange
lijos Žodį" (išėjo 3 numeriai).
Laidotuvių Direktoriai
Laikė pamaldas su kun. Jurėnu,
vėliau su senj. A. Trakiu įvairiose
bažnyčiose. Dalyvavo _steigiama
6845 SOUTH VYESTERN AVE.
trejų metų tragiškos mirties sukaktyje šv. Mišios bus
jame d~abar taip išaugusios Tė
atnašaujamos T. Jėzuitų koplyčioje kovo 22 d., 8:30
Tel. 737-8600-01
viškėlės parapijos susirinkime.
vai. ryto.
DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
1955 m. kun. Martynas pa
Po
pamaldų
paminklo
pašventinimas
Sv.
Kazimie
Tel. 422-2000
kviestas atvyko į Califomiją. Čia
A , f A . Sofija Brokevičiene
ro
kapinėse.
vadovavo vietos lietuvių evange
DIRKINTYTfi
likų mišriai parapijai, laikė buv.
Jos ir mūsų bičiulius prašome prisiminti ją savo
Jau suėjo dešimts metų, kai negailestinga mirtis atskyrė
kun. J.C. Noremo bažnyčioje ir
maldose.
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną, kurios netekome 1970
kt pamaldas. Nuo 1958 m. leido
metais, vasario 27 dieną.
ir pats redagavo mimeografuotą
Liūdintieji TĖVAI IR BROLIS
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
laikraštėlį "Širdis aukštyn", ku
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
rio, išėjo 165 numeriai. Jame
Už j c s sielą šv. Mišios bus atnašaujamos kovo 21 dieną,
penktadienį, 7 vai. vakaro švč. M. Marijos Nekalto Prasidė
spausdino savo pamokslus ir kt.
jimo parapijos bažnyčioje, Brighton Parke.
dvasinio turinio skaitinius.
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
Vertėsi nelengva daržininko
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
profesija. Turėjo įsigijęs mažą na
už a. a. Sofijos sielą.
muką, kuriame vienas gyveno ir,
Niiliudę: Vyras Antanas ir sūnus Antfcony; Racine, W i s c :
STADZEVICICTE
širdies smūgiui ištikus, (nega
brolis Benis Dirkintis sa seimą, sesuo Marta Gregory ir jos
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj.
duktė Juzė.
lavo jau anksčiau) š.m. sausio
Mirė kovo 13 d., 1980 m., sulaukusi brandaus amžiaus.
TĖVAS IR S Ū N U S
29 d. buvo rastas miręs. Iškilmin
Gimė Lietuvoje, Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 30 m.
gai palaidotas vasario 2 d. gra
Velionė
buvo našlė a a. Prano Sekmoko.
2533 VVest 71 St., C h i c a g o
žiose Forest Lawn kapinėse. Pa
Laidotuvėmis
rūpinasi
Ona
ir
Pranas
Michelevičiai
bei
Vanda
maldas atlaikė St. Andrews baž
1410 So. 5 0 t h A v „ C i c e r o
ir Juozas Gasperai.
nyčios klebonas. E. Balceris per
Pranešame,
kad
1980
m.
kovo
mėn.
10
d.
Clevelande
mirė
Tel. 4 7 6 - 2 3 4 5
Priklausė Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Chicagos skyr., Liet.
skaitė gautą iš Chicagos senj. A.
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S S T A T Y T I
Moterų Federacijai, Balfui ir R. Lietuvių Bendruomenei.
Trakio atsisveikinimo kalbą. J.
Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 4 vai. popiet Petkaus Mar
Kutra atsisveikino Liet. Protes
ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street.
sulaukęs 95 metus amžiaus.
Atsisveikinimas bus pirmadienį 7:30 vai. vak.
tantų sąjungos ir visų parapie
Lietuvoje buvo gimęs ir gyvenęs S. Kalvarijoje.
Laidotuves įvyks antradienį, kovo 18 d. Iš koplyčios 9 vai.
čių vardu. Sol. O. Deveikienė
ryto bus atlydėta j švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
jausmingai pagiedojo dvi giesmes.
Likome nuliūdę:
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų
Apie 50 automobilių vilkstinės
2mona Vince Daugirdienė, duktė Jane Zaronsldene
bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
buvo palydėtas į amžino poilsio
su vyru Kazimieru, sūnus Algimantas Daugirdas,
fruosidžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
vietą.
lyvauti šiose laidotuvėse.
marti Berislava ir jų vaikai: Liucija, Juozas ir
Dėl kun. M. Preikšaičio mirNuliūdę DRAUGAI
Joana.

