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KATALIKAI PASAULY
Pagalba afganams
Vokiečiu
kataliku
žmonių
pagalbos organizacijos pasiuntė
lėktuvais į Pakistano sostinę Islambadą
32 tonas
maisto,
vaistų, rūbų ir kitų buitinių
reikmenų, skirtų afganam pabė
gėliam, kurie dėl sovietų invazi
jos yra pasitraukę į Pakistaną.
Apskaičiuojama, kad Pakistane
jau yra apie septyni šimtai
tūkstančių pabėgėlių,
kuriem
reikia visokeriopos pagalbos ir
globos. Pabėgėlių likimu rūpi
nasi ne tik Vakarų Vokietijos,
bet ir įvairių kitų kraštų kata
likų organizacijos.
Prancūzu premija
Paryžiuje veikianti prancūziš
kai rašančių tikinčiųjų rašyto
jų sąjunga savo premiją paskyrė
prancūzui kunigui vienuoliui Michel Lelong už knygą "Dvi išti
kimybės — viena viltis" — Deux
fidelites — une esperance. Šis
kunigo Lelong veikalas, pažymi
sąjunga, yra svarbus įnašas, sie
kiant išplėsti ir pagilinti krikš
čionių dialogą su musulmonais,
o taip pat padėti abiejų bend
ruomenių tikintiesiems vieni ki
tus geriau pažinti.
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AR JUGOSLAVIJA
IŠLIKS VIENINGA ?

pagarbos. Lietuvos kankiniai pra
turtino Bažnyčios istoriją.
Kinai katalikai
Kinijos liaudies respublika ga
lėtų tapti labai palankia dirva
dvasiniam pašaukimam, jei šis
kraštas labiau atsivertų Vaka
ram ir suteiktų daugiau laisvės
krikščioniškosiom
Bažnyčiom.
Tai pažymėjo į Australiją atvy
kęs kinas kun. Pranciškus Wong,
kuris vadovauja šventos Teresės
katalikų parapijai Hong Konge.
Ši parapija yra pati didžiausia
Hong Konge; jai priklauso apie
30 tūkstančių tikinčiųjų. Spau
dai duotame pasikalbėjime kun.
Wong pažymėjo, jog paskutiniu
laiku Kinijoje apsilankę kunigai
buvo nustebinti dideliu skaičiumi
jaunuolių,
trokštančių
pasi
švęsti Dievo tarnybai. Kinai yra
giliai religinga tauta, pareiškė
kun. Wong, pajėgianti nuosek
liai gyventi krikščionišku tikėji
mu. Kinijoje galėtų s ėkmingai
išplisti krikščionybė, bet su sąlyga,
kad būtų neatskiriama kinų kul
tūros dalimi.
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Kroatai reikalauja apsisprendimo teises

Prezidentas plečia
sankcijas Iranui

TRUMPAI
1$ VISUR

Belgradas. — Sunkiai sergant i kė jo priešų nukaltą pavadinimą
pirmajam komunistinės Jugo- '• "Paskutinysis Habsburgas". Tislavijos prezidentui Tito, užsie- • to ne tik gimė Habsburgų imnio spauda daug rašo apie vai- i perijoje. Jis ją gynė, kaip Auststybės ateitį. Dažnai spėlioja ro-Vengrijos kariuomenės virši
ma apie galimybę, kad Sovietų la. Kai kurie jugoslavai vadin
Sąjunga bandys įtraukti Jugo- davo Tito "Pirmuoju komunistų
slaviją atgal į savo orbitą. Net j karaliumi". Tito gimė ir augo
ir be tos galimybės visi pripa- j Habsburgų imperijoje. Jis ir
žįsta, kad Jugoslavija tik vaidi-' Jugoslaviją sucementavo iš reli
ną vieningą tautą. Tik Tito su-! ginių, etninių ir kultūrinių megebėjo išlaikyti paviršutinišką į džiagų į vieną tvirtovę. Ar ji
jugoslavų vienybę. Autorius j subyrės ar ne, parodys ateitis.
Dusko Doder, serbas, savo kny- j Tačiau šiandien jugoslavų vadai
goję "The Yugoslavs" rašo, kad; sako, kad jokia viena tauta, jonėra kitos šalies, kuri turėtų du \ kia idėja, joks vienas vyras nealfabetus, tris religijas, keturias ; sukūrė Jugoslavijos. Ji sukurdidesnes kalbas, penkias tauty-, ta, lyg orkestras ar choras, iš
bes ir šešias respublikas vieno- i atskirų elementų, tačiau jie visi
je valstybėje. Makedonija dar; groja tą pačią melodiją
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Amerikiečių kantrybe jau baigiasi
rinkimai būtų šiandien" 44 •
ž^1™1- t u n a P i e į Pittsburgas. — PennsylvaniSusitikdamas su aštuoniais tūks
nucš. balsuotų už Ronaldą Rea-! 1 0 ° musulmonų mečečių. Ju- j j o s senatorius Richard SchweiWashingtonas. — Prezidentas; jos Iraną tik sustiprins. Ajatola Į
tančiais vidurinių ir aukštesnių
ganą, o 43 nuoš. už prezidentą i goslavijoje gyvena apie 2 nuli- j k e r priminė spaudos konf erenBelgai apie Lietuvą
Carteris ketvirtadienio spaudos ! Khomeinis pasakė, kad Iranas I
jų Romos mokyklų moksleivių
Carterį. Prieš mėnesį Carteris | J 00 * 1 musulmonų.
Į c įj 0 j e , kad jo 1978 m. pasiūkonferencijoje atidengė naujas j nebijo jokių sankcijų. PrezidenBelgijoje spausdinamas infor
Šv. Petro bazilikoje kovo 1 d., po
pralenkė
Reaganą
19
nuoš.
Jugoslavijos
centrinei
vai-•
lytas
įstatymas,
pavadintas
sankcijas Iranui, kuris nuo lap- to Carterio žygiai tik siekią per- Į
macijų biuletenis "Catacombes"
dau
piežius Jonas Paulius II kalbėjo:
g rūpesčių sudaro Kro- į "Schweiker Act" jau padėjo
kričio 4 d. kalina JAV ambasa- rinkimo d a r ketveriems metams, j — Dar 254 kubiečiai buvo iš-' džiai
beveik kiekviename numeryje pa
vežti
iš
Peru
ambasados
kiemo
;
atija.
Prezidentas Tito, pats į 4,700 vyresnio amžiaus imi"Krikščioniškas tikėjimas, kri dos tarnautojus, laiko juos įkai- kad jis galėtų tęsti savo nusi- į
teikia žinių apie Lietuvą. Viena
į
Costa
Ricą.
Vienas
lėktuvas
kroatas,
šiek tiek sumažino į grantų tapti Amerikos piliečiais,
me iš paskutiniųjų
numerių kščioniškas elementas jūsų žmo tais. Pradžioje už įkaitų palei-1 kaitimus, pasakė ajatoia.
su
97
kubiečiais
atskrido
į
Limą,',
kroatų
pasipriešinimą
"serbų; Jo dėmesį 1977 m. atkreipė 73
prisimenamas 1953-čiais metais giškosios asmenybės ugdymui dimą buvo reikalaujama išduoti i Europos parlamentas Strass- ;
Peru. Jos vyriausybė sako, kad valdžiai". Užsieniuose gyvena metų moteriškės Eugenia CorMaskvos Vladimiro kalėjime mi turi nepamainomos reikšmės. Jis Iranui jo buvusį valdovą, šachą. į burge priėmė rezoliuciją, kuri
Kuba išdavė 4.440 vizų, o Kuba šimtai tūkstančių kroatų nacio- į tes iš Johnstown atvejis. Išgyręs kankinys už tikėjimą arkivys yra būtina sąlyga, siekiant pilnu Dabar amerikiečiai laikomi,! ragina Europos Rinkos vąlsty-į
tvirtina, kad vizų išdavė 8,000. i nalistų, kurie siekia savo tau-; venusi Amerikoje 56 metus, iskupas Mečislovas Reinys, pažymi tinio žmogiškosios asmenybės su nors šachas apsigyveno Egipte; bes svarstyti diplomatinių ryšių j
Liberijos naujoji vyriau- į tai nepriklausomybės. Neseniai! panė keliskart bandė gauti pima, jog daugybė Lietuvos kuni klestėjimo. Tikras krikščionis, ir jo išdavimas Irano vyriausy- [ su Iranu nutraukimo klausimą,
Amerikos laikraščių ir televi- j sybė sušaudė, didžiulei miniai i Kroatų Nacionalinis Kongresasį lietvbę, bet nesugebėjo išlaikyti
gų pastaraisiais dešimtmečiais šventasis yra ne kas kita, kaip bės nebeminimas.
stebint, tris kareivius ir vieną \ išspausdino New York Times. anglų kalbos egzamino. Todėl
buvo kalinami už tikėjimą ir da pilnai išugdytas žmogus. Galė
Prezidentas pareiškė, kad ] rijos stočių vadai labai šaltai:
civilį
už plėšikavimą. Tai bū-1 skelbimą, kuriame
sakoma: j jis pasiūlė, kad imigrantai, išbar tebėra persekiojami. Atkrei čiau jum suminėti daugybę pa taikingų sankcijų sąrašas, kaip'[ pažiūrėjo į prezidento raginimą.
siąs
pavyzdys,
kad
plėšikauti
i
"Jugoslavija
neišgyvens.
Kroa-; gyvenę Amerikoje 20 metų ir supiamas dėmesys, jog dviem Lie vyzdžių. Bet kiekvieno žmogaus ir amerikiečių kantrybė, bai- ! k u o mažiau veikti Irane. Arthur ;
J—J2_1.- naujasis
J—:_ I tija turi devynis milijonus gy- j laukę 50 metų amžiaus, galėtų
pasakė
tuvos vyskupam — vyskupui Juli tikrosios didybės šaltinis yra vie giasi, teks imtis kokių nors ! Ochs Sulzberger, New York Ti- Įdraudžiama,
ventojų, turi teritoriją didesnę, | įsigyti pilietybę be anglų kaljonui Steponavičiui ir vyskupui nas ir tas pats: Jėzus Kristus iš karinių veiksmų, jei įkaitai greit I mes leidėjas, pasakė, k a d Car- jprezidentas.
Vincentui Sladkevičiui neleidžia Nazareto... Kaip žinote, Jėzus nebus paleisti. Prezidentas įsa-į t e r i s peržengia savo galių ribas. | — Iš jūros išsikėlusi izraelitų negu pusė Europos valstybių, ji: bos skaitymo ir rašymo egzama eiti ganytojinių
pareigų. Kristus visą savo žemiškąjį gyve kė nutraukti visus importus iš į nurodinėdamas spaudai, kaip komanda puolė Libane palesti turi teisę atsiskirti pagal tautų j minų. Įstatymas buvo priimniečių stovyklą ir nušovė šešis apsisprendimo teisę, kurią pro-1 tas 1978 m. lapkričio mėn.
Biuletenis baigia informaciją pa nimą paaukojo kitu gerovei. Jis Irano. Nors Irano naftos Ame elgtis.
gen. R. Schweiker pasakė:
vyrus bei sunaikino 7 pasta klamavo prezidentas Woodrow
žymėdamas, jog praeities ir da — amžinasis Dievo Sūnus — mi rika neperka, dar būdavo im
vVilson".
! "Mes esame imigrantų tauta.
tus.
barties lietuviai kankiniai už ti rė ant kryžiaus ir prisikėlė iš nu portuojami kilimai, kaviaras ir
Mirė
J
T
taikos
Jugoslavija
atsirado
po
Pir-'Per
šį mano įstatymą mes pa—
Zimbabvėje
apsilankęs
Pa
kėjimą — kunigai ir pasaulie mirusių, kad mes galėtume da kitos prekės. Amerikiečiams už
kistano
prezidentas
kritikavo
I
mojo
Pasaulinio
karo,
kuris
su-1
sakome
vyresnio amžiaus imičiai tikintieji — savo sielos tau lyvauti jo amžinajame gyvenime. draudžiama siųsti į Iraną pini
priežiūros karys
Ameriką,
kuri
po
sovietų
invazi-į
skaldė
Habsburgų
imperiją.;
grantams,
kadjie užsipelnė teisę
rumu, drąsa ir pasiaukojimu nu I Jėzų Kristų tad tekrypsta jū gus privatiems žmonėms ar įs
New Yorkas. — Jungtinės jos Afganistane turėjusi griež- ; Įdomu, kad prezidento Tito būti amerikiečiais".
sipelnė visų krikščionių didelės sų žvilgsniai.
taigoms. Išimtis daroma spau Tautos paskelbė, kad Libane suaukštas gyvenimo stilius iššaučiau ir greičiau atsiliepti.
dos agentūroms. Uždraudžia- žeistas taikos priežiūros kariuoNukentes Maskvos
— Izraelio opinijos tyrimai
ma važinėti į Iraną, išskyrus menės narys, airis, mirė ligoni- parodė, kad premjerą Beginą
žaidynoi įrengimai
spaudos žmones. Visi ginklų, n ėje. Jį peršovė Izraelio remia- geru premjeru vadina tik 21
Sldlimas Izraelio
ir kitų karinių medžiagų parda- m 0 s krikščionių milicijos karei nuoš. žmonių.
Paryžius. — Prancūzų spau
vyriausybėje
viniai sustabdomi. Net ir tie, j vį a į. j į e sužalojo ir keturis j — Kolumbijos olimpinis ko
dos agentūra praneša, kad Ame
Juodieji per naktį šoko gatvėse
kuriuos buvo užsakiusi būvu- į Jungtinių Tautų helikopterius, mitetas paskelbė, kad Maskvos
Jeruzalė. — Premjerui Begi- rikos nedalyvavimas Maskvos
v
1
' D
*
SaJtsburis. — Ketvirtadienio į des. Afrikos kasyklų pradinin šioji Irano vyriausybė ir už pre-1 • g%
olimpiadon jis siunčia 22 sporti- i nui besilankant Amerikoje, jo Į olimpiadoje jai daug pakenks.
vidurnaktį Rodezijos sostinėje kas. Jo vardu ši kolonija ir bu kes jau užmokėjusi. Ginklai ar Į C i r o m y K O į r a r V Z l U
kabineto gynybos ministeris į Dar daugiau pakenks Amerikos
buvo nuleista Britanijos vėlia- i vo pavadinta. Pirmieji baltieji jų dalys bus parduoti kitoms'' Maskva.
Ateinančią savai- į ninkus.Afganistano vvriausvbė ! E z e r Weizman pareiškė televi-1 uždraudimas vežti į Maskvą
va. Ją iš dviejų Rodezijos ka kolonistai atvyko 1890 metais, o šalims. Prezidentas kreipėsi į j tę sovietų užsienio reikalų mi-1vėl pasiūlė derėtis su" Pakista- | . ^ j e , kad reikėtų ^ ^
V ^ \ ^ ^ ^ J ^ f ^ : J ^ ^
reivių: vieno juodo, vieno bal 1923 m. Rodezija tapo britų ko Kongresą, prašydamas galios '• nisteris Andrei Gromyko atvyks į
nu ir Iranu dėl taikos, ginkla lamento rinkimus ne ateinan būtų matuojami sportininkų
to priėmė Britanijos sosto įpė lonija, pagarsėjusi savo tabako panaudoti bankuose užšaldytus i j Paryžių ir, manoma, ragins
čiais metais, bet tuoj pat. Sis laiko greičiai, šuolių aukštis ir
dinis princas Čarlis ir atidavė ūkiais, chromo ir kitų metalų Irano pinigus nukentėjusių ame-; Prancūzijos vyriausybę neklau- į vimosi sumažinimo, saugumo pareiškimas labai suskaldė vai- pan. Olimpiados "teisėjai" tulordui Soames, paskutiniajam kasyklomis. Juodiesiems vis la rikiečių ir jų šeimų atlyginimui, | s y t i Amerikos raginimų boiko- i garantavimo.
dančią partiją. Weizman, pa-Įrės
pasitenkinti
senoviškais
Rodezijos gubernatoriui. Prin biau reikalaujant laisvės, 1965 taip pat biznio įmonių ieškinių į tuoti Maskvos olimpinius žaidi- j — Prezidentas Carteris pa- klaustas, ar jis sutiktų kandi- j chronometrais, vėliavėlių mosacas Čarlis įteikė Britanijos par m. lapkričio 11 d. baltųjų prem Irano vyriausybei patenkinti, j m u s . Toks boikotas tik padi- reiškė viltį, kad infliacija suma-,
premjerus, pasakė vimais
lamento raštą naujam Zimbab jeras lan Smith paskelbė Rode Jei įkaitai nebus paleisti, prezi-i dintų įtempimus. Sovietai tar- i zes :.<: 6 nuoš. Jis mano, kad |
^ Spėjama, kad ministeSovi
Sovietų
"Novosti" agentūra
vės (taip nuo šiol bus vadina zijos atsiskyrimą nuo britų ka dentas eis toliau: visai sustab- j s įs s u prancūzais ir apie Irano recesija bus švelni ir trumpa. ris greit pasitrauks iš vyriau teigia, kad 75 nuoš. visų įrengi
ma buvusioji Rodezija) prezi rūnos ir nepriklausomybę. Pra dys vaistų ir maisto produktų ; sankcijas dėl amerikiečių įkaitų Statybos pramonei vyriausybė sybės.
mų atliko pati Sovietų Sąjun
dentui Canaan Banana'i. Rašte sidėjo civilinis karas, kuriame pardavimą, nors šis biznis ir da- kalinimo.
teiks specialią paramą, o taip
gos pramonė, dar 20 nuoš. davė
Britanija suteikia Zimbabvei ne 215,000 baltųjų priešinosi še bar esąs labai mažas. Toliau
pat ir ūkininkams.
Kinija paskyrė
kitos socialistinės šalys, tik 5
Brežnevas kviečia
priklausomybę.
šiems milijonams juodųjų. Pra prezidentas žadėjo kreiptis j
— Duesseldorf e nušautas ser
nuoš. teko pirkti iš kapitalistų,
du vicepremjerus
bų išeivių veikėjas Dusan SedCeremonijose dalyvavo daug sidėjo tarptautinės ekonominės tarptautinę komunikacijos sa
o iš jų Amerika turėjo duoti
kanclerį Schmidtą
lar, 71 metų amžiaus. Vokiečių
užsienio svečių, delegacijos iš j sankcijos ir baltieji turėjo nu telitų korporaciją — "Intelsat".
Pekinas. — Kinijos kongreso; tik 1 nuoš. "Agence France"
Bona. — Vakarų Vokietijos prokuroras Jochen Ruhland pa
100 valstybių, jų atstovų tarpe sileisti. Pernai Rodezija vėl kad ji neleistų Iranui naudotis
vykdomasis komitetas paaukš- ! teigia, kad tai melas. Daug mavyriausybė
patvirtino,
kad
so
grįžo
į
Britanijos
kontrolę
ir
reiškė, kad nėra abejonių, jog tino Zhao Ziyang į viceprem- tavimo instrumentų ir televizibuvo keturi prezidentai, septy-1
satelitų patarnavimais. Korpo
ni premjerai, Zimbabvės prem dabar buvo paskelbta nepri racijai priklauso 103 šalys, nu vietų ambasadorius Vladimir tai politinė žmogžudystė. Ve jero vietą. Jis jau dabar yra; jos centras dar neįrengti ir ne
jeras Mųgabe savo kalboje šU- klausoma, Afrikos 50-ta val tarimą sustabdyti Iranui telefo Semjanov vėl pakvietė kanclerį lionis buvo Amerikos serbų va svarbiausias vyriausybės na- į bus įrengti be amerikiečių techtais žodžiais pagyrė Britanijos stybe. Visą, ketvirtadienio nak nų, telegrafų, televizijos bangų, Schmkftą į Maskvą. Brežnevas das, atvykęs į serbų išeivių kon rys, po pirmininko Hua Guo- nologijos.
premjerę Margaret Thatcher, tį juodieji šoko gatvėse, links te1exo patarnavimus galėtų pa kvietė kanclerį į svečius jau ferenciją.
fengo ir vicepremjero Dengo,
kurios sveikinimo laišką ir pa- j minosi. Pietinėje Zimbabvės daryti 52 valstybės. Tuo Iranas 1978 m., tačiau po Afganistano
— Tarptautinis Valiutos fon kuris jį į valdžią pakvietė iš
KALENDORIUS
ramos pažadus perskaitė Brita dalyje yra senų pastatų akme būtų atkirstas nuo pasaulio, su invazijos kancleris nutarė vizi- das priėmė Kiniją nariu vietoj Sichuano provincijos. Kitas
19 d.: Timonas, Ganijos užsienio reikalų ministe- niniai griuvėsiai, kurie rodo, trukdyti jo ryšiai su kitomis tą atidėti. Dabar Brežnevas Taivano, kuris dalyvavo fondo Dengo_ proteguojamas partijos! ^ Balandžio
Nomgaila ' j ^ .
kad
jau
prieš
šimtmečius
čia
ragina jį atvykti, kaip buvo nu-, darbuose nuo 1949 metų.
ris lordas Carringtonas.
pareigūnas Wan Li buvo paskir
šalimis.
gyveno
gan
pažangios
juodųjų
Balandžio 20 d.: Marceninas.
matyta, šią vasarą.
Maskva
Iškilmėse nesimatė buvusio
Prezidentas
ragino
žinių
agen
— Romoje buvo peršautas tas į partijos centro sekretoria- T e o n ė ^ ^ ^ i ^ o n ė .
gentys.
siūlo
tartis
dėl
įtempimų
mažaRodezijos premjero lan Smitho,
tūras ir laikraščius bei televizi
Turkijos ambasadorius Vatika-! tą. Jis kartu gavo ir vicepremBalandžio 21 d.: Anzelmas.
ginklų apribojimo, ypač ne. Jo sargybinis sužeistas sun- j J e ro titutą.
kuris lanko Pietų Afriką. Ne
jos stotis kiek galima suvaržy- dnimo.
!
Aportuna,
Milgedas, Argela.
ė l nau
dalyvavo ir buvusios laikinosios
J U raketų išstatymo Vo- kiau. Jam pavyko sužeisti b e - ' Komiteto svarstymuose trys
— Tunise buvo pakarti 13 vy ti," sumažinti savo darbą Irane. |
Saulė teka 5:07, leidžiasi 6:34.
vyriausybės premjeras vysku rų, penki nuteisti kalėti iki gy Teherane vyriausybės narių j k i e ^ J ° s teritorijoje.
bėgantį užpuoliką. Skelbiama, aukšti pareigūnai buvo atleisti
pas Muzorewa.
ORAS
vos galvos už pasienio miestelio pareiškimai pabrėžia Irano drą_ Britanijos ambasadorius kad turkus puolė slapta armėnų iš vyriausybės dėl senatvės ir
I
Zimbabvės baltųjų kolonijas puolimą, kur žuvo 40 žmonių. są ir atsparumą Prezidentas 1 Sir John Graham, po pasitari- grupė, keršiianti turkams už ar- j dėl senų "maoistinių*' pažiūrų,
Saulėta, temperatūra dieną
pradėjo steigti CecH John Rho- Du užpuolikai pasislėpė Libijoje. Bani Sadras pasakė, kad sankci-! mų Londone, grįžo į Iraną.
menų genocidą.
Du JU — vicepremjerai.
I 70 L. naktį 45 1.

