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Irane nepavyko
karinis žygis

Popiežiaus kelionė
Prancūzijos katalikai su džiaug
smu sutiko žinią apie popiežiaus
Jono Pauliaus II-jo apaštalinę ke
lionę į Prancūziją gegužės 30 d.
— birželio antrą dienomis. Šven
Sugedo 3 helikopteriai, žuvo 8 kareiviai
tasis Tėvas, tarp kitų įsiparei
VVashingtonas. — Penktadie ninkas gen. David Jonės spau
gojimų Paryžiuje, priėmė kvie
nio rytą Ameriką pritrenkė ži dos konferencijoje paaiškino,
timą aplankyti Jungtinių Tautų
nia, kad Irane nepavyko bandy kad naktį iš 24 j 25 balandžio
švietimo, mokslo ir kultūros or
Prieš žudymus
mas išsodinti JAV karinį dalinį, 90 savanorių karių iš keturių
ganizacijos — UNESCO — cen
kuriam buvo pavesta išvaduoti ginklo rūšių išskrido 8 helikop
iPopiežiaus vikaras Romos mies trą, kur pasakys kalbą organiza
amerikiečius įkaitus. Preziden teriais ir transporto lėktuvais į
tui kardinolas Poletti, Romos cijoms vykdomosios tarybos asam
tas Carteris paskelbė, kad jis Iraną, 200 mylių nuo sostinės
Vyskupų Tarybos vardu paskelb blėjos dalyviam. UNESCO or
įsakė sustabdyti operacijas Ira Teherano. Čia buvo planuota
tame pareiškime dar kartą griež ganizacijos generalinis sekreto
ne, nes įvyko mechaninių sutri bazė tolimesnėms operacijoms,
tai pasisakė prieš negimusios gy rius Amadou M'Bow pareiški
kimų. Atokioje dykumoje įvy prietiltis. Du helikopteriai an
vybės žudymą. Moksliniai duo me iškelia Popiežiaus vizito svar
ko susidūrimas t a r p lėktuvų ksti sugedo. Vienas nusileido
menys aiškiai rodo, pažymi kar bą ir primena, jog UNESCO or
ant žemės. Priešo aukų, susi ant lėktuvnešio "Nimitz". Tre
dinolas, jog vaikas motinos įsčio ganizacija nuo pat savo įsikūrimo
kirtimų nebuvo, tačiau žuvo aš čias helikopteris susidūrė su
se nuo pat pradžios yra gyva, be 1946-ais metais ypatingai rūpi
tuoni amerikiečiai — įgulų na transporto lėktuvu, liko penki.
sivystanti žmogiška būtybė. To nasi taikos ugdymu ir pagrindi
riai, kiti buvo sužeisti. Visi ope Buvo planuota, kad išvaduoti
dėl pagal Dievo įstatymus ir Baž nių žmogaus teisių apsaugoji
racijoje dalyvavę amerikiečiai įkaitus reikia mažiausia šešių
nyčios mokslą, įteisintas ar neįtei mu, drauge siekdama plėsti tau
sintas abortas, krikščionio aki tų bendradarbiavimą švietimo, JAV 82-trosios parašiutininkų divizijos kariai manevruose. Galimas daiktas, kad Irano puolime dalyvavo šios divi buvo iškelti, sužeistieji, turima helikopterių. Tamsoje ir aud
mis žiūrint, visada yra žmogžu mokslo, kultūros ir informacijų zijos karių. Sią savaitę įvyko dideli manevrai "Dragon Team 3 80" pietinės Idaho valstijos dykumose. Kariai pa vilčių, pasveiks, šis žygis nėbu- roje susidūrus, 4 amerikiečiai
bęs iššauktas neapykantos Ira- apdegė, įvykus sprogimui ir
dystė.
pasikeitimo srityje. Sie organiza ruošti dykumų, džiuglių ir sniegynų karui.
nui ar jo žmonėms, iraniečių au gaisrui. Tas nepasisekimas pri
cijos uždaviniai, pažymi genera-j
^
šv. Tomo keliais
kų nebuvo. Žygio griebtasi žmo vertė nutraukti žygį. Sekreto
linis sekretorius, pilnai sutampa
Pakistano provincijos Lahorės su Šventojo Tėvo ir visos katali
niškumo sumetimais, siekiant rius Brownas paneigė iraniečių
vyskupas Trindade, atvykęs į Ro kų Bažnyčios akcija už taiką,
apsaugoti valstybės interesus skelbiamą žinią, kad buvo palik
mą, suteikė įdomiu žinių apie tautų bendradarbiavimą ir es
ir sumažinti tarptautinius įtem ti sužeistieji ir kad Irane liko
katalikybės raidą Pakistane. Pa minių žmogaus teisių apsaugo
pimus.
Prezidentas prisiėmė amerikiečių karių.
kistane didžioji dauguma gyven jimą.
visą
atsakomybę.
Tauta giliai
Naudoti helikopteriai buvo
— Sovietų Sąjunga pasmer
tojų yra musulmonai, bet ir ka
tiems
drąsiems
vy
minų
gaudymo tipo, tik parengti
kė JAV kariuomenės žygį Ira- dėkinga
talikai čia labai gyvai reiškiasi.
ne, kaip "ginkluotą provoka rams, kurie rengėsi išvaduoti specialiai šiam uždaviniui. ŽyAndersonas ieško nusivylusiu balsuotoju
Katalikų Bažnyčia Pakistane yra
Italija
pleSa
įkaitus.
Amerika toliau lieka gis buvo išbandytas sėkmingai
ciją".
ypatingai veikli socialinėje srity
Washingtonas. _ Respubli-; rius, be to, politinės partijos
— Teherane vakar tūkstan- ! pasiryžusi atgauti savo pilie- Amerikoje, panašiose aplinky
je: ji rūpinasi gerinti žmonių
prekybą su rusais
konas kongresmanas iš Rock-! vadas, visų vidaus ir užsienio čiai iraniečių demonstravo prie čius ir laiko Irano vyriausybę bėse, tamsoje ir dykumoje. Vis
gyvenimo sąlygas, steigia ligoni
Roma. — Italijos Montedison fordo, Elinois, John Anderson i politikos sprendimų pradininkas I J A V a m o asados saukdami "Mir atsakingą už įkaitų
saugumą,' kas vyko kuo puikiausiai. Buvo
nes, mokyklas, globoja vargšus, Chemikalų bendrovė pasirašė; ketvirtadąe^nį^ciaiiai paskelbė
vykdytojas. šitokioms pa-1 t i g Carteriui!" '
sakoma Baltųjų rūmų pareis- : aišku, kad žygiui reikia 6 heli
auklėja jaunimą, moko beraščius su Sovietų Sąjunga 10 metų pre kad jis pasitraukia iš varžybų i reigoms reikia labai patyrusio,
Jungtinių Tautų saugumo i kime.
kopterių, tačiau buvo parausti
skaityti ir rašyti. Pakistane yra kybos sutartį. Italai pažadėjo pa dėl respublikonų partijos narni- Į plačiai išmokslinto vyro, kalbėtaryba pasmerkė Izraelį už ba-! Turimomis žiniomis, apie 100 8, tačiau ir jų neužteko.
leidžiamas vienas katalikų laik statyti sovietams 7 trąšų ir kitų nacijos į prezidento vietą, ta jo prof. Murray. Mes ilgus me
indžio 8 d. puolimą Libane.į amerikiečių karių
aštuoniais
Gen. Jonės patvirtino, kad