Toronto, Ont.

John G. Fa r y

EUDEIKIS

Mažeikai Evans

Gražvydes Lucijos Poderytes, M.S.

PETKUS

A. f A. IRENA SEKMOKIENĖ

MARQUETTE FUNERAL HOME

A. f A. JONAS DAUGIRDAS,

Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345.

RIMTIES VALANDĖLEI
(Atkelta iš 3 pusi.)
Pamatęs pargrįžtantį suvar
gusį sūnų. tėvas labai apsi
džiaugė. ..pažino jį iš tolo, labai
susigraudino, pribėgo prie jo.
puolė ant kaklo ir pabučiavo"
(Lk. 15,20). Kai namuose visi
džiaugėsi ir puotavo, gerasis
sūnus supyko, kad jam tėvas
nedavęs nė ožiuko pasilinks
minti su draugais, o dabar visi
linksminasi, kad anas palai
dūnas namo sugrįžo.
Tėvas subarė vyresnįjį gerąjį
sūnų. nes šis, ieškodamas
teisingumo, nesuprato, ką tai j
reiškia pražūti. C) sūnus palai
dūnas buvo pražuvęs ir vėl atsi
rado. Iš palyginimo turime
vaizdą, koks yra geras ir gailes
tingas Dievas ir kaip jis amži
nybės žvilgsniu vertina kiek
vieną nusidėjėlį.
V. Rm.ą.

PADĖK

A

A. t A. JUOZUI ŽEMAIČIU! staigiai mirus,
jo brolį EDVARDE ir brolienę AD£ ŽEMAITAIČIUS
nuoširdžiai užjaučiame,

Po ilgos ligos 1980 m. kovo 3 dieną mirė

A. f A,
Magdalena (Garbukaitė) Marcinkevičiene
sulaukusi 87 metų amžiaus.
širdingai dėkojam — giminėms, draugams ir pažįstamiems, pa
reiškusiems užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje, atsiuntusiems gė
les, šv. Mišių aukas, dalyvavusiems šermenyse, pamaldose ir paly
dėjusiems į amžino poinlsio vietą.
Jūsų nuoširdumą ir pagarbą velionei, mes niekada neužmiršime.
Nuliūdę:
Sūnus, dukterys, marčios, tenUt,
anūkai ir proanOkal.

Elena ir Bronius Dubauskai
Stase ir Juozas žemguliai
Augustinas Baltramonaitis

DRAUGAS, šoftadienfe, 1980 m. kovo mėn. 15 d.

IŠ ARTI
IR TOLI

X Švc. M. Marijos Gimimo
par. mokyklos Motinų klubo su
sirinkimas įvyks pirmadienį, ko
vo —17 d., 8 vai. vak. mokyk
los salėje. Bus labai svarbių
pranešimų. Prašomos visos na
rės dalyvauti.
X Kun. Juozas
DambrausMIC, Marijonų —vienuoli
jos provinciolas, Šiandien išvyks
t a į Daytoną, Ohio, kur Šv. K r y
žiaus par. bažnyčioje praves ga
veninį susitelkimą, o iš ten vyks
vienuolijos reikalais į Marianapolį, Thompson, Conn., k u r tu
rės tvarkyti įvairius reikalus
daugiau kaip savaitę. Chicagon
grįš kovo pabaigoje.