ZIMBABVĖS IŠKILMĖS

-

| tė suteiks moksleiviams statisti
nius duomenis.
Pagrindines paskaitas skaitys
dr. Adolfas Darnusis: "Ko mes
tikimės iš vasaros stovyklų ir jau
nimo vadovų" ir kun. dr. K. Tri
makas: "Kas yra šių dienų moks
leivis".
Į seminarą kviečiami visi stu
dentai, kurie yra vadovavę arba
norėtų vadovauti vasaros stovyk
lose, pagilinti savo žinias bei pa
sitobulinti vadovavimo darbe.
I kursus prašome iš anksto re
gistruotis pas Arvydą 2ygą, tel.
(312) — 235 — 9864

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.
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REIKALINGAS
Juk jis išlaiko sąmoningąją lietuADMINISTRATORIUS
Lietuvybės rūšys
vybę.Juk Neapkenčiamos lietuvy Cicero jaunučiai vaidina kuopos šventės metu. Iš k.: Tomas Tiknius, globėja
MŪSŲ išeivija, vieno branduo bės nariai yra vien lietuviai, tau Laima Šulaitytė, Danguolė Vilutytė, Juozukas Vilutis, Petras Vengelis, Dai
Ateitininkų namams, prie LeNuotr. Jono Kuprio monto, ieškomas
lio daiginta, iš kai kurių savo tiniai beveik kenksmingi. Nepato va Maurukaitė, Violeta Rūbaitė.
administrato
• Administracija dirba kas- > • Redakcija straipsnius taiso sa-_
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta- į vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsatūgiu jau yra neatpažįstama. gios lietuvybės masė taip pat vien
rius, kuris ten gyventų. Gyvena
M
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
! niu nesaugo. Juos grąžina tik tš
Šios pasikeitusios atžalos — tarsi lietuviai, bet nulinės reikšmės.
mos patalpos ir atlyginimas pa
•
' anksto susitarus Redakcija už
VADOVAVIMO
SEMINARAS
kviečiai, morkomis tapę. Varpos Kas turi meilės, drąsos, kas jau
gal susitarimą. Dėl informacijų
• Redakcija dirba kasdien | s k e l b i m ų t u r i n j neatsako. Skelišnyko, atsirado žemėje pasislė čia pareigą, neprakeikia pasiauMoksleivių ateitininkų sąjun-1 (Arvydas 2ygas). 9 vai. „Kata- skambinti vakarais tel. (312) —
8:30 — 4:00. Šeštadieniais į blmų k a i n O S prisiunčiamos gavus
pę gumbai. Daugelis lietuviu I kojimo, neprigeria egoizme, ne gos valdyba ruošia vadovavimo | likiskumas, lietuviškumas ir atei- 434 — 2243.
8:30 — 12-00.
j pra§ymą.
kilmės žmonių,
nesidomėjusių ! pamiršta artimo, pripažįsta kan seminarą bal. 25,26, 27 dienomis tininkija moksleivio perspektyvo
MARGUČIAI RIEDA
tėvų ar senelių praeitimi bei jų trybę su ištverme, nepaneigia tie Ateitininkų namuose, netoli Chi- je" — statistiniai duomenys iš
imigraciniais keliais, yra nepa sos ir išsiugdo valią yra pats ver cagos. Vadovavimo
seminaras 1980 m. moksleivių apklausos.
Graži, saulėta Atvelykio po gauna po saldainį, o laimėtojai, vejais sudaro progą mūsų jauni
siekiamos būtybės, tautiniai po- tingiausias lietuvis, nes jis yra kar skirtas tiems, kurie yra vadova
Šeštadienis, bal. 26 d. 8 vai. pietė. I Marąuette Parko parapi
surinkę daugiausia taškų, gau mui puoselėti lietuviškas tradici
mirtininkai. Šauksmai, verksmai, tu ir žmogus. Plevėsa lengvai vę Ateitininkų vasaros stovyklose —pusryčiai. 9 vai. — „Ko siekia jos sporto salę renkasi vaikai mar
jas. Šiais metais kuopą globoja ir
na ir dar dovanų.
keiksnojimai skiriančio tarpeklio strypčioja į šalis, bet nesimuša ar žiemos kursuose, arba kurie me per jaunimo stovyklas ir ko gomis pintinėlėmis nešini. Jos pil
jos veikla rūpinasi šie tėvų ko
nenugali, nes šios pusės komuni priekin. Kiauramaišis entuzias norėtų vadovauti ateity.
laukiame iš jaunimo vadovų" nos gražiausių margučių. Šioj Mažųjų grupėje pirmą vietą miteto nariai: Irena Polikaitienė,
laimi Arūnas Bilus, antrą — Brikacijos ten neegzistuoja. Tai lyg tas vienądien peršoka platų grio
Seminaro tikslas yra dvejopas: (dr. A. Darnusis). 10:30 vai. sporto salėj vyks ypatingas turny
an
Boyott, trečią — Vida Gaižu- Aurelija Kriaučiūnienė, Adelė
ėriuko kalba su volunge.
vį, antryt ties siūleliu sustoja. 1. Vadovo ir stovyklautojo rolių „JaunuoUio psichologija" (kun. ras — tai tradicinis margučių ri- tytė. Vidutiniųjų grupėje: pirmą Plienienė, Laima Liutkienė, Nijo
Bet ir savo kilmę žinanoųjų Kietas užsispyrėlis, pykčio įkaitin išnagrinėjimas ir pasitobulinimas j dr. K. Trimakas), 12:30 vai. P ie " į tinėjimas,
lė Lukošiūnienė, Antanas Bilus
požiūriai į tautiškumą ge.okai tas, kasa ir kasa duobę, kol už vadovavimo mene; 2. Vasaros sto- j tūs. 2 vai. „Vasaros stovykla sie- į 2aidimo aikštelės atskirtos lan vietą — Raminta Bilutė, antrą — ir Juozas Polikaitis.
Lidija Gražulytė, trečią — Rita
nesutinka.
miršta, kam ji buvo skirta. O gy vykių tikslo apibrėžimas ir prag- j kiai, pasisekimai ir trukumai" — j j ^ paruošti ridenimui loveliai, Račkauskaitė.
O. S.
Kietai principingi yra Neken venimas reikalauja entuziazmo, matinės stovyklinės programos iš- i žvflgsnis į 1979 m. MAS vasaros j p r i e ' k u r j u j a u ^di "teisėjai" —
čiamos lietuvybės atstovai. Kilmė užsispyrimo ir pasiaukojimo vie vystymas. Seminaras bus pasinio- j stovyklą. 3:30 vai. Darbo ratelis taškų skaičiuotojai.
Vyresniųjų grupėje: pirmą vie
Advokatų Draugija
juos erzina, ryšys su ja trukdo name lydiny.
Šimas vadovavimui, pažvelgiant į I: „Ateitininkijos uždaviniai ir jų
tą
— Rima Polikaitytė, antrą —
Toliau salėje matyti puošnus
VALDEMARAS BYLAITIS
karjerai, netyčiomis pasiekusi ži
į klausimus: Kas yra šių dienų Į įvedimas į vasaros stovyklos prog- stalas, kurio viduryje didžiulė ža Aldis Repšys, trečią — Lina Šlia
Iškreipta linija
nia apie bet kur ir bet kokį visuo
z
a
l
t
e
t
e
i
k
u
s
moksleivis?, Ką jis galvoja?, Kaip I ramą". 6 vai. vakarienė, 8 vai. lumynų puokštė. Apie ją rikiuo
- I
premijas, tėvų koVINCAS BRIZGYS
Rūpestingos šeimos ir jauni
meninį judėjimą pykdo, šio ju
reaguoja
į autoritetą? ir t.t. | „Carmina Buraną" ir „Pajacai" jasi pyragai, pyragaičiai, sausai- m i t e t a s ™™ ž a i d ė i u s d a r P a v a i "
jis
. . ,
Teisių daktarai
dėjimo darbininkai jiems yra su- mo organizacijos, išgąsdintos tau
niai ir kiti skanumynai. Salės šo- į š"La į laimingus išlydi namo
Seminaro
metu
pažvelgsime
ir
Chicagos
Lietuvių
opera,
Marija
2458
W.
69th Street, Chicago, DL
tiškumui gręsiančio didelio pa
krikusio mentaliteto aukos.
Reikia
sveikinti
Pr.
Dielinmkaiį
šiuos
klausimus:
Ko
siekiame
j
aukšt.
mokyklos
salėje.
ne
mažesni
staliukai
—
varžybų
Visi tel. 778-8000
Gausi
yra Nepatogios
lie vojaus, kai kur atleido vadžias. per vasaros stovyklas?, Ko laukia- Į Sekmadienis, bal. 27 d. 8:30
čio at-kų kuopą ir jos darbštųjį
stebėtojams,
svečiams.
Vyrauja
Pataikaudamos
augantiems,
juos
Valandos
pagal susitarimą
tuvybės grupė. Čia ^maišosi dide
tėvų komitetą, kuris įvairiais at
me iš jaunimo vadovų?, Kaip at- j vai. pusryčiai. 9 v a i Darbo rate jauki, šventiška nuotaika.
lepindamos
ir
viliodamos,
suma
lė gausa įvairiausių veidų. Užsiliekame ateitininkišką ir lietuvis- j lis II: „Teoretinės vadovavimo
Žaidėjai registruojami ir skirs
degėliai žvejai, medžiotojai, mė žino dėmesį asmenybės ugdy ką misiją per vasaros stovyklas?; problemos ir jų pragmatiniai iš
tomi
į tris grupes: pačius mažuo
gėjai sportininkai, taupieii centi- mui. Namuose damų tėvų ir Kokie būdai geriausiai tinkami ir sprendimai". 11 vai. „Jaunimo
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
sius, vidutinius ir vyresniuosius.
ieškojimą sprendimų ima
DR. K. G. BALUKAS
ninkai ir tariamieji silpnasveika- vaikų
vadovas
kaip
dvasinis
vadovas"
, . .
,
.
T j - (kokiomis naujomis priemonėmis
DR. P. KISIELIUS
Na, ir pradeda riedėti margučiai!
Akušerija ir moterų ligos
čiai, kuriuos kilmė verčia nuo keisti ankstyva jaunuolių dikta- Ljėtume pasinaudoti
(kun. A Saulaitis). „Jaunimo va
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ginekologinė Chirurgija
Kiek džiaugsmo, jei kurio margu
poilsio suolo. Yra panašių ir į tūra, arba visiškas vyresniųjų
dovo
misija
Ateitininkijos
aki
1
4
4
3
So.
50th
Ave.. Cicero
"welfare recipients", kuri2 daug rūpesčių ignoravimas, nepamirš-į Pagal seminaro tikslą įvyks du vaizdoje žengiant išeivijos taku" tis pataiko į kitą — laimėtas taš 6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai. vak. išskyrus
kas ir dar naujas margutis. Jei Medical Building). Tel. LU 5-6446 treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet •...
tant patogumų reikalauti, bet j darbo rateliai: I. Teoretinės va
reikalauja, bet nieko neduoda.
(kun.
St.
Yla).
1
vai.
uždary
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Būtinosios lietuvybės susigiu- kratantis atsakomybės. Susirinki dovavimo problemos ir jų prakti mas. Ateitininkų federacijos va jis rieda ne ten, kur taikyta —
Priima ligonius pagal susitarimą
Tel. REliance 5-181**'
pavimas baigia sutirpti. Šie niekur mus dažnai pavaduoja susibėgi niai išsprendimai. II. Ateitinin do J. Laučkos žodis. 1:30 vai. rieda kartais ir ašarėlė, tačiau visi
ištvermingai kovoja iki žaidimo Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 DR. V/ALTER J . KIRSTUK
nemokėjo pritapti, todėl sava mai. Stovykloms atspalvį duoda kijos principų įvedimas į stovyk Šv. Mišios. 2:30 vai. pietūs.
Lietuvis gydytojas
pabaigos.
spauda, bažnyčia, savas klubas, pramogos. Rimti pokalbiai, su- linę programą.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
3925
West 59th Street
Kviečiame visus susidomė
PAVASARIO ŠVENTĖ
kaimynas ir savi barniai buvo, gebėjimų ir talentų brandinimas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
Susėdę prie staliukų mamytės
nuo pražūties gelbstį plaustai.
i lieka priedas. Tautiškumas, turįs jusius šiuo seminaru registruotis ATEITININKŲ NAMUOSE
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
ir tėveliai, močiutės ir seneliai,
Vai.; pirm., antr., ketv. irpenkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
Mase yra reikšminga apyšiltė būti asmens žyme, daromas jo es- Šiuo adresu: MAS CV, Arvydas
Pirmoji pavasario šventė Atei stebi savo atžalyną ir vaišinasi
lietuvybė. Jos pusė žmonių pre-1 me. Šis kelias gali baigtis stepėse, Zygas, 2445 N. Talman, Chica tininku namuose Rt. 171 ir 127 Velykų stalo gardumynais. Sve vai. popiet, treč. ir šeši tik susitarus
DR. IRENA KURAS
numeruoja laikraščius, pripildo į kur apstu džiūstančios žolės, bet go, IL 60647, (312)235-9864.
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
St., Lemont, 111. rengiama gegu čiams taipgi paruošta staigmena Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
šokių ir dainų šventes, ateina į j nėra aukštaūgių medžių.
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
MAS VADOVAVIMO
žės 10 dieną, 7 vai. vak įdomią — proga laimėti gražių gėlių ir
DR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
kitus, jiems patinkančius rengi-i Ateitininkija pro savo organi
SEMINARO PROGRAMA
programą atliks Al. Baronas. Bus žalumynų. Dovanas aukojo dail.
0PT0METRISTAS
MEDICAL BUILDING
nius, truputį primeta aukos, bet \ zacijos menes išeivijoje praleido
J. Paukštienė, dr. J. Meškauskie
2709 West 51st Street
3200 W 8lst Street
Penktadienis, bal. 25 d. 8 vai. vakarienė ir šokiai. Maloniai visi nė ir dr. M. Gaižutienė.
darbu neprisideda, dėl vaikų stip-! daug žmonių. Žymi jų dalis visiš
Tel. - GR 6-24O0
kviečiami ir laukiami. Pelnas ski
atidarymas.
Supažindinimas
su
riai nesisieloja, marčią Kitty ar j kai dingo. Yra skaudu žinant, kad
Baigę ritinėjimą, visi žaidėjai Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
riamas Ateitininkų namų page
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
žentą David lygiai myli, kaip Bi-į dingusiųjų tarpe šalia sąlygų programa ir MAS statistika. „Va rinimui. Dėl informacijų skam
rutę ar Algį.
j išstumtų, nesugebėjusių šioms dovavimo menas ir jo pritaiky binti: E. Razmienei 815-727Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801
Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
Triukšmingoji lietuvybė — be- j sąlygoms spirtis, yra tokių, kurie, mas vadovavimui moksleiviams" — 1196, arba O. Abromaitienė
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
veik tik jaunųjų partija. Ji nu-; užmiršę tautiškumo principą, ap—
312
—
257
—
6675.
Bilietų
ne
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
lemia demonstracijas, gerai at- ; sisprendė už Nekenčiamą lietuvy- gia paslaptį: žengiame iškreipta bus galima gauti prie įėjimo.
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervu ir
Emocinės ligos
2454 West 71st Street
lieka vienos dienos reikalaujantį be. Duoklę iš ateitininkų plėšia linija. Tiesi kryptis veda per žmo
PARĖMĖ ATEITININKŲ
CRAWF0R0 MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
darbą, sugalvoja įdomius ir efek-1 ir vedybos su kitataučiais, susida gaus vidų, ne per vieną jo žy
6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penktad.
NAMUS
tyvius pasireiškimo būdus. Yra riusios ne tyros meilės pagrin mę.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Nužvelgiant
praeities
pastan
dais, bet ieškant nuotykiu, neap
svarbi savo impulsine veikla.
Kun. Vaclovas Martinkus pa
gas ir nesitenkinant jų vaisiais,
IR MĖGĖJAMS
Telef. — 282-4422
Paskutinieji du lietuvybės tipai, dairiai pramogaujant, užmigdant tinka giliau pagalvoti. Šiuo me aukojo 1000 dpi. Ateitininkų na
DR. A. B. GLEVECKAS
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savaip vertingi, laikosi sąmonin nusistatymus, o vėliau įklimps- tu atrodo, kad žmogaus ugdymą mams, prof. Pranui Dovydaičiui
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel. - BE 3-5893
gąja lietuvybe. Ši negausi, bet tant visuotinon partnerio vergi- ateitininkuose reikia sustiprinti. įamžinti.
jon.
Vyksta
skyrybos,
skuba
ant
Ofisai:
Specialybė AKIŲ ligos
Ateitininkų namų
valdyba
sudaro - pagrindinę atramą ir
111 NO. VVABASH AVE.
ros vedybos, arba tik vienon pa Jei viskam neužtenka jėgų ir lai nuoširdžiai dėkoja už tokią didelę
3907
West
103rd
Street
egzistuoja dvasiniu kapitalu. Be
Daug sutaupysite, pirkdami čia
4200 NO. CENTRAL AVE.
stogėn susiglaudimas, o šeimyniš ko, nubraukime šalutinius užda auką.
Valandos pagal susitarimą
jos mirtų visas tautinis gyveni
Valandos
pagai susitarimą.
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
kumas su Dievo bojimu lieka už vinius. Šitai gali susiaurinti atei
Ofiso tel. — PR 8-2220
mas, skausmo ir raudų nejau
togiu planu atidedant pasirink
MAS SEMINARAS
vartų. Yra sunkiai apsirgusiu tininkijos patrauklumą jaunimui,
DR. FRANK PLECKAS
čiant.
DR. JANINA JAKSEVICIUS
VADOVAMS
nuo senosios ir moderniosios kul tačiau kitos išeities nėra. Kiekvie
tus reikmenis ypatingai progai.
(Kalba lietuviškai)
JOKSA
Din* sąuokos
tūros svaigalų poveikio, nes trū nam praeiviui savo ženklus ka
OPTOMETRISTAS
Balandžio 25 — 27 dienomis Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Neseniai susidarė proga išgirs ko įtakos, sulaikančios nuo avan binėdami, juos rasime mindžioja Ateitininkų namuose įvyks MAS aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
2656 West 63rd Street
"Contact lenses"
ti tolokai nužengusio jaunųjų tiūrų, į kurias viliojo suaugti mus visose pakelėse. Užtiksime ir centro valdybos rengiamas moks ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
Valandos
pagal susitarimą
2 6 1 8 W. 71st St. - Tel. 737-5149
tuose
užkampiuose,
kurie
sudarys
at-kų atstovo pastabas, kuriose' nespėjusio proto paskata. Galva
leiviu seminaras vadovams. Se
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
Neatrodytų, kad
ypatingai pabrėžė asmens dva ir valia nebrendo, o rankos ištįso, nepatogumų.
3314
West
63rd
Street
minaro tikslas išnagrinėti vado
sis būdas neštų lietuvių tautai
DR. A. JENKINS
sinį brendimą. Žinant jo įtaką viską pasiekdamos.
vo rolę ir funkciją vadovauti
DR. LEONAS SEIBUTIS
Tel.
—
PRospect
6-8998
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Gal didžiausią apvylą ateiti- ir ateitininkijai naudą.
savaamžių tarpe, teko nuoširdžiai
moksleiviams ateitininkams. SeINKSTŲ, PŪSLĖS IR
3844 West 63rd Street
pasidžiaugti, nes iš tikrųjų silp ninkijai neša egoistinis elemen
PROSTATO CHIRURGIJA
Vytautas Volertas minaro atidaryme Vita MusonyValandos pagal susitarimą
nos dvasinės konstrukcijos žmo tas, kurio apstu nepatogios ir apy
2656 W 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak
gus pats vargsta ir aplinkinius šiltės lietuvybės valdose. Vaikai
6132 S Kedzie Ave Chicago
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5
mažai guodžia. Jo visos palaidai nuo lituanistinių mokyklų sulai
WA 5-2670 arba 489-4441
organizuotos jėgos iki nuovargio komi dėl išlaidų; tolėliau apsigy
DR. K. A.JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojų,
iŠsinaudoja egzistencijai palaiky venusios inžinierių,
ODOS LIGOS
ti, tad pristinga dėmesio šeimai, profesorių šeimos neprisiunČia
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
HM METŲ EESKURSUOS { LIETUVĄ II B0fT0N0/NEW TORIO
Tel. - G R 6-0617
kaimynui, tautiniam gyvenimui. nei LB solidarumo įnašų, nei
Valandos
pagal susitarimą
MASKVA/VILNIUS
6 9 5 8 S. T a l m a n Ave.
Tasai jaunųjų drąsus atstovas ateitininkų nario ar ŠF mokesčių;
RugpJOCio 7 1
— $ 9M.00
Gegužės 14 d.
- lao.oo
ištaigos ir buto tel. 652-1381
net primetė neapdairumą, — esą, Ateitį, Aidus, kitus laikraščius
RugpioCio 13 d. (M Rigm) — $1199.00
Gegužes 21 d. (s« Riga) — $1199.00
Ofiso tel. HE 4-2123. namu GI 8-6195
— $ 999.00
RugpiOCio 28 d.
sumaišome vertybių etiketes, tad prenumeruoja sunkiai; Dievo va
Birželio 5 d.
— $ 999.00
DR. FERD. VYT. KAUNAS
- $ 898.00
DR. V. TUMAS0NIS
Rugsėjo 17 d.
Birželio 19 d.
ir vertybių
brandinimas ap liai palieka didžiausius visuome
— $ 999.00
BENDROJI MEDICINA
$
890.00
Rugsėjo
24
d.
CHIRURGAS
Birželio
23
d.
-1949.00
nės
užmojus,
bet
savo
šluotą
ra
sunksta, nes taikome nevykusią
1407 So. 49th Court, Cicero. III.
2454
West 7lst Street .
$
879.00
Spalio
8
d
Liepos
15
d.
—
$999.00
kina saugioje vietoje. Plati už
priežiūrą.
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt Vai p i r m . antrad , ketv ir penktad 2 5 ir
— f 779.00
GruodZio 28 d
Ir man kilo neramus klausi- mirštis kitiems, aštrus akylumas
6-7 — iš anksto susitarus.
1
REGISTRUOKTTtS II ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS.
mas — žmogus mums svarbiau, sau.
DR. IRENA KYRAS
Ofs tel 586-3166: namų 381-3772
Ateitininkija turi daug akcijų
ar lietuvis?
DANTŲ GYDYTOJA
DR. PETRAS 2LI0BA
Emocingai prabėgant, antroji Sąmoningosios lietuvybės rinkoje
2659 W 59 St. Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sąvoka dominuoja. Bet gilesnis tik todėl, kad ten visu bendras
» 3 West Broadway. P. O . Bot 116, South Boston, Mass. 02127. Tel. 617-268-8784
476-2112
6745 West 63rd Street
svarstymas privalo baigtis kom- kapitalas nėra stambus. Taigi —
įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDZIUNTJENĖ.
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč.
Vai
pirm . antr ketv ir penkt.
R
d
r
plikuotesne išvada: pagrindinę siekime tikslo, bet prie jo neartėPricea &r« b*M<S on doubl* occupjuicy
*
* » *ubj«ct to ebaaaraa.
ketv 10 iki 6 vai Seštad l O i k i l v a i .
2 — 7) šeštadieniais paRal susiturima
poziciją užima žmogus lietuvis. iame. Rimtesni žingsniai atiden——
•
'
~
•
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Išeivijos pareigos