raštis, kuris yra plačiai skaitomas chemikalų fabrikus už 800 mil. čiau kandidatuoja į tą vietą kaip tus ruošiame ir treniruojame
Amerika, Sovietų Sąjunga ir Ry- j helikopteriais turėjo nusileisti žygis pradėtas tik sutemus, o
visame krašte. Pagal tradiciją, dol. Sovietai už fabrikus atsily nepriklausomas kandidatas. Bu biznio vadus, inžinierius, gydy
tų Vokietija nuo balsavimo su- I Irane 260 mylių į pietryčius nuo I baigtas kitos dienos rytą 4:45
Evangeliją Pakistane pirmasis pra gins žaliavomis. Atsakydamas į vęs respublikonų partijoje 30 tojus ar profesorius, tačiau jo
silaikė. Taryba papeikė Izraelį Teherano.
Nelaimingu atveju j Irano laiku. Amerikiečiai Irano
dėjęs skelbti apaštalas Sv. Tomas. pasirodžiusią kritiką, Montedison metų Andersonas toliau save kios pareigos nei karinėje nei už dešiniųjų krikščionių milici
malūnsparniai pateko į stiprią į žemėje išbuvo 3 valandas, jokių
pirmininkas Giuseppe Mediči nu- j laiko respublikonu, iš partijos civilinėje sferoje neparuošia as- jai teikiamą paramą.
smėlio audrą. Vienas sprogo i iraniečių karių nesutiko, tik miMalda už taiką
neišstoja, tačiau jam nepatinka; mer,s prezidento pareigoms. Jis. _ iT%no vyriausybė pagrasi- ore, kitas nukrito ant jau dyku-1 n £tą autobusą, kurio keleiviai
rodė,
kad
derybos
su
Maskva
bu
Lenkijos pirmasis kardinolas
sėkmingiausio partijos kandida turi įsigyti patyrimą ir suge- no visai užblokuoti Persų įlan moję nusileidusio lėktuvo. Buvo buvo sulaikyti, kol buvo baig
Višinskis, kalbėdamas Čenstaka vo pradėtos prieš metus, dar prieš to Reagano pažiūros. Jis pa
vo Dievo Motinos šventovėje, sovietų įsibrovimą į Afganista stebėjęs, kad milijonai ameri bėti mokytis jau eidamas savo ką ir nepraleisti jokios naftos, surinkti žuvusieji ir sužeistieji tos gelbėjimo operacijos. Štabo
pareigas.
jei Amerika imsis karinių veiks ir žygis buvo nutrauktas. Prieš viršininkas pridėjo, kad jis kal
specialiu atsišaukimu kreipėsi į ną.
kiečių, neturėdami platesnio pa
Tokių
bedirbant
išmokusio
tai netoli pravažiavo Irano au- į tininkų dėl šio nepavykusio žy
mų.
pasaulio valstybes, kad turimus
Protestas
prieš
sirinkimo, dažnai visai ignoruo savo pareigas prezidento pavyz
— Pietų Afrikoje streikuoja I tobusas su 50 žmonių. Ameri- gio neieškos, pats prisiima visą
ginklus paverstų į duoną alksja prezidento rinkimus. Jis tu- džiu gali būti Harry Truman. universitetų ir aukštesniųjų mo- • kiečiai autobusą buvo sulaikę ir kaltę.
tančiom tautom. Kardinolas Vi
unijų varžymą
ris viltį patraukti j savo pusę j Mažai žinomas, nebaigęs jokio kyklų mokiniai. Jie tvirtina,! paleido keleivius, kai paskutinie.
Kaip žinoma, kongreso vadai
šinskis kreipėsi į pasaulio valsty
Tarptautinė metalurgijos pra tuo^ kuriems nepatinka nei Ro- j universiteto, jis iškilo į prezi- kad valstybė baltiems studen- į ji kariai buvo surinkti ir ma nusivylę, kad su jais nebuvo tar
bes maldos žodžiais į Dievo Mo
monės darbininkų federacija pa naldas Reaganas nei preziden-, dento vietą visai nepasiruošęs, tams išleidžia po 868 dol. per j lūnsparniai išskrido,
tasi. Nerimo nuotaikos pasireiš
tiną — Taikos Karalienę: Pada
reiškė oficialų protestą prieš tas Carteris. Andersonas nu-; tačiau per trumpą laiką iškilo metus, "spalvotiesiems" studenPrezidentas
Bani
Sadras
perkė ir Europos sostinėse. Įkaitų
ryk, kad raketos taptų duona,
dviejų rusų — laisvosios darbo rodė, kad 1976 metais preziden-;; "beveik didelius" prezidentus, tams skiria po 270 dol., o juo-\ skridęs puolimo vietą ir sugrįgiminės bijo, kad dabar Irano
kad pasaulis nesiųstu badaujan
žmonių profesinės sąjungos na to rinkimuose dalyvavo tik 53 j Profesorius su savo studentais diesiems tik po 73 dol. Reika- į žęs į Teheraną paskelbė matęs
radikalai gali nubausti laikomus
tiems ginklų ir šaudmenų, bet
rių — suėmimą Sovietų Sąjun nuoš. turinčių balsavimo teisę ilgus metus svarstydavo ir laujama lygybės švietime.
j
ant
žemės
2
Amerikos
lėktuvus
įkaitus.
kad tie ginklai, žmonijos kūrybi
goje. Ta proga paskelbtame amerikiečių. Jis bandysiąs šito- spręsdavo, kuriuos JAV prezi—
Laukiama,
kad
šiomis
dieį
ir
5
helikopterius.
Jis
paskelbė
nės galios dėka, būtų paversti
komunikate tarptautinė meta kią apatiją pašalinti, nes vis au-1 dentus per praėjusius 50 metų nomis Kolumbijos teroristai j tos apylinkės gyventojams paGromyko nežada
duona. Tenebūna daugiau gami
lurgijos pramones darbininkų gantis nusivylimas politiniu pro reikėtų laikyti "dideliais", ku naleis savo įkaitus, jų tarpe i vojų ir įsakė revoliucijos sargynami ginklai. Tenebūna vaikų,
išvežti kareivių
federacija atkreipia dėmesį į cesu yra pavojingas Amerikai riuos "šiaip sau", kuriuos "ma JAV ambasadorių. Teroristai | biniams ieškoti amerikiečių ka
mirštančių iš bado, tenebūna mo
tai, kad darbo žmonės Sovietų ir jos demokratinių institucijų žais". Jo nuomone, Franklinas priėmė Castro kvietimą apsigy reivių. Irano žiniomis, Irane
ParyžiTts. — Prancūzijos val
tinų, kurios yra bejėgės parūpin
Sąjungoje vis dažniau ima rei pastovumui.
Rooseveltas
laikomas
stipriau
džios
šaltinių žiniomis, atsilan
nusileido
apie
500
JAV
kareivių,
venti
Kuboje.
ti savo kūdikiam maisto, tenebū
kalauti sau teisės steigti nuo koKlausinėjamas spaudos atsto- siu "dideliu" prezidentu, o po jo
kęs
sovietų
užsienio reikalų mikurių
dalis
buvo
išgabenta,
o
— Šį ketvirtadienį įsigaliojo
na daugiau ašarų dėl skurdo ir
1
nepriklausoĮ
vų,
Andersonas
pasakė,
jog
jo
tuoj
eina
Trumanas,
kurį
seka
rečiųjų atstovybė santykiuose apie 300 liko Irane apsirengę nisteris Gromyko pareiškęs,