J. L VALSTYBĖSE
— DaiL Albinas Elskus, New
York, N . Y., sveiksta po ištiku
sio širdies smūgio.
— Dramos konkursas. Louisville, Ky., t e a t r a s skelbia dra
mos kankursą. Bus skiriamos
premijos 1,000 dol. už vienaveik
smį ir 3,000 dolerių už ilgesnį
vaidinimą. Prašoma siųsti dra
m a s kartu su apmokėtu voku
grąžinimuL. Dramaturgas t u r i
būti JAV pilietis. Rankraštis
t u r i būti parašytas mašinėle.
Siųsti ligi balandžio —15 d.: Ldterary
Manager,
Elizabeth
King, ATL, 316 W. Main St.,
Louisville, Ky. 40202. —

X ALRK Moterų sąjungos
20 kuopos Brighton Parke su
sirinkimas įvyks kovo 16 d.,
tuoj po 10 vai. šv. Mišių Ne
kalto Prasidėjimo parapijos sa
lėje.
X Balys Pakštas ir Emilija
Sakadolskienė rageliu ir kank
lėmis atliko lietuviškos muzikos
programą įvairių tautų pasiro
dyme Šv. Simforozos par. sa
lėje. Programą filmavo televizi
jos ((antro kanalo) filmuotojai. Jie pralenkė kitų etninių
grupių pasirodymą savo puikiu
pasirodymu.

X "Draugo" romano premi
jos įteikimo iškilmių ruošimo
išlaidoms apmokėti JAV LJB
Floridos apygardos valdyba pa
aukojo 30 dol. ir LB 9t. PetersX A.
Pilipavičius,
Juno
burgo apylinkės valdyba 50 dol.
"Draugo" vadovybė abiem Lie Beach, PI., atnaujindamas pre
tuvių Bendruomenės valdyboms numeratą dosniai parėmė savo
reiškia nuoširdžią padėką. Ro dienraštį, pridėdamas 37 dole
mano premijos įteikimo iškil rių auką. Nuoširdžiai dėkojame
mės ir koncertas ruošiamas ba ir skelbiame Garbės prenume
landžio 9 d. 3 vai. p. p. Lietuvių ratorium.
klubo salėje (4880—46th Ave.,
X Dr. Žibutė ZaparackaitėN.), St. Petersburg, Pla. 33706. i Ka-eppes skaitys paskaitą ir roKoncertinę programą atliks so- i dys skaidres tema "Mokyklinio
listai Gina Čapkauskienė ir Jo-1 amžiaus vaikų akių ligos" antnas Vaznelis. Po programos j radienį, kovo 25 d., 8 v. v. Vaikavutė.
kų nameliuose, (2743 W. 69

Chicagos mere Jane Byrne "Lithuanian Plaza Ct." (buvusios 89-tosios gt.) Marąuette Parke atidarymo iškilmė
se kovo 9 d. Iš kairės: akiem. Frank Brady, Mrs. F. Savickas, mere J. Byrne, sen. Frank Savickas ir adv.
P. Zumbakis.
x Dr. Vytenis Darnusis ir
dr. Jonas R a č k a u s k a s rengia
naują projektą federalinės val
džios paramai mūsų švietimui
gauti.
x Salomėja Endrijonienė, dir
banti Šv. Kryžiaus ligoninės ope
raciniame skyriuje k a i p gailes
tingoji sesuo, šiuo m e t u kaip d e
legate dalyvauja Amerikos gai
lestingųjų seserų, dirbančių ope
racinėje, draugijos kongrese,
kuris vyksta Atlantoje, Ga.,
Tarptautinio Teologijos centro
rūmuose. Iš kongreso ji atsiuntė
sveikinimus ir " D r a u g o " redak-

CHICAG0J IR APYLINKĖSE

LENKIJOJ
— P e t r a s Juknevičius mirė
1979 m. lapkričio 5 d., sulaukęs
75 metų amžiaus. Nepriklauso
moje Lietuvoje jis buvo advoka
tas ir Žemės ūkio ministerijos
juriskonsultas.