JUODOJI RASĖ JAV-bėse

OKUPANTO PERSEKIOJIMU AKIVAIZDOJE

.

Naujausios žinios iš pavergtos
Lietuvos kelia rūpestį pavergtais
broliais. Nauji persekiojimai, nauji
suėmimai, dirbtinis baimės kėlimas
— tai priemonės palenkti paverg
tuosius, kad jie būtų klusnūs oku
pantui, ypač šiuo metu, kai jau
čiamas pačiose viršūnėse didelis
nervingumas dėl įvykių ir nepa
sisekimų Afganistane. Ne tik
mums žinomi žymieji kovotojai,
kaip Petkus, Gajauskas ar Sadūnaitė, bet iškyla ir naujų vardų
suimtųjų
tarpe. Terleckas,
Čekanavičius,
Sasnauskas
ir
daugelis kitų, išeivijai mažiau žino
mų, jau atsiranda disidentų, iš tik
rųjų — atvirų rezistentų eilėse. Jie
jau nebijo pasireikšti su savo tau
tiniais ar religiniais įsitikinimais.
Nors pogrindžio spauda šiek tiek
susilpnėjusi, bet nėra susilpnėjusi
rezistencinė kova pavergtųjų tar
pe. Ji net dar stiprėja ir plečiasi
pasipriešinančių skaičiumi ir nau
jais būdais reiškiasi prieš oku
pantą.
Jei anksčiau vadinamoji milicija
bent šiek tiek saugojo žmones nuo
kriminalinių veiksmų, nuo išsi
gimusių komunizmo eilėse nuo ma
žens sugadintų jaunuolių, tai
dabar, kaip kalba pranešimai,
Vilniuje ar net Kaune nesaugu išei
ti vienai moteriai net dienos metu,
nesaugu palikti tuščią namą, kai vi
si suaugę išeina į darbą.
Yra žinomų atsitikimų, kad plė
šikas, suaugusiems išėjus į darbą, o
vaikui einant į mokyklą, sugavęs
vaiką, parsivaro namo ir namus
apiplėšia. Tėvai, grįžę iš darbo,
neranda ne tik jokio vertingesnio
daikto, bet net vaiką randa pa
kartą. KGB seka, gaudo, tardo ir
kankina netikinčius komunizmu,
bet nepadeda gaudyti kriminalistų.
Tuo nori sukelti visuotinę baimę ir
suardyti priešišką komunizmui
nusiteikimą. Ir tai žinios, pasie
kusios tiesiog iš pavergtos Lie
tuvos, kenčiančios naujus per
sekiojimus
ir besišaukiančios
pagalbos iš laisvojo pasaulio.

Baimės nuotaikų sukėlimas šiuo
metu yra tiesioginis komunistų
uždavinys. Tuo norima nukreipti
dėmesį nuo visų trūkumų, kurių
dabar yra ypač daug, kai komu
nistinė sistema griauna žmonių
gyvenimo pagrindus, kai didžioji
biudžeto dalis skiriama ginklavi
muisi ir kai dėl agresijos Afganis
tane negaunama reikalingo maisto
iš laisvųjų kraštų. Ypač tai jau
čiama, kai JAV sulaikė grūdų įve
žimą. Kiti kraštai, kurie dar nori su
Sovietais prekiauti, negali pri
pildyti tuščių komunizmo aruodų.
Komunistų vadams dėl to kentėti
nereikia, nes sandėliai privilegi
juotai klasei dar turi pakankamai
atsargų. Bet kenčia milijonai žmo
nių, ypač pavergtieji svetimi kraš
tai, į kuriuos rusai vis dėlto žvel
gia, kaip j savo priešus, nes žino,
kad jų daugumas yra okupacijos
priešai.
Molotovo - Ribbentropo sutar
tis, kuria buvo pasidalinta Pabal
tijo kraštais, Kremliui tebegalioja,
nors naciai buvo teisiami ir bau
džiami tų pačių suokalbio ir nusi
kaltimo partnerių — rusų. Komu
nistinė agresija nebuvo pasmerkta
net pastarojo meto viešojoje politi
koje. Ne dėl to, kad laisvieji kraštai
to nebūtų supratę, bet iie norėjo tik

ramybės ir išlaikyti pasaulį pa
dalintą, kaip jis atsirado po pasku
tiniojo pasaulinio karo.
Kai pabaltiečių atstovai padarė
Maskvoje demonstracijas klastin
gos ir niekingos sutarties 40-ties
metų sukakties proga, laisvojo pa
saulio spauda plačiau ar siauriau
komentavo patį įvykį. Bet niekas
iki šiol nekreipė tokio dėmesio, kad
tai buvo mirtininkų šauksmas gel
bėti juos iš nelaisvės ir mirties —
pasmerkti sutartį, kuria buvo oku
puoti Pabaltijo krštai, o vėliau ir ki
tos buvusios laisvos valstybės.
Dabar tie didvyriai, drįsę viešai
pareikšti savo laisvės troškimus ir
prašę pasaulio atitaisyti skriaudas,
suimami, kankinami, laikomi kalėji
muose ir tremiami į Sibirą. Bet
rezistentai drįsta ir toliau šauktis į
laisvąjį pasaulį, skelbdami oku
panto neteisybę ir daromas skriau
das. Jie nori išgelbėti savo tautą,
kuri jau naikinama ne tik paverg
toje tėvynėje, bet ir Afganistano
fronte.

Ko pavergtieji nori iš išeivijos,
žino bent tie, kurie seka pogrin
džio spaudą, kaip "Kroniką",
"Aušrą", "Alma Mater" ir kitus ne
periodiškai leidžiamus laikraščius.
Tai pasako ir retkarčiais išleidžia
mi Tikinčiųjų teisėms ginti komite
to ar Helsinkio susitarimų priežiū
ros sanbūrio pareiškimai. Žino
išeivija ir daugiau iš savo artimųjų
ar giminių, iš svetimos spaudos,
kuri kai kada gana ryškiai pavaiz
duoja lietuvių tautos kenčiančios
vergijoje ar ištremtųjų būklę, tikin
čiųjų ir komunizmui nepritarian
čiųjų nuotaikas. Gerai, kad veikia
komitetas išlaisvinti Petkų ir Ga
jauską, tuo pačiu praneša ir apie ki
tus naujai suimtuosius ir tar
domuosius, kaip Skuodį ar
Sasnauską. Bet ar išeivija visuo
met teisingai atsiliepia į jų balsą, tai
jau kitas klausimas.
Yra žinoma, kad Gajauskas jau
kuris laikas išvežtas į kitą prievar
tos darbų stovyklą, kad jo svei
kata yra nepaprastai susilpnėjusi,
kad jis net artėja prie apakimo. Net
jo žmonai, kuri kadaise galėjo jam
pasiųsti siuntinėlį ar jį aplankyti ir
kuri dabar augina jų dukterį, nelei
džiama savo kankinio vyro lankyti
ir net su juo susižinoti. Kai kurių iš
tremtųjų net artimieji negali lan
kyti ir net jų šeimos taip pat per
sekiojamos tėvynėje.
Jie visi kenčia, bet nepasiduoda
prievartai, nes nenori išsižadėti sa
vęs, savo įsitikinimų ir savo tau
tinės tapatybės. Nenori taip pat
pasidaryti tik komunizmo ir laukiniško ateizmo vergais, kokiais
juos mėgina padaryti okupantas.
Jie negali kalbėti daugiau, negu kal
ba savo rezistencija, kančiomis ir
persekiojimų kentėjimais. Jie lau
kia, kad išeivija — tos pačios tau
tos laisvoji dalis kalbėtų už juos,
šauktų pasauliui už laisvę ir žmo
gaus teises. Jie laukia iš išeivijos ne
tuščio politikavimo, bet konkre
čios pagalbos, ne ginčų savo tar
pe, bet tokio balso, kad laisvasis
pasaulis išgirstų, o komunistinės
vergijos varovai išsigąstų. Patys
persekiojimai rodo komunizmo
baimę. Juo labiau, anot komunis
tinio propagandininko J. Anyčo, jie
bijo, kai išeivija įsijungia į bendrą
antikomunistinę veiklą ir rodo tik
rą vergijos veidą.
pr QT