bado. Kardinolas Višinskis s a v o ! m u i , i s t % p a r t i j O S a . _ „ , ^
, ,,•
v .. , i .
-i mas profesines sąjungas. Darbo vilčių nesumažina faktas, kad John F . Kennedy ir Lyndon tarp JAV ir Irano. Jo intere iraniečių uniformomis.
kad Maskva neturinti jokių
kalboje pažymėjo, kad vienas gru
žmonių suėmimai liudija, pa jis pirminiuose rinkimuose lai Johnson.
planų ar intencijų išvežti iš Af
Šis
nepavykęs
žygis
sukėlė
sams
atstovauja
Alžiras,
o
Ame
dais prikrautas lėktuvnešis gale
Svarstant prezidento charak rikos atstovė bus Šveicarija.
žymi tarptautinė federacija, jog mėjo tik mažumą balsų ir niekur
audrą Kongrese, nes preziden ganistano savo kariuomenę. Jis
tų per ištisus metus išmaitinti ne
terio bruožus, būdo savumus,
nežiūrint
sovietų
valdžios
vyk-.
nenugalėjo
savo
varžovų.
Jis
t a s nepasitaręs ėmėsi plano va-1 kartojęs propagandinę liniją, jog
mažą tautą.
domų brutalių represinių prie manąs, kad trečiasis kandidatas į šiam speciauam sunkiam darPrezidentas Carteris duoti įkaitus. Tas planas galįs Afganistane kišosi svetimų valmonių. Sovietų Sąjungoje plinta pažadins milijonus naujų bal bui, Murray nuomone, reikia
įtraukti Ameriką į karą.
j stybių jėgos ir reikėjo apsaugoti
laisvų profesinių sąjungų idėja. suotojų, jie įsijungs į politinį "sugebėjimo vadovauti" ir "inGynybos sekretorius Harold "revoliuciją". Prancūzijos preziaplankys
popiežių
Libija susitaikė
procesą ir atiduos už jį savo tegrity", "plačios apimties, tie
Brown ir jungtinio štabo virši- dentas Giscard d'Estaing ragino
Keičiasi valstijų
balsus.
saus, sąžiningo, nuoširdaus, ne Vatikanas. — Pranešama, kad
Gromyką išvežti kariuomenę iš
su palestiniečiais
prezidentas Carteris aplankys
U. S- News and World Re- pažeisto būdo".
Afganistano ir vietnamiečių jė
gyventoju
skaičius
popiežių Joną Paulių II-jį birže
Beirutas. — Palestinos Lais
port turėjo pasikalbėjimą apie
gas
iš Kambodij<^. Sovietų amba
lio 21 d. Prezidentas rengiasi
H'ashingtonas. — JAV gy JAV prezidentūrą su istorijos
vinimo organizacijos atstovas
Irano
kurdai
sadorius Paryžiuje pasakė, kad
vykti į pramonės valstybių
grįžo į Libiją, su kuria pavyko ventojų surašymo duomenys dar profesorium Robert Murray iš
"daugiau Cilių nebebus".
galvų suvažiavimą, kuris įvyks
pagerinti ryšius. Atstovą Libija nepaskelbti, tačiau statistika Pennsylvanijos
universiteto.
prašo pagalbos
Venecijoje. Popiežius, kaip ži
ištrėmė sausio mėn. ir nutraukė jau mini kai kurias gyventojų Profesorius yra parašęs kelias
KALENDORITS
Teheranas. — Kurdistano pro noma, lankė prezidentą Carterį
lėšų palestiniečiams davimą po judėjimo Amerikoje žymes. Pa knygas apie Amerikos preziden
vincijoje, Irane, visą savaitę spalio mėn.
to, kai susipyko Libijos diktato lyginus su 1970 metais, kai ku tus. Jo manymu, prezidentūra
Balandžio 26 d.: Kietas, Eksuvyksta mūšiai tarp Irano ka
įdomu, kad prezidentą saugo
rius Kadaf i ir PLO vadas Arafa riose valstijose gyventojų skai yra neįmanomas darbas. Visi
perancija, Kaributas, Vilūne.
riuomenės ir vietinių kurdų. janti slaptoji tarnyba nekaip
tas. Dabar nesusipratimai iš čius net sumažėjo: New Yorke amerikiečiai visas savo viltis,
Balandžio 27 d.: Kastoras, Zita,
Prie
Sanandaj
ir
Saqqez
miestų
orientuojasi,
kokia
yra
Veneci
spręsti ir Libija toliau pažadė ir Pennsylvanijoje. Amerikiečių siekimus ir aspiracijas sukrau
Gotardas, Aušrelė.
skaičius pietinėse valstijose ir na ant vieno žmogaus pečių — žuvo apie 200 žmonių. Irano ja. JAV ambasadorius Romo
jo remti palestiniečius.
Balandžio 28 d.: Petras Chan.,
artilerija kai kur nutraukė je Richard Gardner juokavo
Kalifornijoje
paaugo
tarp
10
ir
Valerija,
Vygantas, Vaiga.
prezidento. Jei kas nepasiseka,
Libijos Kadafis mano, kad pa
elektros ar vandens tiekimą. gavęs iš slaptosios tarnybos
20
nuoš.
Floridoje
padidėjimas
Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:42.
kaltė metama prezidentui. Nie
lestiniečiai turėtų siekti ne tik
Kurdų vadas šeikas Husseini paaiškinimų, kuriomis gatvėmis
Sekmadienį 2:00 vai. ryto pra
mažos nepriklausomos Palesti siekia daugiau 30 nuoš. Panašus kur pasaulyje tarp civilizuotų
prašo tarptautinių organizacijų turės važiuoti prezidento auto
sideda dienos šviesos taupymo
nos valstybės Vakarų krante ir gyventojų paaugimas įvyko Va valstybių nėra tokių sunkių pa
pagalbos.
mobilis, kokį nustatyti automo
laikas. Laikrodžiai pasukami vie
Gazoje, bet turėtų reikalauti vi karų valstijose: Arizonoje, Ne reigų. Jokia valstybė nereika
bilių
maršrutą.
Ambasadorius
ną vai. pirmyn.
sų palestiniečių žemių grįžimo į j vadoje, Wyominge ir šiaurinė- lauja iš vieno žmogaus, kad jis
— Kinija nedalyvaus Olimpia
Naujasis Liberijos valstybės galva Saarabų rankas po Izraelio sunai- Į je Aliaskoje. Vidurio Vakarų būtų valstybės galva ir vyriau- doje, jei Sovietų Sąjunga iki paaiškinęs tarnybos vadams, muel Kanyon Doe, jauniausias AfriORAS
kinimo. Sakoma, kad santykiai valstijose gyventojų skaičiaus sybės galva, kariuomenės vadas Į gegužės 24 d. neišveš kariuome- kad Venecijoje nėra gatvių, to ; kos valstybių prezidentų tarpe, vos
Debesuota, gali lyti, temperatū
ir didžiulės administracijos, mil-' nės iš Afganistano, pranešė Ki- dėl automobilius siūloma palikti, i 28 metų, buvę> Liberijos tautinės
su Libija pagerėjo, kai Arafatas augimas daugiau normalus
teks
važinėti
valtimis.
ra
dieną 60 1., naktį 40 1,
| gvardijos, I-mosios bngado* viršila.
žiniškos biurokratijos direkto- ' nijos olimpinis komitetas.
iki 10 nuoš.
pritarė Libijos pažiūrai.