CHICAGOS
ŽINIOS
PASMERKTAS MIRTI
J o h n W. Gacy, nužudęs 3 3
jaunuolius, pasmerktas mirti.
Egzekucijos diena — elektros
kėdėj — paskirta birželio 2. P a
gal įstatymą prieš šį sprendimą
dar bus apeliacija.
IŠLEISTAS UŽ 100,000

Chicagos ugniagesių unijos
vadas Fr. J. Muscare, už teis
AUSTRALIJOJE
mo sprendimo niekinimą iška
lėjęs
21 d., išleistas u ž 100,000
— A . a , Vincas Pužas mirė
dol.
užstatą.
vasario 17 d. Canberroje. Buvo
gimęs 1923 metais Lankeliškių
CIGAREČIŲ. MOKESTIS
valsčiuje. Vokiečių
okupacijos
Chicagos miesto t a r y b a pa
metu tarnavo Vietinėje rinkti
nėje. Vėliau gyveno Oldenbur- tvirtino planą padidinti nuosa
go stovykloje, k u r vedė ir 1949 vybių mokesčius ir nuo cigare
m. emigravo Australijon. Buvo čių pokelio imti po 5 ct., k a d
būtų galima išgelbėti finansiš
įsijungęs į lietuvišką veiklą.
kai sužlugusią Cook apskrities
— A. a. Klemensas Kostes- ligoninę.
k a s mirė Brisbanėje. Buvo gi
PERŠAUTA 4 KARTUS
męs 1914 m. Sužionių valsčiuje,
Jauna, 25 m., moteris r a s t a
Vilniaus krašte. Palaidotas Grapiktadario
užpulta ir 4 k a r t u s
v a t t kapinėse.
peršauta užpakalinėj
gatvelėj
— Jaunimo studijų dienos Englewoode. Nugabenta šv. Ber
organizuojamos Adelaidėje ba nardo
ligoninėn.
Trečiadienį
landžio mėnesio pradžioje. Bus įvairiose Chicagos vietose buvo
diskutuojamas lietuvių veiklos užpultos ir apiplėštos dar t r y s
pagyvenimo klausimas.
moterys.