R e i k ė s dar d a u g laiko ir a u k l ė j i m o

DIEVAS GYVENA ŽMOGUJE

p. GAUCYS

K a d a ir kur Dievas yra miręs

1954
m. J A V
aukš
čiausias teismas panaikino
rasinę išskirtą (segreguotą) š v i e t i m o s i s t e m ą , k a i p
neteisingą ir prieštarau
j a n č i ą k o n s t i t u c i j a i . N u o to
laiko t a s nutarimas smar
kiai pastūmė amerikiečius
visose viešojo gyvenimo
srityse
siekti rasių
ly
gybės. Iš tikrųjų, t a s teis
m o n u t a r i m a s į g a l i n o n e tik
s i e k t i r a s i ų l y g y b ė s , b e t ir
p r a d ė t i p e r t v a r k y t i J A V vi
suomenę žymiai
sušvel
ninant diskriminavimą mo
terų ir s e n o
amžiaus
piliečių.
Kova dėl teisių
Negrų (Amerikoje jie labiau
nori vadintis juodaisiais) būk
lės pagerėjimas neatėjo be ko
vų. Buvo vykdomos demonst
racijos
ir r i a u š ė s ,
ypač
smurtingos, k a i b u v o nužudy
t a s juodųjų v a d a s M a r t i n Lut h e r King. Netgi ir d a b a r kai
kuriuose miestuose
vyksta
m u š t y n ė s t a r p baltųjų ir juo
dųjų dėl vaikų priverstinio ve
žiojimo j vienos r a s ė s mokyklas
arba
juodžiams
besiveržiant į vien baltųjų
g y v e n a m u s r a j o n u s (kaip, pvz.
į daugumoje lietuvių gyve
n a m ą Chicagos Marąuette Par
ką). Teismai užversti juodųjų
piliečių s k u n d a i s dėl nelygaus
t r a k t a v i m o a r skriaudų, jiems
daromų
mokyklose, darbo
vietėse ir t.t. T e i s m a i ir fede
ralinė vyriausybė tuos skun
d u s beveik v i s a d a išsprendžia
juodųjų n a u d a i .
Būdinga, k a d posūkis panai
kinti rasinį i š s k y r i m ą tapo po
sūkiu susilyginti su baltai
siais. Daugelyje darboviečių
buvo įvestos kvotos, kiek nuo
šimčių juodųjų gali ten dirbti.
Nereti atvejai, k a d dėl jų buvo
diskriminuojami baltieji.

kus, nepaisant, kad milijonai jų
brolių nesusilaukė įvykdymo
vilčių, kurių tikėjosi susi
boję. T a i p pat žymiai pagerėjo lauksią paskelbus 1954 m.
juodųjų būklė ir kitose krašto aukščiausio teismo
garsųjį
dalyse. Šiaurėje ir Vakaruose nutarimą. Visgi, kaip statis
jiems
pasidarė
prieinamos tika rodo, nuo 1970 iki 1977 m.
a u k š t o laipsnio tarnybos. Da šeimų, uždirbančių 15,000 dol.
b a r kongrese jie turi 17 atstovų skaičius pakilo 24%, p a l y g i n u s
1970 m. tebuvo 10. Washing- su baltųjų 14%. Juodųjų šeimų,
tono, Los Angeles ir Detroito uždirbančių 25,000 dol. padi
b u r m i s t r a i yra juodieji. Kituo dėjo 50%, palyginus su baltųjų
se mažesniuose miestuose da 34%. Tačiau didelė d a u g u m a
b a r turi 170 burmistrų, vals juodųjų, sugužėjusių į didžiuo
tijose
ir apskrityse
721 sius miestus, neturi išsimoksli
valdininką,
miestų
s a v i  nimo ir profesinio užsiėmimo.
valdybėse 2000 valdininkų,454 J i gyvena skurde ir iš valdžios
teisėjus ir teismo valdininkus ir duodamų pašalpų. Daugelis jų,
1,328 švietimo įstaigų val nors ir yra l a n k ę mokyklą, liko
d i n i n k u s . 29 milijonų t a u t a i t a i neraštingi ir nesugebą var
n e d a u g , tačiau per 25 metus žytis su labiau ryžtingais ir mo
p a d a r y t a p a ž a n g a g a n a dide kančiais kokį a m a t ą ar darbą.
lė. B e n t kol k a s valstybiniu Jie meta mokyklą ir e i n a į garm a s t u pasižymėjusių talentų ves, nusylę griebiasi narkoti
k a i p ir n ė r a . Š i a p juodieji gar kų, kriminaliniais nusikalti
sėja k a i p jazzo muzikai, dai mais
užsidirbdami
pragyn i n i n k a i , filmų aktoriai ir spor
vemmą
tininkai.
Į naujas profesijas
D a u g d a u g i a u reikšmės turi
a u k š t u s mokslus baigusių juo
dųjų įsiliejimas į korporacijų
vadovybes, o t a i p pat į ūkines
profesijas, inžineriką ir miestų
p l a n a v i m ą . Visi tie pakitimai
p a d e d a jiems, sudaryti vi
durinę klasę, d a u g mokytesnę
ir p l a t e s n ę negu buvo anks
čiau, k a i ji ribojosi mokytoja
vimu, kunigavimu, gydytoj avimu, laidojimo ir apdraudos
verslais. J u o d a s i s j a u n i m a s da
b a r veržiasi prilygti baltajam.
Nenuostabu, k a d jie nori turėti
geresnį gyvenimą, atsimin
dami, k a d d a r visai neseniai
daugelis jų skendo skurde.
Šiaip a r taip aukštąjį mokslą
baigę juodieji dabar turi ge
r i a u s i u s kokius kad turėjo lai

Juodųjų pažanga
Per p a s t a r u o s i u s 25 metus
juodieji piliečiai d a u g i a u s i a pa
d a r ė p a ž a n g o s pietinėse vals
tijose, kur per šimtmečius bal
tieji juos valdė geležine r a n k a .
D a b a r jie ten gali laisvai bal
suoti ir daugely vietų sudaro
stiprias grupes, s u kuriomis
baltieji turi s k a i t y t i s . Daugelis
jų stengiasi b ū t i išrinkti į aukš
t a s t a r n y b a s ir baltųjų nustebi
mui laimi r i n k i m u s .
Anksčiau jie autobusuose te
galėjo sėdėti tik užpakalinėse
vietose, negalėjo valgyti geruo
se restoranuose, apsistoti vieš
bučiuose, mokytis kolegijose ir
universitetuose. T a i p p a t jiem
buvo uždaryti keliai į aukštes
n e s vietas p r a m o n ė j e ir preky-

Egipto prezidentas Sadatas (k.),
priėmęs buvusį Irano šachą.

KAI POKALBĮ
NUTRAUKIA... MIRTIS
Vaclovo Čižiūno 80 metų
sukakties ir mirties p r o g a
ANTANAS MASIONIS
Iš tikrųjų galėjau
(ir turėjau!) s a v o gimimo datą įrašyti dvejopu būdu —
1900.1.13-26— ir tikruoju gimtadieniu laikyti sausio 26
d. Aplamai s p r e n d ž i a n t , mano biografija IV-me L.E.
tome nėra vykusi. Joje stinga audringiausio m a n o
gyvenime poros metų laikotarpio Ukmergėje platesnio
paminėjimo. N e n u o l a n k u s savosios valdžios politikos
linijai 1939-40 m. s a v o laikysenoje ir paskaitose. 194041 m. metais b u v a u aiškioje opozijoje o k u p a n t a m s ir
vietos žydams. Už savo laikyseną, p a s i s a k y m u s ir
lauktųjų iŠ k a i r i a i p a ž a n g a u s mokytojo paskaitų turinį
buvau t a r d y t a s , 10 dienų kalintas ir paleistas tęsti savo
darbą mokytojų seminarijoje iki išvežimo dienų.
Tačiau dėl užsitęsusių seminarijoje egzaminų buvau
paliktas antriesiems, kito savaitgalio, išvežimams. Aš
gi pirmųjų išvežimų sekmadienį iš p a t ryto jau buvau
Vilniuje, s a u g i a m e kampelyje. Čia m i n ė t a s tardymų ir
kaltinimų f a k t a s yra p a m i n ė t a s angliškosios K.L.
skiltyse duotoje m a n o biografijoje.

Sovietų tikintieji mahometonys meldžiasi Taškente. Tačiau čia jiem?
vadovauja Sovietų valdžios paskirtas vyr. muftis Babachanovas.

Rimties valandėlei

Kitų biografinių papildymų, k.a. ;^\V
- u 959
61) metų F a r n u o s Artists Schools. Westpor, C'onn.

Vokiečių
filosofas
Fried- pasisavino ne marksistiniai
r i c h a s Nietzsche skelbė, kad ateistai, o Vokietijos nacisti
Dievas y r a miręs. Nietzschės niai socialistai ir ateistai. Jų
reikšmė y r a ta, kad jis aštriai v a d a s
Hitleris
pagrindė
iškėlė
žmogaus
klausimą, Nietzschės mokslo pagrindais
paneigęs Dievą. Marksistinis savo doktriną apie vokiškosios
ateizmas ėjo drauge su grubiu rasės pirmavimą, save gal lai
materializmu, kuris visą būtį k y d a m a s tuo Uebermenschu.
s u v e d a į medžiagą. Tokiu būdu
Nietzsche pirmasis ateizmą
žmogaus, k a i p žmogaus, klau pergyveno su visa savo nera
s i m a s savaime išblėsta. Tuo mios sielos aistra. Daugelyje
t a r p u Nietzschės a t e i z m a s nė Nietzschės
tekstų
ateizmo
r a p a p r a s t a s Dievo paneigi išsakymas vyksta su tokiu
mas, bet abejingas konstata skausmu, kuris faktiškai virs
v i m a s , kad Dievo nėra. Savo ta liudijimu to, kurį jis neigia.
veikale "Džiugus m o k s l a s " Tad teisingas yra k a i kurių
Nietzsche n e s ą m o n i n g a i pa mąstytojų pastebėjimas, kad
stebėjo, k a d Dievas gali būti Dievo buvimą daugiau įrodo ne
miręs tik žmoguje. Nietzschės jį tikintieji, bet jį neigiantieji
pamišėlis, skelbęs miniai apie savo aistringu neigimu ir kova
Dievo mirtį, sako: " A š pasa su nesančiuoju.
kysiu jums, kur jis. Mes jį nu
Nesvarbu kaip kas n o r s Die
žudėme — j ū s ir a š . Mes esame vą marintų, jį neigtų, atmestų,
jo žudikai. Švenčiausias ir su nesančiu kovotų, iš Dievo
Galingiausias, kokį tik pasau pusės niekas
nepasikeičia.
lis iki šiol y r a turėjęs, nukrau Amžinojo 2odžio įsikūnijimas
j a v o po mūsų peiliais".Kitaip žmogaus prigimtyje Dievo ne
Juodųjų krizė
t a r i a n t , žmogus įvykdė kažką, tik n e n u m a r i n o , bet jį apreiškė
Dabartiniu metu
juodųjų k a s jame pačiame Dievą numa dargi kaip "gyvenantį mūsų
judėjimas išgyvena krizę. Nors rino. Kiek iš vienos pusės Die t a r p e " (Jon. 1,14), ir pasilie
visoje valstybėje jau n e b ė r a vo mirtį Nietzsche laiko žmo kantį su mumis "iki pasaulio
segregacijos ir rasinio diskri g a u s istorijoj didžiausiu įvykiu, pabaigos". Įsikūnijimas yra
minavimo, juodosios
rasės tiek iš antros pusės jis su rūpes aukščiausia Dievo k a i p gyvy
žmonėms a t d a r i keliai į pažan čiu kelia klausimą, a r negrims- bės apraiška. Šiuo veiksmu
gą ir geresnį gyvenimą, bet di t a m e vis gilesnėn n a k t i n , ar Dievas atėjo į mūsų tarpą, į
delei jų masei trūksta ryžto vi neklaidžiojame po begalinę ny mūsų gyvenimą jame pasilikti
su tuo naudotis. Daugelis jų kumą.
amžiams, prisiimti m ū s ų pri
geriau mėgsta nieko nedirb
Su Dievo mirtimi Nietzsche gimtį, kad išvaduotų iš mirties
dami gyventi iš pašalpų.
m a t o neišvengiamą nihilizmo ir n e a t s k i r i a m a i sujungtų ją su
Juodųjų v a d a i m a t o , k a d iškilimą ir imasi šio nihilizmo Dievybe kaip visokios gyvybės
vien valdžios p a š a l p o m nega akivaizdoje ieškoti kelio žmo šaltiniu. Teigimas tų, kurie sa
lima pakelti juodųjų gyvenimo gui be Dievo. Šia prasme ko, k a d Dievas miręs Jėzuje ant
lygio. Jie reikalauja t a s m a s e s Nietzschės kritika nukreipta kryžiaus, yra tik didžiulis ne
apmokyti ir suteikti p a s t o v a u s prieš visa, k a s siejasi su susipratimas. Pas Dievą ir Die
darbo. Bet t a m reikia milžiniš k r i k š č i o n i š k o m i s i d ė j o m i s . vo santykiuose su pasauliu ir
kų išteklių, kurių vis labiau Moralė, h u m a n i z m a s , libera žmogumi niekas nepasikeitė.
stinga. Bet neatrodo, k a d vien lizmas, demokratija,
socia Tik kažkas pasikeitė žmoguje.
valdinėm priemonėm būtų gali l i z m a s ir visi kiti idealai, ypač Žmogus pradėjo jaustis lyg tas
m a pakelti juodųjų gerovę, l y g y b ė s
idealas,
p a g a l Nietzschės "antžmogis", ku
jiems patiems nesistengiant, Nietzsche yra krikščioniškos r i a m Dievas nereikalingas, nes
Baltieji, m a t y d a m i juodųjų tin kilmės. Ir Nietzsche imasi jis p a t s yra savęs ir savo atei
gumą, polinkį į nusikaltimus i r ateizmą radikaliai iki galo iš ties kūrėjas.
smurtą, negerbia juodųjų, ven m ą s t y t i iš savosios egzisten
Reikia dar pastebėti, kad Die
gia sąlyčio su j a i s ir s t e n g i a s i cinės padėties.
vą n u m a r i n o ir tie, kurie jį lai
atokiai nuo jų gyventi, daž
P a g a l Nietzsche žmogus yra kė aukščiausia vertybe — Vi
niausiai keldamies į priemies
n e tikslas, o tiltas. Ne save iš sagaliu gyvenančiu danguje ir
čius. Tas d a r labaiu p a d i d i n a
laikyti reikia, o s a v e nuveikti. todėl turinčiu patenkinti visus
rasinę trintį. Reikės d a r kelių
Mūsų esmė esanti sukurti auk ž m o g a u s prašymus ir reikala
dešimtmečių, kol juodųjų ame
štesnę būtybę už save pa v i m u s . Žmogus tarėsi esąs Die
rikiečių d a u g u m a pakils iki vi
čius. Taigi tikslas y r a ne žmo vo reikalingas savo gyvenimo
dutinio baltųjų lygio. T a d a , rei
gus,
o a n t ž m o g i s . Siekti p r a s m e i bei laimei - saviem
kia tikėtis, pakils jų g y v e n i m o
antžmogio yra lygu teigti savo s m ū g i a m bei kančioms, net sa
lygis ir sumažės rasinė trintis.
laisvę nuo Dievo. Dievo nebu vo gerovei bei sveikatai. Kaip
v i m a s y r a žmogiškosios lais g a m t a p a t e n k i n a medžia
— Atgaila reiškia žmogaus atsi v ė s sąlyga. Atseit, Dievas tu ginius žmogaus reikalus, taip
vertimą, jo atsigręžimą j Dievą. rėjo mirti, kad žmogus galėtų Dievas turįs patenkinti dva
Atsigręžti į Dievą reiškia iš savo
laisvai gyventi. Antžmogis pa sinius jo reikalus, n o r s ir ne vi
gyvenimo pašalinti visa, kas yra
s a d a patogiu būdu, reikalau
priešinga Dievo vaikų orumui; reiš keičia Dievą.
d
a m a s paklusti, susivaldyti,
Nietzschės
filosofija
yra
kia nugalėti laukines aistras ir blo
ateizmas. Kaip d a u g ko atsisakyti ir p a n . Žmo
gio jėgas, kurios savo klastingo k r a š t u t i n i s
mis v i l i o n ė m i s g a l i
m u s toks, rodos, daugeliu savo taš g u s sutiko su šiais nepato
suklaidinti. Atgailoti reiškia su kų pilnai sutinka su marksisti g u m a i s , nes Dievas buvo jam
grįžti į Dievo Tėvo namus, kur mes n i u ateizmu — Dievo atme reikalingas. Bet kai Dievas ne
visuomet atrandame neišsakomą timu, žmogaus iškėlimu. 0 visuomet patenkina žmogaus
Dievo meilę ir gailestingumą.
(Nukelta i 7 psl.)
tačiau Nietzschės
filosofiją
Jonas Paulius II

korespondencinio dailės kurso baigimo s u komercinės
dailės ir iliustracijos diplomu, t a i p pat 1971 m . m a n o
parašytos "ir PLB Švietimo tarybos išleistosios
knygelės "Šeima tautinėje bendruomenėje" galėjo būti
duota XXXVI L.E. tomui. Deja, n e p a r a g i n t a s , pats
p a m i r š a u tai p a d a r y t i . Taip m a n o biografija lietu
viškoje L.E. liko su spragomis.
— Yra žinoma, kad žmogaus gyvenimo būdą. jo
pasaulėžiūrą bei profesiją didele dalimi apsprendžia jo
gimimo
vieta, jaunystės,
net kūdikystės
meto
gyvenimo patirtis bei to meto socialinė aplinka.
Būtų
įdomu išgirsti, kaip visa tai veikė į Tave. ir pvz.. kodėl
Pats pasirinkai pedagogo, o ne kokią kitą profesiją.
— Visai teisinga, kad gyvenamos vietos, laiko ir
socialinės aplinkos poveikis y r a labai r e i k š m i n g a s
žmogaus gyvenime. XX šimtmečio pačioje pradžioje
Lietuvos valstiečių istorinės gyvenimo aplinkybės ir
tradicijos paprastai vertė skirti vyriausiąjį vaiką ūkio
paveldėtoju. Mano t ė v a s Feliksas Č i ž i ū n a s , turė
d a m a s tik 7 hektarų ūkelį, nujautė savo p i r m g i m į sūnų
nelabai tinkantį žemės ūkio d a r b a m s . T a č i a u matė jo
g a b u m u s greitai išmokti skaityti (6-rių metų b ū d a m a s ,
išmokau skaityti lenkiškai, kiek vėliau lietuviškai, o
b ū d a m a s 8-rių metų, pažinau ir rusų ž o d y n ą ir kiek
paskaitydavau).
Tėvas norėjo kaip nors kiek mokslo p a r ū p i n t i savo
v a i k a m s . P a t s , vos porą žiemų p a l a n k ę s provoslavų
pradinę mokyklą, išpruso d a u g i a u
rusiškai
s k a i t y d a m a s ir, įsigijęs storą "Dielavoj pismovnik"
(Bylų rašvedys) knygą, pasidarė savo k a i m o ir visos
apylinkės laiškų, prašymų ir skundų r a š t i n i n k u . Buvo
p r a m i n t a s net "advokatu". Tad jis rūpinosi kalbinti
kaimynus, kad pasirašytų jo p r a š y m ą Švietimo
ministerijai Petrapilyje, kad įsteigtų p r a d i n ę mokyklą