Nuncijus Montalvo
Šventasis Tėvas paskyrė arki
vyskupą Gabriel Montalvo apaš
tališkuoju pronuncijum Alžire ir
Tunise bei apaštališkuoju dele
gatu Librjoje. Arkivyskupas Mon
talvo ilgus metus dirbo Vatikano
valstybės seoretorijato Pabaltijo
reikalų skyriuje.

Žvilgsnis i Amerikos TRUMPAI
1$ VISUR
prezidento pareigas

•
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DRAUGAS Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 26 d.
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SIBIRO KANKINYS - ALEKSANDRAS
STULGINSKIS
Klausant to pasakojimo, man
oda pašiurpo, o jis sako: „Na
ir kas, likau ir gyvas, ir sveikas,
o žinai, per visą operaciją net
nesudejavau".
Gal su didesniu kartėliu papa
sakojo apie vieną nelaimę, išti
Rotušės aikštėje buvome išsi kusią mamą Sibire. Nuvežta į
rikiavę paradui. Atvyko preziden kolchozą, mama buvo gavus, pa
tas Aleksandras Stulginskis ir ko lyginamai, lengvą darbą — bu
kia buvo didelė garbė iš provin vo paskirta vaikų darželio virė
cijos atvažiavusiam jaunuoliui, ja. Tačiau likimo draugių lietu
kai prezidentas ištiesė ranką pa vių buvo apskųsta, kad ji, buvusi
sveikindamas.
prezidento žmona, gerai gyvenu
Aleksandras Stulginskis buvo si Lietuvoje ir čia turinti gerą gy
vienas iš pirmaujančių mūsų vals venimą. Mama buvo perkelta į
tybininkų. Nepriklausomybės ak miškų kirtimo brigadą. Ten pra
to signataras, Tautos (vėliau sidėjo visos jos nelaimės — krau
Valstybės) Tarybos narys, vienas jo išsiliejimas smegenyse, para
iš nepriklausomos Lietuvos kūrė lyžius, ilgi ligos metai.
Tremtis, atrodo, pakeitė mano
jų, pirmųjų ministerių kabinetų
narys. Steigiamojo seimo pirmi-, tėvo būdą — pasidarė švelnus,
ninkas, seimo išrinktas valstybės atlaidus, su labai dažna šypsena veide. Į Lietuvą sugrįžęs daug
prezidentas.
draugų neturėjo, tačiau esamu
Bet drauge jis buvo giliai de-1
draugų tarpe buvo įvairių pakrai
mokratiškas žmogus. Palaikė ry
pų ir įsitikinimų žmonių. Princi
šius su ateitininkais, darydavo
puose išliko tvirtas ir kietas. Pa
jiems pranešimus, buvo studen
sakojo, kad, jau esant pensijoje
tų ateitininku Vytauto klubo gar
(7 rubliai mėnesiui), pas jį buvo
bės narys. Jam vadovaujant vals
atėję dabartinės valdžios žmonės
tybei, buvo priimtas žemės refor
ir siūlę užsidirbti pragyvenimą
mos įstatymas ir rūpestingai vyk
rašant straipsnius apie prez. Sme
domas. Tai buvo visa siela savo
toną ir tautininkų partiją, žino
tautos gerovei pasišventęs žmo
ma iš neigiamos pusės. "Ir žinai,
gus, krašto demokratiniu būdu iš
kj aš jiems atsakiau? Parodžiau
rinkto seimo iškeltas į aukščiau
duris ir liepiau nešdintis iš ma
sią valstybės postą. Deja, oku
no kambario".
pantu bolševikų didžiųjų trėmi
mų metu 1941 m. birželio 13—
14 d. išvežtas į Krasnojarsko sri
tį
Atsimenu, buvau dar jaunas
skautukasj kai teko dalyvauti vie
name skautu suvažiavime Kaune.
Drauge su dabartiniu vyskupu
Antanu Deksniu tada mudu at
stovavome Rokiškio skautams.