šia tarptautinį kultūros festi
valį, kuriame j a u kelintus me
tus iš eilės dalyvauja Baltų stu
Praėjusį mėnesį Illinois uni dentų sąjunga. Šiemet šventė
versiteto Baltų sąjungos stu vyko vasario 29—kovo 1 die
dentai dalyvavo įvairiuose užsi nomis. Buvo išstatyti įvairūs
ėmimuose. Jie pakvietė Romą mediniai darbai, latviški ir lie
Sakadolskį s u paskaita apie tuviški tautiniai drabužiai, ke
St.). Amerikos Lietuvių MonAmerikos Balsą, dalino lapelius lios knygos, lėlės,
x Prof. Juozas Žilevičius, ži
aprengtos
tessori draugija kviečia auklė
minint Lietuvos nepriklausomy tautiškais drabužiais, ir veiklos
nomas kompozitorius, Muzikolo
bę ir prisidėjo prie universiteto foto albumas. Ant uždangos
gijos archyvo įkūrėjas, ilgus me tinių tėvus ir visuomenę atsi
lankyti.
surengto tarptautinio festivalio, i b u y o i š k a b i n t o s k e l i o s M . R
tus gyvenęs pas tėvus jėzuitus
x Lemonto LB valdyba pra
Chicagoje, pereitais metais per
R o m a s Sakadolskis, Vidurio Čiurlionio dailės reprodukcijos,
sikėlęs gyventi pas savo duktė neša, kad apylinkės metinis suV a k a r ų srities korespondentas Pabaltijo valstybių žemėlapis,
rį netoli Baltimorės miesto, sun; sirinkimas įvyks sekmadienį, c l J a L
Amerikos Balsui, pristatė jo kil- m e d i n i s V y t i s ir sąjungos nauX
Patikslinimas. Lietuvių
kokai susirgo. Neseniai jam bu- į kovo 30 dieną, 3 valandą po
mę, tikslą ir veikimą vasario 13 ji marškinėliai (t-shirts) su t a u
federacijos
vo padarytos dvi operacijos: Į Pietų, o ne kovo 16 dieną, kaip Moterų
d. Susirinko maždaug 65 su tišku raštu. Marškinių motyvą
akies ir skilvio, šiuo metu jisj buvo anksčiau pranešta, šiais į klubo susirinkimas b u s kovo 2 3 sidomėję klausytojai — profe sukūrė L a u r a Narytė.
Taip
sveiksta poilsio namuose prie Į metais susirinkimas vyks Atei- j <L sekmadienį, 1 vai. p . p. (ne soriai ir studentai įvairių inte p a t buvo grojama lietuviška ir
Baltimorės. Gyvendamas naujo- i tininkų namuose, kurie yra prie ; : balandžio 23, kaip v a k a r dienos resų. R. Sakadolskis kalbėjo estiška muzika ir buvo rodo
je aplinkoje. Jis skundžiasi vie-|127 kelio Lemonte. Įvažiavi- j "Drauge" buvo paskelbta). Už apie Amerikos Balso techninius, mos skaidres apie Lietuvą ir iš
natve.
mas pro St. Vincent De Paul j klaidą atsiprašome.
politinius ir lingvistinius reika mūsų veiklos.
seminarijos keliuką.
x Dr. Jonas ir J a n i n a Šalnai, lus ir visi galėjo laisvai kelti
Norėdami supažindinti sve
X Liet.
K a t medikų Korp!
-»
„ i i Round Lake Beach, 111., m u s klausimus I r diskutuoti.
čius
su savo papročiais, nuta
"Gajos" tradicinis gavėnios su
y
^
™ _ J ^ ! ! ! ^ ! maloniai pasveikino i r atsiuntė
Amerikos Balsas priklauso ir rėme parodyti velykinius mar
sitelkimas bus kovo 30 d. Mari- lumbus Ga., prie prenumeratos
25 dolerių auką. Už didelę pa y r a tvarkomas JAV valdžios, gučius ir kalėdinius šiaudinu
jonų vienuolyne prie "Draugo". ; mokesčio pridėjo 10 dol. auką.
ramą esame labai dėkingi.
laikosi saugumo priemonių. Nė kus ir kaip juos daryti. Jeigu
Susitelkimą pradės šv. Mišioinis Į Labai ačiū.
X Hamiltono l i e t u v i ų pensi r a leidžiama programas tie žiūrovai norėjo, jie galėjo gau