mūsų Kulniškių kaime. Sunkiai sekėsi parašų
rinkimas, betgi 1911 m . mokykla buvo įsteigta, ir
rudenį prasidėjo darbas. Tai buvo trečioji viso didelio
Gelvonų valsčiaus plote.
B u v a u priimtas j šios mokyklos antrąjį skyrių.
1913 m. baigiau jos trečiąjį skyrių ir rudenį buvau
priimtas į Ukmergės aukštesniosios mokyklos pirmąją
klasę. Vokiečiams įsiveržus į Lietuvą ir išstūmus rusus
toli į rytus, turėjau savo rankose minėtos mokyklos
pažymėjimą, kad esu perkeltas į trečiąją klasę.
1917 m. vasarą Gelvonų parapijos klebonas
paskelbė, kad vieną dieną atsilankys į kleboniją
vokiečių karinės valdžios atstovas ir paegzaminuos
jaunuolius, kurie tiktų mokytojais numatomoms
lietuviškoms mokykloms. Tėvų paskatintas, tą dieną
n u v y k a u į Gelvonus ir a š . Klebonijoje buvo susirinkę
keliolika mano amžiaus bernelių ir mergelių. Tuoj
pasirodęs stambus vokiečių karininkas H a u p t m a n n
Kairies, pasiklausė, kaip kuris skaito ar deklamuoja (aš
padeklamavau "Kur bėga Šešupė") ir pasakė: "Gerai
vyručiai ir mergytės. V i s a kita sužinosite iš valdžios
vėliau".
Lapkričio mėnesį k a i m o seniūnas m a n pranešė,
kad gruodžio pradžioje j a u galiu šaukti kaimo vaikus į
mokyklą ir pradėti darbą. Pasirinkau gruodžio 3 d.
I^abai gerai pažįstamoje didelės kaimo seklyčios
klasėje susirinko apie puskapis vaikų, kuriems pareiš
kiau būsiąs jų mokytoju ir ne Vaclovu, tik paprastai
mokytoju. Visi šypsojosi, kai kas jų, nugirdau, tyliai
patvirtino "nu. ir Kerai!" Jų tarpe būta ir lo-kos metų
poros vyrukų, taigi vos dvejetu metų jaunesnių už
"mokytoją".
_^_^^______

(Bus daugiau)

•

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d. ga lėtu palinksminti filologą sa-!Kid su savo revolveriu šaudyda
vo puikia gramatiška lietuvių mas įsiveržė į šį kalėjimą ir iš
kalba ir nors jis puikiai kalba vo- j laisvino savo draugą. Kai kurie
kiškai ir jau gerai pramokęs ang- Į lankydamiesi San Elizario mieslu kalbą, bet ispaniškai kalbėti telyje aplanko buvusį kalėjimą,
vo karinę bazę ir čia tuomet pra jam labai sunku. „Žinoma, man kur kun. Bertašius gyvena kaip
S a n Elizario, T e x a s
neapsimoka savo
paupiečiams savo klebonijoj.
sidėjo katalikų misija indėnams.
čia kalbėti lietuviškai", jis juo
KUN. BERTAŠIAUS BĖDOS
Vieną kartą turistas paklausė
Šios misijos vienintelis kuni kais išsitarė. Bet tai maža bėda,
PARAPIJO]
gas yra dabartinis klebonas A. kad jis negali kalbėti ispaniškai. kun. Bertašių, kas buvo šventa
Žinių agentūra UPI (United; Bertašius. Neseniai jis davė savo Jis čia turi daug kitų bėdų ir sis Elizario.
"Jis buvo prancūzas, kuris gy
Press International) šiomis die- Į vyskupui šitokį raportą apie savo vargų. San Elizario nėra tokia
nomis plačiai paskelbė žinią apie misiją: Sekmadieniais atvyksta 7: patogi misija, kaip kokia nors ba- veno 12 šimtmetyje", paaiškino
kun. Antaną Bertašių, kuris yra 30 rytmetinėm Mišioms apie | zilika. "Mano bažnytėlė čia buvo kun. Bertašius.* "Jo žmona tapo
klebonas istoriškos katalikų pa 80 asmenų, 9:30 valandos Mi į apvogta daugelį kartų", aiškino vienuole, o jis įstojo į kunigų or
rapijos San Elizario miestelyje, šioms irgi apie 80 ir apie 200 at kun. Bertašius, "ir daugelį kar diną ir tapo gvontuoju". Kun.
tų bažnyčios langai buvo akme- i Bertašius norėjo 'daugiau žinių
kur jo parapiečiai daugiausia yra vyksta 11 vai. Mišioms.
1
ispanų kilmės.
^ ^fe**,JlS
H****
Kun. A. Bertašius buvo įšven nimis išdaužyti, net elektrines fką* fį savo
bibliotekos lentyną pa
"Nors mūsų miestelio misijoj tintas kunigu Lietuvoj 1937 me lemputes pavagia iš bažnyčios.
pasitaiko visokių vargų ir be tais. Pabėgo nuo rusų komunis Per praeitas Kalėdas visi papuo imti knygos apie visus šventuo
du, bet aš noriu pasakyti, kad; tų 1944 metais, kurį laiką gyve šalai nuo kalėdinės eglutės buvo sius., jo ranką1 nuslinko tuščia.
daug man čia geriau negu be-; no Chicagoj, o dabar yra klebo pavogti. Bet tas niekis", jis pridėjo, "Mano knygos apie šventuosius
gant per sniegą Lietuvoj nuo ru nas San Elizario parapijoj. Nors "vieną rytą atsikeliu ir žiūriu — nebėra, kas nors ją pavogė".
su komunistų". Tai pasakė kun. yra 68 metų amžiaus, jis atro mano automobilio lempų nebė
Nors ir vargai ir bėdos, bet
Bertašius reporteriams.
ra".
kun. A. Bertašius yra linksmas ir
do jaunesnis. Pro jo akinius maty
San Elizario yra įdomi Ameri ti jo žibančios akys. Jis visuomet
visų parapiečių mylimas. Grei
Dabar kun. Bertašius gyvena
kos istorijos dalis. Čia atvyko 1536 geroj nuotaikoj ir jo veide nuola
tai tikisi kalbėti ispaniškai, kaip
name, kuris prieš šimtą metų
metais iš Ispanijos žymus eks- tos šypsena.
ispanas, bet su lietuvišku akcen
buvo kalėjimas. Šis kalėjimas yra
ploratorius Aivaro Cabeza de
tu.
San Elizario miestelyje beveik žinomas, nes vienas žymus Ame
Vaca. Ispanijos gubernatorius
Stasys Pieša
Meksikoj 1580 metais įsteigė sa visi ispanai. Nors kun. Bertašius rikos banditas, vardu Billy the

MOSU KOLONUOSE

— Kas mėgsta imti, nemėgs
W A Y N E' S
R O O F I N G
ta duoti.
žydų priežodis CHAIN LINTK FEXCE AS LOW AS
CITY AND SUBURBS
uiiimiiiimiiMiiiiimiiiimiiiiiniiimiiit

DR. SAL J. DE C0LA

Industrial—Comm erčiai—Residential
New Roofa — Re-Roofs — Repaira
Open Spring and Summer
7 Days A Week
813 N. Harlem Ave., Oak Parlt, IU.
TEL. — 848-4355

$1.68 P E R LIN'EAL FOOT
CASH A N D CARRY
Mention Draugas for special
oonsid e rat ion.

DISCOUNT FENCE COMPANY

550 W. 162nd St. (Rome 6)
PODIATRIST
South HoUand, 111. — Tel. 333-1610
FOOT SPECIAIJST
SOUTHERN HEATING
With Offices for the Practice of
& AIR CONDITIONING
ORTHOFEDIC FOOT SURGERY
BOILERS — AIR CLEANERS
BREWER'S CARPESTRY
FURNACES — HUMIDIFIER3
AND ROOFING
Located at
HOT WATER TANKS
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
LOW RATES
CERMAK RD. MEDICAL BLDG. ROOFING & COMPLETE REPAIRS
GrARANTEED—INSURED
„*,
NEW ROOFS — REROOFING
7130 W. Cennak Rd., Beroyn, Ui
24 HR. SERVICE — TEL. 756-3 ltt*,
SHINGLES — ASPHALT
. _ • • . . . . . . . . - - . . - - . - « - • • . » «
CARPENTRY — REMODELING
Hours by Appointment
Low Prlces — Insured
F R E E ESTTMATES
TEL. — 788-5566
1000 W. 7»TH ST.
873-6976

iiimiJiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiHiiiiiiiii

P & J AUTO SHOP

BEN-CIL HOME SERVICE
ROOM ADDITIONS
REC ROOMS — ROOFING
DORMERS — SIDING
FORCHES — GUTTERS
24 HR. SERVICE — 7 DATS

TEL. — 957-0570

R.W. DONOVAN & ASSOCIATES
DENTAL GROUP
E Z Payment Plan 4429 W. 95 S t
For Appt. 424-1455 Inf. 297-4481
Orthodontics — Dentures
General Dentistry

3403 West 63rd Streei -

Plumbing

E0 EAGLE PLUMBING
4552 S. Kedrie — TeL 247-6510
Ali types of Plumbing Repairs.

I

TEL — 737-9737

Ali Drain Lines Rodded.

TAI SOM

m&m aini SONS

Motorus
Automatines Transmisijas
Stabdžius — Altinatorius
Starterius

TYPEVVKITERS AND
ADDLNG MACHINES

Keičiame motorų ir transmisijų
alyvą ir filtrus ir kitus sugedimos.

•

-

Sav. PETRAS PIŠNYS
ir JONAS GUDAITIS

w?rreiį Trasu

Atdara 7 vai. ryto iki 6 vai. vak.
Sekmadieniais uždaryta

glIlIlIlIimilllimillllllllllllllllllllllllllllllllllUIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIUIinillIĮ:

Philodendron oxyeardium*
* v fiedera helix*

A. T V E R A S S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
=
Pardavimas ir Taisymas
E
=
2648 W 69th Street — TeL RE 7-1941 s .
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Tik kf Išėjo i i spaudos žymiausio anglu XIX šmi,
rašytojo R. L Stevensono

"SLĖPININGOS NOVELĖS"
Stevenaanag laikomas tobuliausiu kokį angiai turėjo stilistu.
Jo novelės gyvos, pilnos įtampos ir neužmirštamos. Jo kūryba
patinka visokio amžiaus skaitytojams. Savo vaizduote pavergia
savo originalumu Žavi suaugusius, savo stiliumi — senuosfeisV
Visom trys kartos mėgsta jo spalvingumą, ryžtumą ir poetinę
drąsa. R. L. Stevensonas yra išgarsėjęs ir savo nuotykių romanu
"Lobių sala". "Slėpiningas noveles" išvertė Povilas Gaučys.
Knygos karna su persiuntimu $6.85
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4548 W. 63rd St. Chieago, IL 60629
Illinois gyventojai prideda 36 et. valstijos mokesčio.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chieago, m. 60629
ROPEffl INGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
Atdam BofclaiflenlnJi nuo 9 vaL ryte fld 10 vai vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

LA N D OF

CROSSES

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
by
MICHAEL B0VRDEAUX) MJL., B J).
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
sbipping and handling $8.95.
Užsakymus siusti:

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chieago, IL 60629
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesčio.
Enjoythe first Breath of Sprir.g with a live plant from Midland Savings.
Simply open a New Midland Money Master Account with a minimum of
$200.00. or add a minimum of $100.00 to a new or existing Savings
Account. Live plants are on display in our lobby. Ferns. philodendrons.
pines, jades, rubber plants, palm trees plūs many more varieties to
choose from. Watch your plants and money grow at Midland Savings.

Deposit of

$100.

S5O0.

$1,000

$5,000

4"POT

$1.00

FREE

FREE

FREE

Additiona!
$50.
Deposit
$2.25

6" HANGING
BASKET

$5.00

$3.00

FREE

FREE

$6.50

$3.00
$3.00

$200. or More in
A New Midland
Money Master Acct.

FREE

FREE 3 TO 4 FOOT PLANT

6" POT

$5.00

$3.00

FREE

FREE

$6.50

A large 3-4 foot tall plant in a decorative vvicker basket will be given
away each week during our live plant offer.
Come in today and enter the free dravving. No obligation of course.

8" HANGING
BASKET

$8.00

$6.00

$3.00

FREE

$11.00

$6.00

8" POT

$10.00

$8.00

$5.00

FREE

$12.00

$8.00

10" POT

$16.00

j $13.00

$10.00

$5.00

$19.00

$13.00

*RUBBER PLANT
'PHILODENDRON

•ENGLISH
*MONEY

VVhile Supplies Lašt. One Free or Discounted Item Per Household. Plūs Tax.

minLAiun SAVINGS
HOME OFFICE: 8929 S. Harlem Ave.. Bridgevievv, II. 60455/Phone598-9400
BRANCHES: 4040 A r c h e r Ave.. C h i e a g o , II. 60632/Phone 254-4470
2657 W . 69th S t . , C h i e a g o , II. 60629/Phone 925-7400
Archer Office: Mon.. Tues., & Fn. 9 a.m. to 4:30 p.m.;
Ciosed Wed.: Thurs. 9 am. to 8 p.m.; Sat. 9 a.m to 1
p.m.

Marquette Office: Mon. & Tues. 10 a m . to 5:30 p.m.;
Ciosed Wed.; Thurs. & Fri. 10 a.m. to 8 p.m.; Sat. 10
a.m. to 2 p.m.

J

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 Wfff 59th Strtet _

Tai, CK 6-7777

VeikiA nuo 7:00 vai ryto iki 8:00 vai. vmkaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto iki 4 vai popiet