Iš ateitininkijos praeities. Panevėžio mergaičių ir vyrų gimnazijos ateitininkai 1935. K. 25, susirinkę prie kated
ros išleisti į Prancūziją išvykstantį kun. Alfonsą Lipnicką-Lipniūną.

STUDENTŲ PASAULSŽI0R1NIS POKALBIS
Maždaug kas antrą mėnesį
Chicagos studentų ateitininkų
draugovės dvasios vadas kun. dr.
K. Trimakas kviečia pas save
draugovės narius "neoficialiam"
pasaulėžiūriniam pokalbiui.
Balandžio 12 d. keliolika na
rių atsiliepė į kvietimą ir atsi
lankė pas jį. Pirmiausia buvo pa
sidalinta įspūdžiais ir išgyveni
mais, kaip kas praleido Didžią
ją savaitę ir kaip sutiko Velykas.Iš
pokalbio paaiškėjo, kad kuo kas
daugiau turėjo galimybės asme
niškai susikaupti ir dalyvauti ben
droj Kristaus kančią ir prisikėli
mą mininčioj liturgijoj, tuo pras
mingiau ir giliau galėjo įsisąmo
ninti į to laikotarpio reikšmę sau
ir visai žmonijai.
Toliau pokalbis pakrypo į dis
kusijas, kaip galima
Velykų
džiaugsmą ir dvasią pratęsti. Bu
vo pabrėžta, kad Kristaus kan
čia ir prisikėlimas įprasmina vi
sų žmonių blogio ir gėrio per
gyvenimus.. Kuo labiau kas savo

Gražu, kad jo atminimas pa
gerbiamas dabar, gegužės 4 d.
ruošiant jo mirties 10 m. sukak
ties minėjimą, kuo ypač susirūpi
nęs Pedagoginis Lituanistikos insti
tūtas, pagerbdamas ji ir specia
liu leidiniu.
Ruošiant knygą apie Sibiro lie
tuvius, teko gauti apie šį gar
bingąjį velionį, Sibiro kankinį,
pluoštą atsiminimu iš Chicagoje
gyvenančios jo dukters Aldonos
Stulginskaitės-Juozevičienės. Cia
duosiu keletą ištraukų iš jos ra
šinio:
— 1965 m. nuvažiavau į Lie
tuvą, — rašo Aldona Stulginskaitė-Juozevičienė, — ir po 24 mė
ty pamačiau mažutį, baltapūkį
senelį — savo tėvą. Mamos, de
ja, nebeteko pamatyti (ji buvo
anksčiau mirusi). Mano tėvas vi
siškai nenorėjo nieko pasakoti
apie savo gyvenimą Sibire. Tik
retkarčiais išsprūsdavo viena ki
ta nuotrupa. Pasakojo, kad nuvež
tas į Sibirą buvo laikomas įvai
Aleksandras
riose stovyklose. 1952 m. buvęs
nubaustas kalėti 25 m., bet mi
Taip rašo apie garbingąjį ve
rus Stalinui, 1954 m. buvo iš lionį A. Stulginskį jo duktė Al
kalėjimo išleistas. Tada nuvažia dona. Pilniau jos rašinys pasiro
vo į Komi respubliką pas mamą, dys knygoje „Lietuviai Sibire",
kuri buvo visai be sveikatos. kuri turėtu išeiti šių metų pa
1956 m. gavo leidimą grįžti į baigoje
Lietuvą. Abudu grįžo ir apsigyve
A Stulginskis mirė 1969 m. rug
no Kaune.
sėjo 22 d.Laidotuvėse buvęs "Lie
Visa tai, ką jis pasakojo, atro
tuvos Aido" redaktorius a.a. Va
dė toks paprastas, kasdieniškas,
lentinas Gustainis savo kalboje
natūralus gyvenimas, be ypatin
pabrėžė:
go vargo ir skausmo. O to var
— Dvidešimtojo amžiaus di
go ir skausmo buvo apstu. Vie
džiosios
audros buvo palietusios
nas to vargo epizodas — tėvas,
dar Lietuvoje gyvendamas, turė ir a.a. Aleksandrą Stulginskį. Ir
jo skrandžio žaizdą, kurią apgy- jam teko patirti didelių fiziniu
dydavo dieta. Sibire žaizda pra Į ir moralinių išmėginimų. Ne viedėjo kraujuoti, reikėjo daryti ope Į nas anokiose sąlygose neatsilai
raciją. Stovykloje buvo kalinys kė, ne vienas palūžo. Bet tvirtas
chirurgas, kuris su vietine anes ir nepalūžęs išliko tas Lietuvos že
tezija, pačiom primityviausiom mės ąžuolas, toks jis išliko iki
priemonėm ir padarė operaciją. pat savo gyvenimo pabaigos: švie
Po operacijos vienintelis maistas saus proto, labai geros atminties,
buvo draugu kalinių atneštas su mokėdamas gerai įvertinti gyveni
šalusios mėsos gabalas, kurį ma mo prasmę. Jis mums paliko la
no tėvas peiliuku skusdavo ir mė bai gražų pavyzdį...
sos sultis čiulpdavo.
Juozas Pruraids