9 vai. ryto, o po to bus susirinki Į
ninkų klubas išleido savo biule siog transliuoti Amerikos pilie ti knygutę apibūdinančią Lie
mas ir pasitarimas vienuolyno
teniso "Sietyno" trečiąjį nume čiams, Jis tarnauja nešališkai, tuvą ar vieną LKB Kronikos
svetainėje.
rį, kuriame s u t e l k t a s nemaža tai y r a atstovauja visai Ame laidą anglų kalba. Daug žmo
X šį sekmadieni, kovo 16 d.,
pensininkams naudingų rašinių, rikai, o ne kokiai vienai atski nių norėjo daugiau sužinoti apie Kriaučeliūnų vardo Montessori Lietuvių namelių auklėtiniai Vasario 16-sios
3 vai. p. p. Jaunimo centre kon
Nootr. L. Volodkos
žinių, keletas nuotraukų. "Sie rai nuomonei ar daliai. Jis per Pabaltijo k r a š t u s ir turėjo įdo minėjime.
certuos P e t r a s Odinis ir Ramin
t y n a s " žada išeiti 4 k a r t u s p e r teikia visapusišką pažiūrą ir mių klausimų. Sąjungos nariai
t a Lampsatytė, svečiai iš Vaka
lui. Turime planų ir toliau veik renkamus postus, t a r p jų i r res
metus. Redaguoja P . E n s k a i - ,
- • v-T^ • K »»- - A I - i p n s t a t o JAV valdžios nusista- jau žada dalyvauti ir sekan ti ateityje. Sąjungos veikla yra publikonų kandidatos į prezi
rų Vokietijos. Visi kviečiami at
tis, administruoja A. Mingela.> f
«.
.j
„_. .
„ -o ^ T J ~ - • t y m u s . Darbininkai Amerikos čiais metais.
silankyti. Koncertą rengia PLB
žymiai stipresnė, palyginus su d e n t u s Andersono žmona.
Adresas: "Sietynas . P . O. B O T ' ,
—. .
— _. _
Balse atsargiai patikrina žinias
Latvių tautinių šokių grupė'.
kultūrinės talkos komisija. Bi
Kadangi jungtiniam Illinois
1046. Hamilton, Ont.. L8N SRU, ! " ~ . . - r . *
Z"7~K
"rCT- • - ~ " r » Z Z L " I I praėjusiais metais.
lietai Vazne'iių prekyboje. Sek
Dalia Musonytė tautybių komitetui pirmininkau
_
', _ _ .
1
j . p n e s transliavimą ir net gaii "Dzeinuesi
iš Chicagos šoko r
•
atidėti informaciją, kol žinios Į penktadienį vakare. Keturios
madienį bilietų bus galima įsi
j a lietuvis Oksas, t a i jis pasi
Canada. R a š y t a s r a š o m a maši- •'
_~
-_.
y
r a aiškesnės.
į poros nuotaikingai pašoko keIR
MAŽIEJI
ŠVENČIA
gyti Jaunimo centre kasoje.
rūpino i r ' meninę programa, iš
nėle, spausdintas apolografu. 28
P r o g r a m o s yra perduodamos i turis šokius.
VASARIO 16 D.
Prasidės punktualiai. Prašoma
Lemonto Spindulio šokių grupę,
psl.x Gavėnios nuotaikos ir svei
38 kalbomis. Amerikos Balsas
šeštadienį, vakare atvyko lienesivėluoti. (pr.)
katos reikalai b u s perduodami g a u n a įvairių laiškų iš kiaušy- tuvių tautinių šokių grupė "GiVasario 16-toji Vaikų name kuri pašoko 3 šokiusė čigo
nėlį, blezdinginį jonkelį ir suk
Lietuvio sodybos pažmonyje šį tojų per visą pasaulį. Jie pra-; j a " iš Chicagos.
X šokių šventės rengimo ko
Ją pristatė liuose buvo paminėta penkta
sekmadienį nuo 2 vai. po pietų. šo nuotraukų, turi pasiūlymų arj Vytenis Rasutis, o pačius šo- dienį, vasario 15 dieną. Tą die tinį. Mūsų šokėjai buvo labai
mitetai reikalinga sekreto rė-rius
Užkandis.
Visi laukiami.
dirbti Jaunimo centre bent 2-3
pageidavimų programoms, rašo j kius pristatė Daina Sidrytė, ną vaikučiai atvyko į darželį į gražiai sutikti. Jiems vadovavo
Rasa Šoliūnaitė, kurį grojo ir
X
Stasys
I
v
a
n
a
u