JAV US TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS

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

TRUMPOS
BANGOS

Kovo 29 dieną Detroito Dievo
Apvaizdos lietuvių
parapijos
kultūros centre įvyko pirmasis
—Argentinos Lietuvių jau
naujosios JAV LJS Tarybos su
nimo sąjungos valdybą sudaro:
važiavimas. Buvo susirinkę na
pirmininkė —Gracielė Morkūriai iš Chicagos, Detroito, Phinaitė. vicepirmininkas — Trista
ladelphijos ir VVashingtono.
nas Simanauskas; sekretorė —
Rusnė Baltrušaitytė, JAV LJS
Monika Baršauskaitė; iždininkas
pirmininkė, atidarė suvažiavimą.
— Jurgis Urbonas; padėjėjas —
Po jos įvado vyko įvairūs prane
Viktoras Čikota; koordinatorė —
šimai. Gintaras Aukštuolis, PL
Izolda Simanauskaitė; informaci
JS pirmininkas, pasveikino na
jos vedėja — Alicia Mikučionytė;
rius PLJS valdybos vardu ir per
nariai — Henrikas Čikota, Gus
skaitė savo valdybos pranešimą.
tavo Czop, Gustavo Daratėnas ir
REDAGUOJA OFELUA BARSKĖTYTE, 1611 CONNECTICUT AVE., N. W„ Sirite 2, WASHINGTON, D.C. 2Q0W Miestų atstovai pristatė savo sky
Daniel Urbonas. Linkime valdy
rių veiklą, bei pageidavimus.
bai sėkmingų ir darbingų me
JAV LJS veiklos pranešimą per
tui
skaitė Violeta Abariūtė.
—Nuo sausio 30 iki vasario 3
Po pranešimų buvo pristaty
d. Brazilijoje įvyko ateitininkų
ti ir diskutuojami einamieji reika
organizuota jaunimo
stovykla.
lai. Pirmos diskusijos vyko JAV
Dalyvių
skaičius
buvo
tarp
15 —
LJS statuto temomis. Buvo siū
Nors įnoringas Chicagos oras
30,
nes
kasdien
atvažiuodavo
ir
lymu, kad, norint statutui pakei
šiomis dienomis nelabai nori su
išvažiuodavo "laikini" stovyklau
timu, turėtu viename mieste su
tikti, kad jau pavasaris, studen
tojai.
sidaryti komisija rinkti žinioms
tai nekantriai laukia egzaminu
ir pakeitimų gairėms nustatyti.
pabaigos, atostogų pradžios ir
— 1980 m. balandžio 12 — 13
Sį
darbą atlikti iki sekančio tary
progos pailsėti, susitikti su drau
d. įvyko New Yorko ateitininkų
bos suvažiavimo apsiėmė Vitas
gais, palikti knygas ant lentynos
metinė šventė. Programa buvo
Plioplys. Svarstant įvairias temas
ikį sekančio rudens. Tačiau yra ir
taikyta tiek moksleiviams, tiek
apie žinių skleidimą ir skyrių
takiu „keistuoliu", kurie su ne
studentams. Vyko simpoziumas,
veiklą, buvo nuspręsta pasidalin
kantrumu laukia, kol galės išsi
diskusijos, pokalbiai,
pasirodė
ti į grupes ir toliau tuos klausi
traukti kitas knygas — lietuviu
"Antras kaimas" iš Chicagos.
mus tirti. Būrelių nutarimai ir Adv. Joana Kuraite kalba Eugenijaus Kriaučeiiūno Jaunimo premijos jai {tel
kalbos gramatiką, naujausią lie
pasiūlymai buvo tokie. 1. Reikia kimo iškilmėje, Jaunimo centre, Chicagoje.
— Califomia State Uruversituviškų novelių rinkinį ar istori
aplinkraščio žinių ir pranešimų
ty at Northridge veikia lietuviu
jos vadovėlį. Tokiu, kaip kasmet,
skleidimui; dėl šio aplinkraščio
studentų, organizacija, kurios da
nedaug —apie 30. Tai grupelė
bartinis pirmininkas yra Rimvy
lietuvių jaunuoliu, kurie kas va Lituanistikos seminaro dalyviai kasdien laukia laiškanešio, kuris aineia visa reikia sudaryti kuo tikslesnį JAV
das Paškauskas. Klubui priklau
sarą renkasi į lituanistikos semi pluoštą vėliausios uLVaugo" laidos.
Nuotrauka Lino Rimkaus LJS narių sąrašą. 2. Reikia steng
tis pritraukti jaunesniuosius ir
so apie 15 studentų. Jis buvo
narus netoli Kent valstybinio
naujus
narius.
3.
Skyriai
neturė
įsteigtas 1977 metų rudenį ir la
universiteto, Ohio valstijoje
tų
ribotis
vien
tik
politiniais
dar
bai
aktyviai veikia. Šiais metais
Lituanistikos seminarą jau sep
bais
ir
užsiėmimais,
bet
ir
kreip
buvo
suruošę parodą, kuri tęsėsi
tintą kartą ruošia Pasaulio lietu
Adv, Joanos Kuraites žodis, priimant
ti
dėmesį
į
kultūrinius
bei
sociali
tris
savaites.
Universiteto studen
viu jaunimo sąjungos Ryšiu cent
nius
reikalus.
tai
ir
profesoriai
stebėjosi paro
Eugenijaus Kriaučeiiūno vardo Jaunimo
ras Chicagoje Šiais metais jis
dos įvairumu ir gausiai ją lankė.
vyks rugpjūčio 3—17«„Loyola of
Oficiali programos dalis užsi
premija
š.
m.
kovo
men.
30
d.
Chicagoje
Klubas kartu yra parūpinęs ne
the Lakęs** rekolekcijų namuose.
baigė naujos JAV LJS valdybos
mažai knygų universiteto biblio
Programos sudarymu rūpina
rinkimu. Buvo sudaryta ir vien
si RC seminaru ruošos komisija,
balsiai išrinkta valdyba iš gyve Esu labai dėkinga dr. Kriauče- čius vaikus, nes mes lankėme tekai, jų tarpe Encyclopedia Livadovaujama Mindaugo Pleškio.
nančių Philadelphijoj.
Naują liūnui ir visai Kriaučeliūnų šei kasdieninę, ne šeštadieninę, mo tuanica. Sis mažas klubelis yra
kyklą, o lietuvių kalba buvo rak geras pavyzdys, kaip lengvai ga
Vienas pagrindinių komisijos rū
valdybą sudaro: Vitas Volertas, mai už šią premiją.
Premija išskirtinai svarbi šių tas įsijungti į organizacinę veik lima supažindinti savo bendra
pesčių — sudaryti įvairią, aukš
Virgus Volertas,' Ttimantas Stirto akademinio lygio programą,
bys, Jūratė Stirbienė, Vidmantas dienų visuomeniniam gyveni lą, atsikrausčius į Rytus. Dirbda darbius bei kitataučius kolegas
kuri 'būtu prieinama ir tiems, ku
Rukšys ir Renata Baraitė. Šios val me — jaunuolis, dalyvavęs šo ma Jaunimo kongrese Chicagoje, su savo 'Ketuviška praeitim.
Jurgis
BlekaMs
aptaria
Nepriklausomos
Lietuvos
teatrą.
rie lanko seminarą pirmą kartą,
dybos kadencija tęsis iki 1981 me kių šventėje, baigęs šeštadieni pajutau, kad esu dalis didelės lie
Nuotrauka Lino Rimkaus
ir tiems, kurie jau kelinti metai
tų kovo mėnesio. Sekantis su nės mokyklos klasę ar pasižymė1 tuvių bendruomenės šeimos, o
grįžta pasitobulinti įvairiose li
važiavimas vyks 1980 metų ge jęs sporte, gauna knygą, pažymė- sujungimas jaunimo iš viso pa dinti politinių kalinių likimą,
dentui
būtų
353.57
dol
.Šiais
me
tis:
tuanistikos srityse Todėl seminagužės 17 ir 18 dienomis (tikriau jimą ar kitą simbolini pripažini saulio kongreso metu buvo ne nes jie5 nesusipažinę su faktais,
tais,
tačiau,
rengėjams
teks
ma
PLJS Ryšiu centras
rgr programa kasmet keičiama,
siai Philadeljhijoj), kuriame bus mą, kad įvertiname jo dalyvavi paprastai reikšmingas momen neefektingai atstovautų Lietu
žiau
sukti
galvas,
kaip
padeng
Attn.: Mindaugas Pleškys
reviduojama, įvedami nauji kur
jau planuojamas V PLJ Kongre mą. Norime, kad kiekvienas jau tas. Tad Chicagoje tarp pažįsta vai, jei kas paklaustų, "kodėl
ti
susidariusį
nuostolį,
nes
jo
da
5620 South Claremont
sai. Net tie, kurie yra lankę vi
sas, JAV aptartas LJS statutas ir nuolis butų aktyvus lietuvių vi mų ir draugų malonu priimti ir jūs dernonstruojat".
lį
sumokės
JAV
federalinė
val
Reprezentacinis darbas pri
Chicago, IL 60636 USA
sus lituanistikos seminarus, ir šių
veikimo gairės.
(d. p.) suomenėje, ypač politinėje veik šią premiją.
džia
per
JAV
Lietuvių
Bendruo
klauso
kiekvienam lietuviui, ne
loje,
bet
turime
pripažinti,
kad
metu programoje ras nauju kur
feps)
Visai tikėdama, kad posakis
menės
švietimo
tarybą.
Už
pa
valdyboms,
ne pirmininkams, nes
daugelio
lietuvių
jaunimo
politi
su, naujų lektorių.
"Mažiau kalbų, daugiau darbų"
pildomą mokestį studentai taip
kasdien
gyvenime
atsiranda pro
nis sąmoningumas menkas. Daž turėtų vyrauti mūsų veikloje,
Seminaro programos pagrindi pat galės įsigyti universitetines
niausiai visuomeninės veiklos re nenoriu šia proga užtęsti trumpą gų paaiškinti pažįstamam, kai
n ė dalis susideda iš lietuviu kal įskaitas (undergraduate credit)
zultatas yra pakvietimas dalyvau padėkos žodį. Tiesą pasakius, ki mynui ar bendradarbiui apie
bos, istorijos ir literatūros kursų. per Kent valstybinį universitetą.
ti dar viename komitete.
lo mintis tarti "ačiū" ir pasinau Lietuvos praeitį> ar žmogaus tei
Studentai registruojasi bent ke
Jau kurį laiką lituanistikos se
Eugenijaus Kriaučeiiūno pre- doti proga pasišnekėti su visais. sių pažeidimus okupuotoje Lie
turiems kursams, ju tarpe po vie minarų rengėjai svajoja apie pa
i mija pasižymi tuo, kad pripažįsta Bet mano rūpesčiai dėl stokos po tuvoje. Kiekvienas vaikas, kuris
ną iš minėtų pagrindiniu sričių. našu seminarą lietuvių kalbos ne
Į ir politinę veiklą ir skatina jauni- litinio sąmoningumo jaunimo supranta įvykius Afganistane, sa
Vakarais įvairios programos ar mokantiems. Tokiems lietuviams
tarpe neleidžia man nepasinau vaime aišku, jau paaiškina drau
j me lietuvišką visuomeniškumą.
ba laisvas laikas studijoms (ku arba mišrių šeimų nariams yra
Tad ne aš viena dėkinga, o vi- doti šia proga paskatinti visus gams, kad Lietuva, kur jo sene
rio niekada nepakanka).
liai ar tetos ir dėdės gyvena, taip
labai mažai progų susipažinti su
i si, kurie rūpinasi lietuvių veikla, susirūpinti šiuo klausimu.
Kol kas šie lektoriai yra suti lietuvių kultūros lobynu. Daž
I yra dėkingi dr. Kriaučeliūnui ir
Lietuviškoj šeimoj prasideda pat okupuota Sovietų Sąjungos
kę, dalyvauti šių mėty seminare: nas jų nenori ir neturėtų tenkinj jo šeimai už sudarytas sąlygas ne tik kalbos išmokymas, bet ir prieš daugelį metų.
dr*. Antanas Klimas dėstys kirčia tis margučių marginimu ar lie
Vyresnis jaunimas, susipažinęs
j skirti stambią piniginę premiją politinis ugdymas. Lietuvos lais
vimą, o atskirai susitarus su juo tuviška kulinarija, kaip vienin
su
žmogaus teisių judėjimu, iške
lietuviui jaunuoliui, pasireišku vinimo darbas reikalauja jau da
bos galima „švarinti" lietuviu tele savo kultūros išraiška. Nu
siam politinėje veikloje.
bar lietuvių jaunimo pastangų. lia lietuvių politinių kalinių li
kalbos tarimą. Dr. Rimvydas Šil tarta šią vasarą svajonę įgyven
Nors esu Kanadoje gimusi, au Dažniausiai jaunimas mielai da kimą, kai kas tik užsimena apie
bajoris dėstys literatūros anali dinti. Lituanistikos seminaras Dovas Šaulys ruošiasi sekančios dienos pamokoms lituanistikos seminare.
gusi ir dirbusi, prisimenu pirmus lyvauja viešose demonstracijose, kitų kraštų politinius kalinius.
Nuotrauka Lino Rimkaus
zės kursą, o dr. Ilona Maziliaus- anglų kalba vyks liepos 27 —
Tai tik pora pavyzdžių, kur
nedrąsius žingsnius ir viešą visuo pavyzdžiui, praeitą mėnesį Ottakrenė aptars lietuviu novelę. Dr. rugpjūčio 1 toje pačioje vietoje,
voje per demonstraciją prie Sovie kiekvienas iš mūsų gali rasti
menišką
darbą
čia,
Chicagoje,
Tomas Remeikis atvyksta vienai kaip seminaras lietuvių kalba.
tų Sąjungos ambasados jauni progų prisidėti prie Lietuvos lais
savaitei atskleisti partizaninį Lie Taip pat bus siūlomi lietuvių kal Kritikai atkreipė dėmesį, bai teigiamai. Jis pabrėžia, kad dalyvaudama Antrojo pasaulio
Žolyno augimas Australijoje ir jo lietuvių jaunimo kongreso ruo mas budėjo 12 valandų ir plati vinimo darbo, iškeldamas Lietu
tuvos laikotarpį. Su kitais lekto bos, literatūros ir istorijos kur
vos vardą kasdien. Jaunimo orga
Neseniai, prieš kelis mėnesius,! lietuviška kilmė suteikia jo poe šos komitete 1971 — 72 metais. no informaciją miesto centre
riais šiuo metu tariamasi. Iš vi sai. Dr. William Schmalstieg su
nizacijose galima dar daugiau
apie
Lietuvos
politinius
kalinius.
Įsijungdama
į
bendruomenės
Kritikas
so numatyta siūlyti apie 11, 12 tiko apžvelgti lietuvių kalbos is pasirodė Algio Žolyno poezijos' zijai šviežia atspalvį.
pasiekti. PLJS per aštuonerius
Pilni
energijos
ir
entuziazmo
va
skirtingu kursų. Kai kuriems stu toriją, o Elena Bradūnaitė supa rinkinys anglų kalba "The New taip pat teigia, kad jo poezijoje veiklą, supratau reikšmę savo
yra ne tsk žavingumo, naujoviš tėvų pastangų užauginti lietu žiavo demonstruoti, bet kelionės metus subrendusi ir su optimiz
dentams pageidaujant, šią vasa- žindins dalyvius su tautosaka, Physics".
kumo ir kitoniškumo, bet dar višką šeimą mažame Manitobos metu autobusas pavirto mokykla, mu tiki, kad ji turės svarbų vaid
rĄ bus galima registruotis indi mitologija ir pan. Numatomi
"New York Times Book Remiestelyje. Mano tėvai sugebė nes jiems turėjome išaiškinti Lie menį ateities politinėj veikloj.
vidualioms studijoms, iš anksto šiuolaikinių Lietuvos įvykiu, (cu- view" kritikas Paul Berman svarbiau, gilaus sąmojaus.
Ketvirtas PLJK kongresas, įvy
jo
užauginti lietuviškai kalban tuvos pogrindžio veiklą, apibūsu pasirinktu lektorium susita rrent events), literatūros verti (1980. IIT. 2.) vertino knygą la- Algis Žolynas gimęs 1945 metais
kęs
praeitą vasarą, skelbė aps
Austrijoje, kartu su tėvais Kostu
rus.
mų ir kt. kursai. Norintieji ga
čiai nutarimų. Džiaugiausi per
ir Ona pokario metais išvyko i
Seminaro mokestis — 150 JAV lės registruotis individualioms
skaičiusi nutarimus politinei sri
Sydney, į Australiją. 1960 m. per
dol. Tai, žinoma, nepadengia vi lietuvių kalbos pamokoms. Sio
čiai,
nes čia įtraukta gerokai siū
sikėlė į Ameriką, apsigyveno Chi
sų seminaro išlaidu. Apskaičiuo seminaro kaina — 80 JAV dol.
lymų
ir atsišaukimas į plačiąją
cagoje. Ten jis baigė Brother RiVisais seminarų reikalais kreip
ta, kad tikroji kaina vienam stu
lietuvių visuomenę atkreipti dece gimnaziją ir Chicagos aukštes
esį į jaunimo politinio sąmo
niąją lituanistinę mokyklą. Ba
ningumo
ugdymą. Tikiuosi, kad
kalauro laipsni įsigijo 1966 m.
šis
nutarimas
bus vykdomas tiek
Illinojaus valstybiniame univer
organizacijoje, tiek lietuvių šei
sitete, o 1973 m. anglistikos dak
mose.
Dirbu kartu su buriu aktaratą Utah universitete. Jau aps
tyvaus
jaunimo, be kurio talkos
čiai metų Algis Žolynas dėsto
mūsų
darbai
būtų sunkssni, pa
įvairiuose Amerikos universite
dėtis — beviltiška. O užtikrinti
tuose ir šiuo metu profesoriauja
tęsimą
Lietuvos laisvės bylos
United States International uni
ateityje
yra
kiekvieno lietuvio paversitete, San Diego, CaflffornijoI
retga.
je. Kaip poetas ir literatūros kri
tikas, Algis Žolynas seniai reiš
Dėkoju už Įteiktą premrfą ir
kiasi įvairioje periodikoje ir yra
šeimą,
žodyno Ir kavom pagalba Kornelijus sveikinu Kriaučeliūrru
vadovavęs įvairiems poezijos se
kuri
ir
pati
yra
veikli
h*
rado
bū
rytiatf
asidnroti
n
Dr. Mavydaa Sttajorte padeda studentams iagJiaudytt ktatna tttara^ftrm
minarams.
(D. Kv.)
NuO'ra-ika L.no Pjmka...';
N'uotratika l i n o Rimkaus da skatinti veiklai visą jaunimą.
Postas Algis Zotynaa
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PASITARNAUTI LIETUVOS LAISVES
BYLAI IR IŠEIVIJAI