gyvenime blogio ir gėrio skirtumą
suvokia, tuo labiau jam ir
Kristaus kančia ir prisikėlimas su
prantamas. O blogis ir gėris gali
pasireikšti ir kasdienybėj. Vieni
pasisakė, kad jie patiria daugiau
blogio iš kitų; kiti kreipia daugau dėmesio į blogį savyje.
Toliau ieškota galimo ryšio
su Dievu kasdien. Čia ypatingos
reikšmės turi laiko paskyrimas
tam ryšiui — skaitant Šv. Raštą,
religinę knygą (kad ir toliau Ve
lykų mintis pratęsiančią) ar pamąstant. Taip kasdien Dievui at
sivėrus, galima ir kituose dienos
įvykiuose pajusti Dievo artumą,
ar tai nesitikėtu įkvėpimu, kuris
ateina kaip dovana, ar tai savo
pastan'gomis užvedant pokalbį
su Dievu rūpimais reikalais.
Kalba pakrypo į tai, kaip atei
tininkų organizacija gali suruoš
ti susikaupimo bei atsinaujinimo
renginius, tačiau tik kiekvienas
asmuo pats tegali tikrai prie
Dievo artintis.
Buvo paliesta ir visa eilė kitų
temų, pvz. kaip mes esame pa
tenkinti savo pasirinktom studi
jom, amerikiečių ir lietuvių
studentų skirtumai ir kt.
Pokalbis buvo užbaigtas spotanišku pokalbiu su Dievu, išreiš
kiant jamsavo troškimus, prašy
mus ir padėką.
A. J.
KUN. V. MARTTNKUS —
"ATEITIES" MECENATAS

StuIg^sĮds

Kun. Vaclovui Martinkui ba
landžio 24 d. suėjo 45 metai ku
nigystės. Ta proga jis apsispren
dė tapti "Ateities" žurnalo ba
landžio numerio mecenatu. Savo
laiške žurnalo redakcijai jis nu
rodė ir to priežastį: "Ateitininkų
organizacija ne tik msn, bet ir
daugeliui kitų buvo lyg mažoji
seminarija, kuri paruošė, įdiegė
idealizmą kunigystėn". Tikimės,
kad su laiku "Ateityje" jis tą idė
ją plačiau paaiškins.
"Ateities" žurnalo redakcija bei
administracija Jubiliatą sveikina,
jam dėkoja ir nuoširdžiai linki
daug gausios Dievo palaimos dar
buojantis Viešpaties vynuogyne.
•

CHICAGOS ATEITININKU
ŠEIMOS ŠVENTE

nys, S. J. Pasiklausyti pamokslų
kiekvieną vakarą
susirinkdavo
pilna jėzuitų koplyčia.
Sekmadienį, po šv. Mišių, re
kolekcijų dalyvės susirinko į Jau
nimo centrą tradiciniams pusry
čiams, kurie praėjo jaukioje nuo
taikoje. Rekolekcijų vedėjas kun.
J. Vaišnys, S.J. vėl turiningai kal
bėjo, o meninę programą atliko
Birutė Briedienė, meniškai perskaitydama pritaikytą šiai die
nai ištrauką iš rašytojo J. Bi
liūno raštų.
A.R.
VADOVAVIMO SEMINARAS

PAVASARIO ŠVENTĖ
ATEITININKU NAMUOSE
Pirmoji pavasario šventė Atei
tininkų namuose Rt. *1 T1 ir 127
St, Lemont, 111. rengiama gegu
žės 10 dieną, 7 vai. vak. Įdomią
programą atliks Al. Baronas. Bus
vakarienė ir šokiai. Maloniai visi
kviečiami ir laukiami. Pelnas ski
riamas Ateitininkų namy page
rinimui. Dėl nformacijy skam
binti: E. Razmienei 815 —727 —
1196, arba O. Abromaitienei tel.
312 — 257 — 6675. Bilietų ne
bus galima gauti pne įėjimo.

7 vai. p.p. — Uždarymas.
Ateitininkų federacijos vado Juo
zo Laučkos žodis.
1:30 vai. — Šv. Mišios.
2:30 vai. — Pietūs.
Advokatų Draugija,
VALDEMARAS BYLAITIS
m
VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

Šeštadieni (Ateitininku na
muose)
9:00 v. r. Kun. dr. Kęstučio
Trimako paskaita "Jaunuolio psi
chologija".
10:30 v.r. "Ko siekiame per jau
nimo stovyklas ir ko laukiame iš
jaunimo vadovų".
12:00 Pietūs.
2 vai. p. p. "Vasaros stovyklų
siekiai, pasisekimai ir trūkumai"
— Linas Rimkus. Darbo būre
lis I: 'Teoretinės vadovavimo
problemos ir jų praktiniai iš
sprendimai" — praveda Rimas
Gražulis. Si seminaro dalis vyks
Jaunimo centre.

LIETUVA
1978 m. gegužės ir
1979 m. vasario
Redagavo ir vardų rodyklę su
darė Jonas Dainauskas. Išleido
Akademinė Skautijos Leidykla
Chicagoje 1980 m. 260 pusi Kai
na su persiuntimu $5.85.
Užsakymus siųsti DRAUGO
adresu.
Dlinois gyventojai dar prideda 30
et valstijos mokesčio.
>

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

Tel. REiiance 5-1811

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt, nuo 12-4
2 4 3 4 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
?
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING' '
3200 W. 81st Street

0PT0METRISTAS
2 7 0 9 We$t 51st Street
Tel. - G R 6-2400
Vai pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4 ir Va!.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki i v. p.p.
7-9: arttrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

II vai. r. — Kun. Stasio Ylos
paskaita: "Jaunimo vadovo misija

DR. A. B. GLEVECKAS

Lietuvos atsiminimai

(Nr. 11) 51-15/55/

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tef. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Sekmadienis, bal. 27 d. (Atei
tininkų namuose).
9 vai. r. — Darbo būrelis II:
"Atei tininknjos uždaviniai ir jų
įvedimas į vasaros stovyklos prog
ramą".
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DR. K. G. BALUKAS

Programa:
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Valandos pagal susitarimą

•

DR. E. DECKYS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos1'"
2454 West 71st Street »
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: pirmad, antrad., ketvirtad. i^oęnktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.
Telef. - 2 8 2 - 4 4 2 2 . . . .