s
k
a
s
,
St.
Pe
d. į savaitę už atlyginimą.
prieš Ameriką laiškus arba to- ; anksčiau lankiusi universitetą pasipuošę tautiniais rūbeliais ir
akordeonu.
S, Paulauskas
tersburg
Beach,
Fl.,
prie
prenu
nešini
lietuviška
brangenybe
—
Skambint p. Jakaičiui tel. 257kius, kurie neturi nieko bendro į Urbanoje.
Arūnas Polikaitis
meratos
mokesčio
pridėjo
12
7877.
(sk.) Ingrida Bublienė, JAV LB Kultūros
su Amerikos Balsu. Redagavi- į akompanavo šokiams akordeo- tai gintariniu karolių, lėlyte,
3£?
dol. auką. Labai ačiū.
tarybos pirmininkė.
Vytim ir pan. L. Volodka, dar
nu.
"Gija"
šoko
"čigonėlį",
"ru
mas
ir
transliavimas
y
r
a
atlikti
x Akiniai siuntimui } Lietu
Nuotr J. Urbono
X Antanas Dundzila, žino
želio fotografas, visą rytą pra
Advokatas J0MAS GIBAITIS
iš Amerikos Balso centro Wa- gučius", "suk, suk ratelį", o už
vą. Kreipkitės i V. Karosaitę.
mas
kultūrininkas,
lankėsi
leido fotografuodamas visus vai
x Čikagos Vyčiu Choro meti
baigimui
vikriai pašoko visų
shingtone.
6247 So. Kedzie Avenue ,
Optical Studio, 7051 S. Washte- nis banketas įvyks š. m. balan- "Drauge",
domėjosi
spaudos
kus.
mėgiamą
"malūną".
Grupė
pa
Vasario 16-tosios proga dalis
Tel. — 776-8700
naw Ave.. Chicago. m 60629. džio mėn. 19 d., 7 vai. vak. Vy- darbais, paliko 10 dolerių auką.
Minėjimą pradėjome sugiedostudentų susirinko vasario 15 d. sirodė du kartus.
Chicago, Illinois 60629
Tel. 778-6766.
(sk.) čių salėje. Bus trumpa meninė! Labai ačiū.
Visi laimingi, kad šventė pa- darni Lietuvos himną. Trumpai
per pietus prie mokslo centro,
Darbo
vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
X Justas T. š a u l y s . Vista,
programa, šilta ir šalta vakarie
k u r dalino lapelius praeinan sisekė, susibūrė pas Vytenį buvo paaiškinta Vasario 16-tos
x Vasaros stovyklos Nerin
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
nė. Šokiams gros Wally Tenc- Calif., aukojo 12 dolerių. Esa tiems. Lapeliai paaiškino Lietrumpam
šokėjų
priėmimui. reikšmė. Po to vaikai rodė sa
goje (Vermont) vyksta sekan
linger orkestras. Veiks baras ir me jam dėkingi.
tuvos padėtį ir paminėjo Lietu- i Gaila, k a d jie greitai turėjo iš- vo lietuviškus dalykėlius, apie
čia t v a r k a : Lietuvių kilmės, ne
^E
3£
loterija. Lietuviškoji visuomenė
juos
papasakodami
kitiems
vai
x
Gera
proga
įsigyti
1
%
ak
vos
nepriklausomybės
šventę
i
važiuoti,
norėdami
dalyvauti
sekalbantiems lietuviškai nuo birž.
maloniai kviečiama dalyvauti,
Totiau mnitmiimiiiiimiMiimiiiiiinunmiimit
ro žemės gražiame rajone Na- prieš 62 metus. Buvo išdalinta kančią dieną Kaziuko mugėje. kams ir mokytojams.
29—liepos 12; mergaitėms nuo
su vyčiais metiniame pobūvyje
Advokatas
perville, UI. Netoli parko, mo- daugiau kaip 500 lapelių.
liepos 13—rugp. 2-tros, berniu
Mūsų veikla mus užima ir su dainavome "Tėvynė bus laisva",
deklamavome
"Vytis
—
ženk
kams nuo rugp. 3—16-tos, At- pabendrauti. Įėjimo auka 12 k y k l o s ^ g o l f o ] a u k ų p ^ ^ ^
vienija
vienam
tautiškam
tiksUniversitetas kasmet sumo
GINTARAS P. 6EPENAS
las" ir "Dieve Visagali" ir pa
kams rugp. 17—30-tos. Norint dol. asmeniui. Vietas rezervuoti ma kaina. J ū r a Gvidienė, Cent.
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