•

•L-

PETRAS GUDELIS
"Laisvės" radijas Munchene 1979 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 19 d.
pranešimo paprašė susirinkimą
m. savaitgalio pranešimuose per
išrinkti aktyvų pirmininką, ku
(Atkelta iš 6 pusL)
transliavo dalimis visą I-ją d. "Jo
ris pasirašinėtu raštus k atvyk
Pakeitęs kardą, arklą į aštrią niškėlio aps. partizanai" 1980
tu į susirinkimus. Su juo susisiek
ti negalima ir tas apsunkina su- plunksną, rašo prisiminimus iš m. tęsia II-ją dalį. Tai pavyzdys
sirašinėjimą su
organizacijos nepriklausomos Lietuvos kūrimo lietuviams išeivijoj, kaip vienas
centru ir atskaitomybę. Susirinki si laikų. Taip pat reiškiasi ir lie asmuo gali nuveikti didelius dar
brolį KAZĮ ir žmoną VALENTINA skausmo valan
bus Lietuvai.
mas vienbalsiai paprašė Jurgį Ki tuvių išeivių spaudoje.
doje nuoširdžiai užjaučiame.
Osvaldas Žadvydas
Nepriklausomoje Lietuvoje ben
sielių pasiimti pirmininko pa
reigas iki termino galo, t y. spa dradarbiavo "Karo archyve", "Ka
Viktoras ir Birute Raulinaičiai
lio mėnesio. Vicepirmininko pa ry", "Trimite" ir kt. Išeivijoj —
reigoms išrinko Albertą Gutaus "Europos lietuvyje", "Kary", "Dir
Santa Monica, Califoraia
PAVOJUS ŪKININKAMS
ką. Nauja nare kuopon įstojo M. voj". Paraše ir išleido knygas:
"Bolševikų valdžios atsiradimas Illinois žemės ūkių biuro pre
Uszakievricz.
Lietuvoje 1918 — 1919 m." Pa zidentas H. B. Steele pareiškė,
Daugiausia kalbėta seimo rei- ČI
kalais. "Mėginama suorganizuoti Y bolševikų dokumentų švie- kad, sumažėjus ūkio gaminių
Mūsu mielai narei
i •
autobusą ar kokią kitą susisieki- j » J * J0™™1* R i t i e s parti- j eksportui pabrangus gazolinui
mo priemonę, kuria galėtų pasi-: zanai I ir II d. Šiais metais su- ir atsiradus kitų sunkumų, kyConnecticut Lietuvių Bendruomenės apygardos delegacija pas gubernatorę naudoti Ansonijos, Bridgeporto ir j kaktuvininkas rengia "Joniškėlio la žemdirbystės krizė. Jeigu vyE. Grasso (sėdi). Iš kairės: A. Gedrimienė, Ant. Leikus, E. Medelienė, A. New Haveno kuopų nariai, no-! partizanų atsiminimus".
riausybė nesūms ypatingų prieTM
Gedrimas, kun. J. Rikteraitis ir A. Lipčienė.
Tai
ilgų
metu
darbas,
vermonių, gali 15-20Sc JAV ūkinin
dukrai VIOLETAI, sūnums VALDUI ir ČESLOVUI
rį vykti į seimą Bostone. Tuo ga
Nuotr. S t UpOans
tin a
lėtų pasinaudoti ir ne Vyčiai. Sei- S medžiaga istorijai apie Šiau- kų bankrutuoti ir dėl to žemės
su ŠEIMOMIS ir visiems artimiesiems nuoširdžią
m
mas vyksta rugpiūčio 6 — 10 die-1 r ė s ^ V partizanų kovas. Reikš- ūkio produktų kainos gali labai
užuojautą reiškia
nomis. Nutarta prisidėti prie visų minga, kad okupuoton Lietuvon pakilti.
Lietuvos Duktery Draugija
organizacijų bendrai ruošiamos
Motinos dienos. Kalbėta Birželio
trėmimų reikalu, bet nieko konI
valdybą
pasiūlyti
A.
Lipčienė
ir
New Haven, Conn.
I
kretaus nenutarta. Maldos diena
į J. Šaulys.
VASARIO 16 MINĖJIMAS
j pagal tam paruoštą kalendorių
I MIRUSIEJI IR SERGANTIEJI j New Havene bus rugpiūčio 5 die- Vasario 16-tos proga guberna
Apylinkė neteko dviejų narių j ną. Kokio pobūdžio ir kaip — patorė Ella Grasso priėmė apygar
į«l
—
vasario 20 d. mirė ilgametis į likta ateičiai.
dos lietuvių delegaciją ir pasira
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
> « « * *
šė proklomaciją skelbdama vasa apylinkės ir valdybos narys Au
Šiame
susirinkime
naudotos
i
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
rio 16-tą dieną Lietuvos diena gustas Ramanauskas, o balandžio abi kalbos. Prm. Jurgis Kisielius j
A. A.
9
d.
Marijona
Roman
Rama
visoj valstijoj.
labai gerai kalba, skaito ir rašo į
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Lietuvos okupacijos JAV nie- nauskienė (ne giminės su a. a. lietuviškai. Visi susirinkime daly-Į
Augustu).
Velionė
buvo
gimusi
^-Jcad
nepripažino.
Šimtmečių
vavusieji gana gerai lietuviškai i
GEDūTYTE
4330-34 So. California Avenue
priespaudose lietuviai išlaikė sa- šiame krašte 1886 metais. Jos kalba. Kai kurie pranešimai buvo j
motina buvusi Vinco Kudirkos
Gyveno Chicago, Illinois.
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
* •.*•' vo charakterį ir dvasią, o nepri
padaryti lietuvių kalba ir visi sa- j
Mirė balandžio 18 d., 1980 m., 2 vai. ryto, sulaukus senatvės.
klausomybę atgavus, Lietuva spar giminaitė, berods, pusseserė. Di- kėši gerai supratę. Nepriklauso- j
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Kaltinėnų kaime.
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
čiai žengė žemės ūkyje, pramo- džiavosi ir nesigėdino savo lietu mos Lietuvos žemėlapis dar ne-j
Amerikoje išgyveno 74 m.
Telefonas — YArds 7-1741-2
vėje ir kultūroje. Mokyklų skai-, viškumo, aktyviai reiškėsi lietu gautas. Jis kabos susirinkimų sa
Velionė buvo našlė a. a. Juozapo, motina a. a. Juozapo ir a. a.
Gertrūdos Salack.
čius padidėjo
aštuoniariopaiJ vi U organizacijose visą savo gy- lėje, ir galėsime susirasti savo tė
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus prel. Damazas Mozeris,
Valstybė turėjo savo operą, teat- j venimą. Niekad nebuvo turtinga, vų ir senelių kilmės vietas.
kleb.
SvC. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parap., marti Kotryna,
rą. Surinko 200,000 lietuvių liau-! bet visada išgalėjo auką lietužentas Thomas Salack, 6 anūkai: Dennis, Rita, Patricia, Thomas,
!
Susirinkimas
baigtas
trumpa
dies dainų ir 25,000 jų melodi- viskam reikalui
Paul ir Jbseph, 10 proanūkų ir kiti giminės.
rūpestingai užrašė. SovietiAleksandra Plečkaitienė, sun- malda ir neseniai gerai išmoktu
Priklausė T. Marijonų bendradarbių dr-jai, daugelį metų buvo
niam režime lietuviams atimtos kiai sirgusi, gerokai pasitaisė ir Ve. ir sugiedotu Lietuvos himnu. Sejos pirmininkė; šv. Kazimiero Seserų rėmėjų dr-jai ir Dievo Mo
pagrindinės žmogaus civilinės tei Iykų šventėms su vyru buvo iš kantis susirinkimas — gegužės 4
tinos Sopulingos dr-jai (Ciceroje).
skridus
pas
sūnaus
Juozo
šeimą
į
dieną.
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vai. vak. Petkaus Marąuette
«gy«jBės, sako gubernatorė.
koplyčioje,
2533 W. 71st Street.
Virginią.
Delegaciją šiais metais sudarė
KITOS ŽINIOS
Laidotuvės
įvyks pirmadienį, balandžio 21 d. B koplyčios 9:30
trys Lietuvos Vyčių atstovai, A.
Laidotuvių Direktoriai
VYČIŲ VEIKLA
vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para
Šv.
Kazimiero
lietuvių
parapi
Gedrimas, Gedrimienė ir E. Me
pijos
bažnyčią,
kurioje
10
vai.
įvyks
gedulingos
pamaldos
už
velio
Lietuvos Vyčių 50-tos vietos jos pietūs ruošiami balandžio 27
delienė, kun. J. Rikteraitis — LB
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių ka
IX tarybos narys, A. Leikus, New I kuopos mūnesmis susirinkimas d. 1 vai. p. p. didžiojoj salėj.
pines.
6845 SOUTH VVESTERN AVE.
. Haveno LB narys ir A. Lipčienė H M * 0 balandžio 13 dieną. DalyNuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
ALRK Moterų sąjungos Conn.
Tel. 737-8600-01
abve
I vavo 23 nariai. Pirmininkui ne- apskrities metinis suvažiavimas
dalyvauti laidotuvėse.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Apygardos metinis suvažiavi- . pasirodžius, susirinkimą atidarė įvyks gegužės 4 dieną VVaterbury.
Nuliūdę: Sūnus, marti, žentas, anūkai ir proanūkai.
Tel. 422-2000
mas įvyks gegužės 4 d. Waterbu- : Jurgis Kisielius, kuopos valdybos Nevv Haveno 33 kuopai suvažiavi
Laid. direkt. Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345.
ryje. Suvažiavime bus svarstomi \ vicepirm. Maldą kalbėjo klebo- me atstovaus trys atstovės.
apvgardos, apylinkių ir bendrieji j nas kun. A. Karalis. Paskutinio
Sunkiai Srdimi susirgęs Vac
LB reikalai. Bus renkama nauja ! susirinkimo protokolą perskaitė
lovas
Kronkaitis dar tebėra ligo
• apygardos valdyba ir kontr. ko-; sekretorė Joan Augustine. Fimisiia. Dabartinė valdyba išbu- nansų sekretorė Elena Medehe- ninėj specialioj priežiūroj.
Albina Lipčienė
=L-vo trejų metų terminą, o nauja- nė po finansinio kuopos st ;•;
gip. jai tereiks dvejų metų, nes apyg.
C .h-., valdyba turi būti renkama tais pa
čiais metais kaip ir LB taryba.
LB APYLINKĖS
A . f A.
SUSIRINKIMAS

A. t A. BRONIUI KATILIUI mirus,

*

.

•

A. + A.

GENOVAITEI KARALIENEI mirus,

MOSU KOLONIJOSE

EUDEIKIS

VALERIA MOZERIENE

Mažeikai Evans

•

PADE

A. f A.
JUOZAS LAURINAITIS

GENOVAITEI KARALIENEI mirus,

New Havene kovo 23 dieną
tuoj po lietuviškų pamaldų pa-~ lapijos salėje įvyko LB New Ha
veno apylinkės metinis susirinki
mas. Dalyvavo 22 nariai. Nutar
ta ruošti Motinos dienos minėji
mą ir kviestis visas esančias orga
nizacijas prisidėti. Birželio trėmi
mų ir 40-ties metų okupacijos
minėjimą ruošti birželio 15 d. Ta
< •• proga rašyti laiškus vyriausybės
nariams, spaudai ir prašyti vieti
nį burmistrą prie miesto valdy• • bos parke iškelti per pusę stiebo
Lietuvos vėliavą.
Apylinkės valdybon išrinkti A.
Lipčienė, Br. Strimaitis, E. Šau
lienė, J. Šaulys, Vaiva Vėbraitė
-" I— Gustienė, kontrolės komisijon
* * t - Z. Merkevičius, E. Vaišnienė
ir Vyt. Valiukas.
„ Metiniam LB apygardos suva
žiavime apylinkei atstovaus St.
Leikienė. Kandidatais į apygardos

jos sūnums VALDUI ADAMKUI ir ČESLOVUI KA
RALIUI ir jų ŠEIMOMS reiškiame gilią užuojautą
kartu liūdime.
Sophie ir Norman Burstein

Tėvui ir uošviui

A. f A.

JUOZUI LAURINAIČIUI mirus,
sūnų ANTANE ir marčią ONUTC nuoširdžiai
užjaučiame.
Irena ir Albertas Kereliai su šeima

A. f A.

RIMTIES VALANDĖLEI

JONUI

(Atkelta iš 3 psl.)
reikalavimus, tai žmogus ima
jų neigti. Jis pamiršta, kad Die
vas nėra vien danguje gy
venantis žmonių reikalų tvar
kytojas, bet kad jis yra žmoguje
ir pasaulyje, kad Jėzus Kristus
yra žmogiškosios prigimties
pakėlėjas ir sudievintojas.
- • Kam Dievas yra kažkur toli. o
ne žmoguje ir šalia jo, tam ne
sunku Dievą paneigti, ypač ta.. da. kai jo reikalai išsispren
džia ir be Dievo pagalbos.
Dievo marintojai yra ne tik jo
paneigėjai, bet ir tie, kurie Die
vą klaidingai supranta.
J. V.

GUDAUSKIUI

mirus, jo žmonai STASEI GUDAUSKIENEI ir duk
rai LAIMAI su ŠEIMA nuoširdžią užuojautą reiš
kia
Vilhelmina Cimbaliene

TEATRINIO VARGO KELIAIS

i

Juozu Kaributą*
Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti,
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $1030. Užsakymus
siųsti —
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t . Chieafo, DL «0€».

Mirė 1980 m., balandžio 10 d. Palaidotas balandžio 14 d. Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems daly
vavusiems Šermenyse, pamaldose ir palydėjusiems velionį į amžino
poilsio vietą.
Dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje ir gedulingas
pamaldas už jo sielą bei palydėjimą į kapines.
Dėkojame soi. Marijai Kinčius už giesmes bažnyčioje.
Dėkojame visiems asmenims bei organizacijoms, pareiškusiems
užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje; atsiuntusiems gėlių, aukoju
siems šv. Mišioms.
Dėkojame Vytauto D. Saulių rinktinei ir rinktinės vadui Vladui
Išganaičiui už garbės sargybą ir palydėjimą į kapines. Dėkojame
šauliams grabnešiams.
Gili padėka už atsisveikinimo kalbas, pasakytas
koplyčioje:
Vytauto D. Rinktinės vardu p. Macikoniui, Liet. teisininkų vardu p.
A. Regiui, Krivūlės vardu p. S. Stasiūnui, Brighton Parko Namų Sav.
draugijos vardu p. V. Galeckui.
Dėkojame Liet. gen. konsulei. didž. gerb. p. J. Daužvardienei,
atsilankiusiai į šermenis bei pareiškusiai mūsų šeimai užuojautą.
Taip pat dėkojame Lietuvos Vyčių apskrities ir kuopų nariams
bei Vyčių namo direktoriams, atsilankiusiems j šermenis ir auko
jusiems šv. Mišioms ir pareiškusiems užuojautą. Nuoširdus ačiū
Lietuvos Vyčių] chorui ir vedėjui Faustui Stroliai už giesmes ko
plyčioje.
Nuoširdi padėka LB Brighton Parko apyL valdybai. Sakių klu
bui, Tauragės klubui ir Krivūlės klubui, pareiškusiems užuojautą,
atsilankiusiems į šermenis bei dalyvavimą laidotuvėse.
Dėkojame laidotuvių direkt. D. Gaidas ir G. Daimid už malonų
patarnavimą.
Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems.
Žmona, sūnūs ir ddcros su setoomfe

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
' TĖVAS IR SŪNUS
2533 IVest 71 St., C h i c j g o
1410 So. 50th Av\, Cicero
Tel. 476-2345
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S

STATYTI

8

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

IŠ ARTI IR TOLI

X Inž. Vytautas Vidugiris,
Liet. Skautų Brolijos vyriau
sias skautininkas ir LB veikė
jas, buvo iš Los Angeles atvy
kęs į Chicagą ir dalyvavo LSS
Pirmijos posėdyje. Cbicagoje
būdamas, jis dar turėjo įvairius
pasikalbėjimus su skautų veikė
jais, ypač artėjančio Liet. Skau
tų sąjungos tarybos suvažiavi
mo reikalais. Be to, šeštadienį
dar jis dalyvavo ir lietuvių res
publikonų vakarienėj Lietuvių
Tautiniuose namuose. Šią savai
tę vėl išvyko atgal j Los Ange
les.

L A. VALSTYBĖSE

Ameriką ir tai pirmoji jam įvy
kusi nelaimė.
— Los Angeles, Calif., balan
džio 6 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje pakrikštytas —Vytenio ir
Daivos Čingaitės Dūdų sūnus
Arūno Tomo vardu. Krikšto tė
vais buvo Rimas ir Susan Dū
dos.