Dr. ROMAS PETKUS
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. WABASH AVE.
4200 NO. CENTRAL AVE."
Valandos pagal susitarimą? "

Ofiso tel. - PR 8-2220
Radijo Valanda jau S 9 metus tar
nauja New Jersey, Naw York Ir Connectlcut lietuviams !
Kaa šeštadienį nuo * lkl 5 vai. po
piet tš WEVD Stoties N*ew Torke
1330 kl!.. AM Ir nuo 7 lkl 8 vai
vak. 97.9 meg. FM.

SĖKMINGOS GIEDRININIKIU
REKOLEKCIJOS
Direkt.DR. JOKŪBAS STUKAS
Šventė bus birželio 8 d. Ateiti
(sk.)
234 Stuillt Drive
ninkų namuose.
Giedrininkių visuomenininkių
Watehuag, X. J. 07063
1 vai. šv. Mišios. Po pamaldų organizuojamos jau 28-osios re
TEL. — 753-5638 (»1)
užkandžiai ir meninė programa. kolekcijos labai sėkmingai praė
jo. Jas pravedė kun. Juozas Vaiš- llIlfflIlIlIlIIIIUlIIIIItlIIIIllllIUIIlIlIIIIIIIIlt
Vėliau pranešime daugiau in
formacijų.
Įjfniiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

I

ateitininkijos akivaizdoje žengiant
išeivijos taku".

Visi teL 778-8000

-

ošfi

• Administracija dirba kas-į • Redakcija straipsnius taiso ša>
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j V o nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos gražina tik.H
f anksto susitarus. Redakcija.,,ui
* Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų turfnj neatsako. Skel
s i
— 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j prajymą.

2458 W. 69tb Street, Chicago, HL

MAS CV rengiamas Vadova
vimo seminaras vyksta šį savait
galį Ateitininkų namuose ir Jau
nimo centre.

°«

GERIAUSIA DOVANA BET KURIA PROGA

SOL, DANOS STANKAITYTes
(įdainuota lietuviškai)

OPERŲ A RIJOS
Simfonijos Orkestras Su Lietuvių Operos Vyrų Choru.
Dirigentas Alvydas Vasaitis
GRAŽINA, AIDA, KAUKIŲ BALIUS, LIKIMO GALIA,
CAVALERTA RUSTICANA ER KITOS.
Kaina su persiuntimu $10.75. Užsakymus siųsti:
DRAUGAS, kH5 W. 6Srd St., Chicago, m. 606S9.
UI. gyventojai dar prideda 60 e t valstijos mokesčio.

E

I

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J0KŠA
VAIKŲ LIGOS
2 6 5 6 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3 8 4 4 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 Z. Kedzie Ave. Chicago
WA 5-2b7Ū aroa 489-^441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) ~" x
0PT0METRISTAS .--;*
Tikrina akis. Pritaiko akinius *r"Contact lenses"
2 6 1 8 W. 71st St. - Tel. 737-5149
Vai. pagal susitarimą. Uždarytartreč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR--"-'*PR0STAT0 CHIRURGIJA :
2656 W 63rd Street . „
I Vai. antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 va4t»
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J . SIMONAITIS
Tel. - G R 6-0617 '
6958 S. Talman Ave.''.'"

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS

Ofiso tel. HE 4-2123, namų GI 8 6195

Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMASONIS
DIPLOMATE. AMAERICAN BOARD
CHIRURGAS
0F FAMILY PRACTICE
2454 West 71 st Street
1407 So. 49th Court, Cicero. In.
Vai.: pirm , antrad, ketv ir penktačT 2-5 ir
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč. ir šešt
6-7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS

Ofs. tel. 566-3166; namu 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W. 59 St.. Chicago
476-2112
Va! pagal susitarimą Pirm . antr.. treč.
ketv 10 ski 6 vai šeštad 10 ik. 1 vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai : pirm , antr ketv ir penkt.
2—7) Seštadientais pagsi susitarime

Pašaukimas ir talentai

NEĮVYKDYTI MUŠU AMŽIAUS RŪPESČIAI

"?f

DVASINIAM ŽMOGAUS GYVENIME
::

Tarp Velykų ir Atvelykio
Marijonų vienuolija turėjo spe
cialius posėdžius. Juose daly
:•
vavo provincijos vadovybė, pa
skirų vienuolynų vyresnieji ir
institucijų
vadovai. Gyve
nimas šiuo metu y r a toks pai
nus, kad reikia dažnai jung
tinių svarstymų, pasidalijimo
-•i
patirtimi ir sunkumais, prie
monių geresnei veiklai numa
tymo. Tarp kitų reikalų čia bu
vo svarstomi ir pašaukimų
klausimai, būtent, kaip atjau
ninti vienuoliją, kad jos dar
bai nesustotų, kaip rasti ir kaip
auklėti jaunesnius idealistus,
kad jie testų vyresniųjų vie
*
nuolijos narių darbus.
Svarstymai nebuvo atsi
tiktiniai ir nebuvo tik mari
jonų reikalas. Pašaukimai į
dvasini gyvenimą yra Dievo ir
žmogaus darbas. Dvasiniam
darbui pašauktas žmogus turi
savo gyvenimą skirti Dievui ir
žmonėms, iš anksto dėl žmo
nių net savęs atsižadėdamas.
Katalikų Bažnyčia tarp Ve
lykų ir Sekminių švenčių skel
bią vadinamą pašaukimų die
ną. Tai diena, kai reikia
pamąstyti apie
dvasiniam
gyvenimui
besiaukojančius
žmones ir melstis, kad pats
Dievas pažadintų jaunose šir
. - dyse norą aukotis Dievo ir
žmonių tarnybai, skelbiant
Evangeliją visais įmanomais
būdais ir šiems laikams tinka
momis priemonėmis.
Šiemet pop. J o n a s Paulius II
tokia diena skiria balan
džio paskutinį sekmadienį. Šį
sekmadienį jis siūlo labiau nu
kreipti žvilgsnį į savo aplinką,
ar joje nėra kunigiškam ir vie
nuoliškam gyvenimui norin
čių pasiaukoti tinkamų žmo
nių stokos. Reikia nukreipti
žvilgsnį ir į Dievą, kuris pasi
kvietė -apaštalus ir jų įpė
dinius tęsti Kristaus darbą že
mėje, kad žmonės suprastų
evangelinį mokslą ir padarytų
jį savo gyvenimo keliu. Tai ir
yra maldos ir darbų sujun
gimas, kad pašaukimas į
dvasinį gyvenimą ir dvasinę
tarnybą niekada nestokotų nei
žmonių, nei idealizmo, nei no
ro
dalintis
evangelinėmis
dovanomis su saVo artimu.
• •