— Rimanto Stirbio ilgokas
laiškas "The Philadelphia Inąuirer" išspausdintas kovo 20
d. Laiške autorius primena kai
kur juokais, pvz., kad preziden
to duktė Amy galėtų būti pa
X ->"atiouaJ Catholic Regisskirta ambasadore Lietuvai, kai
ter* savaitraščio balandžio 20
kur labai rimtai, nurodant par
d. laidoje išspausdintas ilgas,
tizanų kovas prieš okupantą, da
— Lietuvos Vyčių St. Petersbeveik porą puslapių užimąs, pa
bartinius okupanto persekioji burgo, Fla., kuopose metinės
Bikalbėjimas su kun. Kazimieru
mus ok. Lietuvoje ir išvesdamas Šv. Kazimiero šventės iškilmės
Pugevičium. kuris plačiai ir iš
paralelę tarp seniai pavergtos įvyko kovo 2 d. Kunigai prel. J.
samiai informuoja apie tikėji
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš Balkūnas, J. Gasiūnas ir K But
mo persekiojimus ok. Lietuvo
tų ir dabar užimto Afganistano. kus bažnyčioje
koncelebravo
je, Ukrainoje ir kituose Sovietų
Čia
priminta
ir
dalis
suimtųjų,
x Vykstant lietuviška knygų
Mišias. Dalyvavo abiejų šaulių
valdomuose kraštuose, taip pat
kaip
B.
Gajauskas,
V.
Petkus,
atpigintomis
sąlygomis
išpar
kuopų vėliavos ir naujoji Vyčių
paaiškinta apie "Liet. Kat. Baž
Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos VT-iosios tautinių šokių šventės Šokėjų grupė. Vidu
A.
Zyprė,
N.
Sadūnaitė.
Tai
in
vėliava,
kuri buvo pašventinta*,
davimui
"Drauge",
už
didesnę
ryje sėdi direktorius Julius Sirka, tautinių šokių mokyt. Vida Kazlauskaitė ir akordeonistas Arūnas Polikaitis.
nyčios Kroniką" ir jos vertimus
asistuojant
pirm. A. Mažeikai,
formacija
amerikiečiams,
kurie
Nuotr. J. Tamulaičio
į anglų kalbą. Pasikalbėjimas sumą knygų užsisakė: J. Ston
kartais Lietuvos ir kitų paverg V. Kleivienei, T. Liutkienei ir*
pailiustruotas kun. K Pugevi- kus iš San Francisco, C. Surdokas
iš
Baltimorės,
A,
N.
Kulpatų kraštų net vardus yra užmir visain kuopos valdybai. Į pirmą
Haus nuotrauka, kurioje matyti
x Irena Kerelienė, Liet Skau
laipsnį pakelta 28, į antrą 10 vy
vičius
iš
Kanados,
A.
Dabšys
iš
šę.
ir "Kronikų" leidinys.
čių seserijos Vyriausia Skauti
čių, o prel. J. Balkūnas gavo 4Los Angeles, A. Alčiauskas iš
— Inž. Viktoras Černiukas, tąjį laipsnį. Iškilminguose pie
X Joseph T. Mildice, polici Tampos, Z. Kantauskas iš Albio ninke, išvyko į Omahą, Nebr.,
LB LEMONTO APYLINKĖJ sitikti ir pasikalbėti su visomis gyvenąs Worcesteryje, Mass,
jos kapitonas, tarnavęs Chi- no. Prašomos knygos jiems iš kur šį sekmadienį, balandžio 20
tuose restorane dalyvavo 70 as
Balandžio 9 d. Lemonto apylin naujai atsikėlusiomis šeimomis. nuėjo į krautuvę apsipirkti, ir
d. vietos skaučių "Neries"tuncagos policijoje 25-rius metus siųstos paštu.
menų. Kalbas pasakė prel. J:
tas ruošia Kaziuko mugę ir sa kės valdybos posėdžiavo Laimos Naujų narių komitetą veda Ro ten jį ištiko širdies priepuolis, Balkūnas, šaulių kuopų pirmi
ir turėjęs aukštas pozicijas, ne
vo gyvavimo 30 metų sukakties Trirukūnienės namuose. T a i bu mas Slivinskas. Rugsėjo mėnesio suparalyžavęs ir jo kalbą. Buvo ninkai Gudonis bei Kalpokas ir
seniai paskirtas komendantu po
X Dr. Petras Vileišis, ilgame- minėjimą. Ta proga Omahos vo pirmas posėdis po apylinkes pirmąjį sekmadienį
ruošiamas
nuvežtas į ligoninę, kur gydo kun. K. Butkus. Lietuvos Vyčių
licijos 8 distrikte (Lawndale), tis lietuvių veikėjas ir kovotot
skautės nori su vyriausia vado metinio susirinkimo. Naujai iš tradicinis Lemonto apylinkės pik mas. Tikimasi, kad pasveiks. St. Petersburgo kuopos narių
kuris apima ir Marąuette Parko j J a s ^ Lietuvos laisvę, iš Wave pasikalbėti dėl savo veiklos rinkti valdybos nariai yra Vyte nikas, per kurį lietuviai iš Lemon V. Černiukas į Worcest9rj atvy susirinkimas įvyks balandžio 10
sritį. Naujasis aštunto distrikto j terburio, Conn., yra atvykęs į
ir tolimesnių planų. Chicagon nis Milūnas, Linas Gylys, Rasa to ir apylinkių turi gerą progą ko 1949 m. kartu su tėvais, d. 3 vai. p. p. Lietuvių klubo sa
vadas yra lietuvių kilmės (Mil- Į Chicagą dalyvauti operoje ir ap
grįš ateinančios savaitės pra Šoliūnaitė, Ričardas Burba ir Vik pabendrauti ir sutikti naujų vei kurie vėliau mirė. Dirbo brai lėje. Kuopos nuotaikingas pikni
dažis), gyvena šioje Chicagos; lankyti savo artimųjų ir drautoras Garbonkus. Pasilikę dar vie dų. Lapkričio ir gruodžio mėnesį žytojo darbą. Dabar yra pensi
kas organizuojamas balandžio
dalyje ir ją gerai pažįsta. Savo w š i a wog2i
j i s > i y d imas Ed- džioje.
, , .
neriems metams valdyboje yra bus mokyklos patalpose prave ninkas.
X Kxm
17
d. Lake Seminole parke, 9lietuviškos kilmės neslepia ir jai m u n d o Vaitkaus, aplankė "Drau
- ********* Valančios, Agnė Katiliškytė, Algis Kazlaus damas spaudos vajus, per kurį vi
šluo m e t u besldarbuo
s
jame paviljone.
didžiuojasi. Jo pasiryžimas — į g ą », pasikalbėjo su dienraščio Į
J%
» « kas, Laima Trinkūnienė ir Romas si turi progą nusipirkti lietuviš
v
balandžio
kovoti prieš krirninalinius nusi vadovybe, susipažino su spau Šv.
'" Antano
*"•"-' parapijoj,
—
~' J~~ Slivinskas. Valdyba šitaip pasi kų knygų bei kitos spaudos. Kaip — Gintaras Karosas, Bal tie
kaitimus ir įvesti geresnę poli dos darbais ir painformavo apie 27 d. 12 vai. atnašaus šv. Mi skirstė pareigomis: pirm. — Vik ir kiekvienais metais, Lemonto Associates lietuviškų reikmenų
cijos apsaugą šio distrikto gy savo veiklą laisvės kovos srity šias, minėdamas savo kunigys toras Garbonkus, ižd. — Ričar valdyba rinks aukas LB mėnesio ir patarnavimų bendrovės pir
mininkas, sunkokai susižeidė
tės auksinį jubiliejų.
ventojams.
das Burba, sekr. —Agnė Katiliš proga. Tradicinis rudens balius automobilio katastrofoje dieną Advokatas JONAS G1BAITIS
je. Atnaujindamas "Draugo"
X Švč. M. Marijos Gimimo kytė, aplinkraščių sekr. —Rasa vyks lapkričio 22 d. Union salė
x Dona Laučienė, PLB Visuoj prenumeratą, jis pridėjo 25 dol
6247 So. Kedzie Avenue
po Velykų. Tačiau greitai sveiks
meninių reikalų komisijos narė, i a u k ą . Nuoširdžiai dėkojame ir parapijos mokyklos Motinų klu Šoliūnaitė, Lietuvos reikalų ko je, Dov/ners Grove. Metų eigoje
Tel. - 776-8700
ta ir netrukus žada apleisti li
aprūpina LB kraštų valdybas i skelbiame jį Garbės prenumera bo susirinkimas bus balandžio miteto pirm. — Vytenis Milūnas taip pat bus ruošiamas Vasario
Chicago,
Dlinois 60629
goninę
(Brocktone,
Mas3.).
Pas
įvairia medžiaga, liečiančia Lie- i torium. Dr. P. Vileišis dar vyks 21 d., pirmadienį, 8 vai vak. mo ir .viceprimminkai —Laima Trin- 16-tos minėjimas ir įvairūs kiti
tavos okupaciją, žmogaus teisių h Los Angeles, Calif., ir kitur, kyklos salėje. Narės ir svečiai kūnienė, Algis Kazlauskas ir Ro parengimai. Naujos valdybos na kutiniųjų dvejų metų bėgyje G. Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
riai taip pat žada dalyvauti Vidu Karosas yra lietuviškų gaminių
prašomi dalyvauti.
pažeidimus ir kita informacija, i
mas Slivinskas.
rio Vakarų apygardos atstovų su- rinkimo ir platinimo reikalais 3-E
x Rimgaudas Kasiulis, nese
kuri yra naudojama supažindinx Juozas Stempužis, "TėvyPirmasis susirinkimo
darbas
išvažinėjęs netgi daugiau kaipj
vežiavime
balandžio 27 d.
niai
iš
ok.
Lietuvos
atvykęs
į
ti kraštų vyriausybes su Lietu-! nės Garsų" lietuvių radijo Clebuvo pereiti ateinančių meru dar
Agnė Katiliškytė 150,000 mylių po visą Šiaurės uiiiMniiiimiiiiiimmiiiiiiiiraiiiiiiiHiiit
vos padėtimi bei ruošiantis Lie-1 velande vadovas, lankėsi "Drau Ameriką ir apsigyvenęs Chica- bus rr veiklą. Darbų yra daug,
jį globojusiam Balfui pa- bet valdyba jauna ir pilna ener
tuvos okupacijos 40 metų sukak go"
Advokatas
administracijoje ir tarėsi rgoje,
a
dėl atspausdinimo Čiurlionio a n | S ė sveikinimą, kuriame tarp gijos, ir pasiruošusi atlikti visus
ties minėjimams.
GINTARAS P. 6EPENAS _
X NAMAMS PIRKTI PA- samblio sukaktuvinio leidinio. kitko sako: "Velykų švenčių nustatytus uždavinius. Vienas iš
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
SKOLOS duodamos mažais mė Ta pačia proga įsigijo knygų ir proga su dėkingumu prisimenu svarbiausių Lemonto valdybos
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Jūsų parodytą draugiškumą ir darbų, tai paremti Lemonto Mai
nesiniais imokėjimais ir priei piokštelių.
CHICAGOS TAUTYBftS
MAŽIAU AUTOMOBILIŲ
ir pagal susitarimą.
meilę, kurią patyriau pasitrau ronio lituanistinę mokyklą. Pa
namais nuošimčiais.
x Keliaukime su Bfržėnais kęs iš pavergtos tėvynės. Dė gal krašto valdybos nurodymus,
First Federal bankas Cbica
Naujų automobilių pirkimas Tel. 776-5162 arba 776-5163
Mutual Federal Savings, 2212
2649 W. 63 Street
15 dienų Europoje: Olandija, koju Jums už šalpą ir pagalbą, šiais metais bus bandoma įtrauk goje išleido sumažintą
miesto Chicagos metropolinėje srityje,
West Cermak Road — Telef
Chicago, m. 60629
Vokietija, Austrija, Liechsten- rūpinantis mano atvykimu į ti visus apylinkės vaikus į mo žemėlapį, kur atskiromis spal apimančioje 8 apskritis, per pir
VI 7-T747
(ak.)
uiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiimimn
steinas, Šveicarija, Prancūzi Ameriką, ir suteiktą progą gy kinių sąrašus. Valdyba tikisi su vomis pažymima, kur kurios mą 1980 m. ketvirtį sumažėjo
X Ateitininkų namams prie ja, Anglija ir Belgija. Kaina venti šiame laisvės krašte. Dė
tautybės
gyventojų yra dau 20.2%, bet vis dėlto buvo nu 3iiiiiimiimiimiiiiimiimiiiiiiiimnniĮg
Lemonto ieškomas prievaizdas, $1,382.00 iš Chicagos ir atgal, koju kun. Ansui ir dr. Adelei
X Dr. F . Tallat Kelpša, Ever- giausia. Atžymėti ir lietuviai, pirkti 91,578 automobiliai.
kuris ten gyventų. Patalpos ir įskaitant viešbučius, pusryčius Trakiams už suteiktą tėvišką green Pk., DL, y r a nuolatinis ypač Marąuette Parko apylinkė
atlyginimas pagal susitarimą. ir vakarienę. Išskrendame rug globą savo šeimoje, kurios dė "Draugo" rėmėjas. Ir dabar ga se. Žemėlapiai nemokamai gau
DU ŽUVO GAISRE
Dėl informacijų skambinti va sėjo 18 d. Informacijai skam ka aš jaučiuosi kaip savo šeimos vome jo atsiųstą Garbės prenu nami First Federal banke.
Degant namui, Calumet City
i Kūdikiams ii vaikams |
karais tel. (312) 434-2243. (sk.) bint 312 — 778-2023. (sk.)
meratos mokestį. Maloniai dėko
žuvo du Hallman šeimos kūdi
narių tarpe".
DARBAI JAUNIMUI
rūbų krautuve
i
kiai : 2 metų broliukas ir 5 mė- =
X Pensininkų sveikatos rei jame.
pinė9 keUo
v
a
i T ! ^ Z ?™
f* * ^ - ' ^ ^ ~ kalai bus aptariami lietuvio so x PLB valdybes posėdis įvy Mokslerviai ir jauni studentai nesių sesutė, kuri rasta nebe Į 6237 S. Kedzie Ave. i
įku.Lietuvą
bet kurmo
Registruokitės
jau metų
dabarlaiš. T . . . ų Operos 24-tojo sezono dybos Cbicagoje pažmonyje šį ko balandžio 11 d. savoje būsti turės progų vasarą gauti darbų. | gyva lopšy. Nubudę tėvai norė- i
Tel. 436-4184
|
atidarymas su Orffo sekmadienį, nuo 2 vai. po pietų. nėje Jaunimo centre. Tarp kitų
, **Var pastatymu
Lietuvi
m. liepos 15 d. kelionei per
Bet jau dabar turi susirūpinti jo vaikus gelbėti, bet neįstengė =
Sav. Stasė Bacevičienė £
klausimų posėdyje aptartos Il įsigyti socialinio draudimo nu prie jų prieiti dėl liepsnų karš
šuvą. Vilniuje 6 dienos. Užpil "Carmina Buraną" ir Leonca- Bus užkandis. Visi laukiami.
domi kvietimai giminėms į JAV. vallo "Pajacų" opera Marijos
x Lietuių Operos pastaty sios Pasaulio Lietuvių dienos, merį. Jo prašant, reikia į soc. čio ir dūmų.
^HiumimimiiiiimiimMimmimmmii
mokyklos
auditorijoje.
Kreiptis: Danutė Blis - Zilevimams, kurių premjera jau kurias 1983 m vasarą rengia draudimo įstaigą nusinešti savo
čienė, 6833 S. Maplewood Ave., Rytoj, 3 vai. popiet, II spek įvyksta šį vakarą, savo aukomis Pasaulio Lietuvių Bendruome gimimo datos dokumentą —
Cbicago, DL 60629. Tel 312 — taklis, o sekantį šeštadienį, ba padėjo: Bronė ir Nikodemas nė. Iš valdybos narių sudaryta metrikus ir įrodyti savo tapa
landžio 26 d., 8 vai. vak., m Abromai 100 doL, Vida ir dr. komisija rūpintis programa ir
476-3803 (sk.)
tybę, parodant vairavimo leidi
spektaklis, (pr.)
Algimantas Gleveckai 100 dol., pramatyti rengimo komiteto mą, kokį mokyklos dokumentą
x Visi kviečiami apsilankyt
Pagerbkime mūsų
su amžiaus nurodymu.
X A. a. Raimundo Grigatiu- dr. Rimgaudas Nemickas 100 pirmininką.
naujoje lietuvių kolonijoje — no, Jr., 4 metų mirties prisimi dol., dr. Edmundas Ringus 100
X Warterts Zajančkauskas,
NEBUS PARADU
Sunny Hffls, Floridoje —
nimui šv. Mišios už jo sielą bus dol., Petrutė ir Anatolijus Šta Fort McNeiu, Kanadoje, at
STATE GATV&JE
atlaikytos rytoj, bal. 20 d., 10 tai 100 dol., dr. Petras Vileišis siuntė Garbės prenumeratos mo
Gegužės 17, 18, 19 d.d.
Paskutinis šv. Patriko dienos
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. iš Waterburio, kuris atvyksta į kestį. Esame jam labai dėkingi.
įjungdami jas į
Visi kurie jdomaujatės — Giminės ir pažįstami prašomi I trečią spektaklį, 100 dol., LaiX A. Radžhis, Baltimore, Md,, paradas State gatvėje, Chicagoskambinkit komiteto nariams: atsilankyti, (pr.)
j ma ir dr. Petras 21iobos 100 parėmė mūsų spaudos darbus je, miestui atnešė apie 300,000
šį specialų
dol. Visiems šiems Operos me 20 dolerių auka. Labai ačiū.
doL nuostolių, sužalojant mede
MJ». Kiela Chkago
x Pavasaris džiugina visus, cenatams Lietuvių Opera reiš
netvarką.
x Ernestas Lengnlkas, Ha- lius ir darant kitą
312—737-1717 bet dar maloniau pasijusite at
kia gilią padėką, (pr.)
milton, Cnt, mus pasveikino, Verslininkai nustoję prekybos
š v MIŠIŲ devindienį!
V. Beleckas Suony Hills
silankę 111. Liet. Gyd. ir Dantų
atnaujino prenumeratą ir at už pusę milijono dol. Dėl to nu
X Abiturientų pristatymo ba siuntė 10 dol. auką. Labai ačiū. sistatyta daugiau paradų State
904—773-3338 Gyd. dr-jos Pavasario baliuje.
Ši puota ruošiama Beverly lins bus geg. 18 d., sekmad., 5
X Genė čiurienė, čikagiškė, gatvėje, kuri naujai pertvarky
J. MUtonia Clevelande
Country Club, bal. 26 d., šeš- vai. popiet Oak Lawn Tower buvo į "Draugą" užsukusi ir nu ta, nebeleisti.
MOTINOS DIENOS N0YENA — GEGUŽIS 2 - H d.d.
216—531-2190 tad., 6:30 vai. vak. Programoje Inn, 9333 S. Cicero Ave. Rezer
sipirko lietuviškų knygų.
MOKSLININKAS PERSPĖJA
žavėsimės mūsų solistų Nerijos vuoti stalus prašoma tel. 636MHUJ0NŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE
D Tkuaiti* D^troit*
X Adolfas Jaras, kenošiškis,
6021
arba
582
6736.
(pr.)
Linkevičiūtės
ir
Bernardo
Pra
Chicagos universiteto profeso
didelis lietuviškos knygos mylė
313—280-2969
si aovena, l Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir
puolenio gražiais balsais. "Vy
tojas,
pasinaudodamas
liet.
kny
rius
I. Wirszup perspėja, kad
X
Tautiniu
šokių
ansamblio
R. Kncys » w Yorka* Ir
Nepaliaujamos
Pagalbos ivč. Dievo Motiną Mariją, bus celebruoties" orkestras, jaunas kaip pa "Grandis" metinė metinė šven gų išpardavimu "Drauge", užsi Sovietų Sąjungos jaunimas yra
jama ui mūsų motinas, pamotai, unšves. močiutes ir žmona*.
Kew Jertey
212—769-3300
vasaris, linksmins savo muzika, tė — vakarienė bus gegužės 10 sakė įvairių leidinių už 40 dole daugiau išsilavinęs matematiko
2yvas ir mirusias.
šia proga džiaugtis kviečiame d. 7:30 v. v. Rezervacijos: M. rių, kurie jam buvo paštu išsiųs je ir Sovietų Sąjunga galės pra
(•k.)
visus vyresniuosius ir jaunimą Jonušienė 925-0282 ir G. Stnro- ti.
lenkti JAV-bes moksle ir tech
ReOdkUmas-m d«kUtgnną ui motino* meilę ir pasiaukojimą, Jungtu
x Parduodami Lietuvoje aus- j Rezervacijos būtinos, skambin nienė 425-6338. (pr.)
X Andrius Naujokas, Por- nologijoje,
ja
{ iv. Mliių noveną.
ti tautiniai rūbai. Išmiera 12-14.1 kitę R. Kisielienei 441-8137 ar
ridge, m , prie
prenumeratos
STATYBA
UŽ
200
MIL.
x
Akiniai
siuntimai
]
LfctaSkambint po 3 vai. popiet tel ba S. Labanauskienei 476-3319.
mokesčio pridėjo 10 dolerių au
Motinos vardas
„
~
gyva/mirusi
( p r ) r*. Kreipkitės j V. Karossite. ką. Labai ačiū.
Chicagos miestas pardavė už
863-8210. sk
Optieal Studio. 7061 S. WaihteX 18-kos karatų aukso puošX Juozas Rakštis, Hickory 12,865,292 dol. 10 akrų Žemės
x Jei SKILANDMŲ Aau tik
oaw Ave.. Chicago. TU. 60629.
Hills, BL, parėmė mūsų spaudos šiaurinėj miesto daly, netoli
rdk, tuoj pas Petrą ir užeik! Į mena — geriausia dovana artė- Tel. 778-6766.
ftk.) darbus 10 dolerių auka. Malo centro. Nupirko Dan Shannon
— INTERNATIONAL MEATį jančioms progoms: mokslo baiMovenai aukoju
bendrovė, kuri ten numato pa
MARKET. Medžioklinės dešre- j gimo. pirmos komuni jos, gimta x Reikalinga moteris prižiū niai dėkojame.
Vardas, pavarde
X Aukų po 5 dol. atsiuntė J. statyti 3.314 apartmentų. Sta
sis, kumpiai, aviena, veršiena, dienių, Motinos dienos ir kt. Pa rėti seną sergantį žmogų. Gy
Vembrė,
A, M. Solys, J. Rastap- tyba kainuos apie 200 mil. dol.
vent
vietoje
—
kamb.,
valgis
ir
dešros ir t. t. Užsakymus siun-; sinaudokite šiuo metu žemomis
čiame paštu bet kur Amerikoje.; aukso kainomis. Skambinkite J. atlyginimas. Marquette Parko kevičius, Pranciškus Gadeikis, Bendrovė tikisi, kad miestas su
Marlan Fathers, ©38 So. Kilbourn Ave., Chieago, IL «0«29
Pranas Tamkua Visiems dėko tiks tai sumai išleisti bonus ir
2913 vVftst 63rd S t , Chteago, D ir V. š'unaičtams tet 763-033*. apyl. Skambint WA 5-0033.
taip papiginti paskolas.
(sk.)
«W29. Tel. (312) 436-4837. (ak.)
(*.) jame.
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CHICAGOS ŽINIOS
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MOTINAS