nimo ir dvasinės tarnybos
žmogui reikia su visais savo
žmogiškais talentais, kurie yra
stiprinami dieviško pašauki
mo, žmonėms skelbti evangelines tiesas ir evangelinę
meilę.
Kristus, būdamas Dievas ir
Žmogus, žmonių tarpe reiškėsi
kaip žmogus, dalyvaudamas
vestuvėse, valgydamas, bar
damas, verkdamas ir dejuo
damas. J o pasiuntinys — kuni
gas ar vienuolis, vienuolė —
tarp kitų žmonių nešiojasi sa
vo žmogiškumą kartu su savi
mi savo tarnyboje ir savo gyve
nime. Tiktai jis visuomet lieka
tarpininku tuo tiltu tarp ant
gamtinių ir žemiškų dalykų,
kurie nesumažina žmogaus
laisvos valios, bet nurodo tie
siausius kelius amžinybėn.
Nors pašaukimas dvasinei tar
nybai yra dieviška kibirkštis,
bet dvasininkui reikia ir pa
žinti šių dienų mokslą ir gyve
nimą, išvystyti sugebėjimus ir
talentus, kad jais nušviestų že
miškus šešėlius.

Ž m o g a u s svajonės prie bedugnes krašto

Rimties valandėlei

DIEVO ILGESYS NESUNAIKINAMAS

moksle, bet ir dorovėje. Dorovė
taip pat gali egzistuoti ne
P . GAUCYS
priklausomai nuo Dievo ir nuo
žmogaus santykio su juo arba
religijos.
jo, jis atsakytų ne. Kad gyve
Gyvenimas ir praktika bet gi
nimas dabar pasunkėjo, pasi
parodė,
kad, mokslui padarius
darė mažiau realus, labiau
nepaprastą
pažangą, Dievo
įtemptas, kalta dėl to inflia
idėja
ne
tik
neišnyko,
bet ji dar
cija. J i atnešė tokį socialinį
sustiprėjo.
M
a
t
e
r
i
a
linėmis
nervingumą ir nepastovumą,
gėrybėmis
persisotinęs
žmo
kad kai kurie mokslininkai
gus nenustoja Dievo troškulio.
ėmė tvirtinti, jog ji sudaranti
Jei
jis gali apseiti be Dievo
grėsmę mūsų
civilizacijai,
tyrinėdamas
ir a t r a s d m a s įvai
panašią gyventojų pertekliui
rius
laimėjimus
visose mokslo
ar vandenilio bombai.
srityse, tai savo būtį anali
Didelės viltys
Neišsprendžiama problema
zuodamas jis pasijunta toks
menkas ir apleistas, kad bū
Anot Bookerio 20 amžius tu
Ir vistik galiausiai eko
tinai ieško Dievo, kaip savo
rėjo tris tarpusavy susijusius nomistai pasijuto bejėgiai šią
buvimo priežasties ir galutinio
įsitikinimus, kad per mokslą ir problemą išspręsti. Ir nenuo
tikslo.
technologiją žmonija atskleis stabu, nes jos tikros prie
Tokį Dievo troškimą savo
visas visatos paslaptis, apval- žastys glūdi daug giliau ir ne
tiškai aiškina prancūzų filo
dys gamtą ir sukurs medžia gali būti išaiškintos ūkiniais
sofas komunistas R. Garaudy,
giškai patogų gyvenimą dau faktoriais. Iš esmės didžioji
sakydamas: "Mano troškimas
gumai žmonių, kad drąsiais infliacija yra psichologinė ap
dar neįrodo, kad yra šaltinis".
socialiniais bei politiniais per raiška — neišvengiama išda
Tai
reiškia, tarp to, k a d man
tvarkymais žmonija sukurs vi va didelio medžiaginių gėry
Dievo reikia, ir jo buvimo nėra
siškai naują, teisingumu bei bių troškulio, pradėjusio
jokio
būtino ryšio. Kaip žmo
lygybe pagrįstą visuomenę ir reikštis penktojo dešimtmečio
gus
nutrokšta
smėlio dykumo
įsitikinimą, kad, išardydami gale, pastūmėjusio žmones už
se,
jei
ten
nėra
vandens, taip
slegiančius praeities draudi miršti nesugriaunamą tiesą,
jis
sunyksta
savoje
egzisten
mus, individai galės naudotis kad žmogus negali išeikvoti
S
v
a
j
o
n
ė
s
blėsta
cijoje, jei Dievo nėra. Kaip ne
daug didesne laisve ir savo as to, ko jis neturi.
troškulys atidengia vandenį, o
menybių realizavimą.
Didžiulis
suvartojimo
Jeigu utopinės svajonės apie
vandens buvimas patenkina
Kiekvienam šitų didžiųjų paplitimas leido atsirasti "fan technologijos sukursimą me
troškulį, taip pramės bei lai
žmogaus tyrimų nuotykyje tastiniam pinigui", kuris išlei džiaginį rojų septintam de
mės ieškojimas neatskleidžia
septintas dešimtmetis aiškių džiamas šiandien, o uždir šimtmetyje pradėjo išblėsti, tai
Dievo, priešingai, Dievas virs
aiškiausiai parodė, kad šios bamas rytoj. Ne tik darbo 20 amž. įsivyravo kita poli
ta prasme bei laime tik tada,
svajonės neįvykdomos. Yra unijos, bet ir beveik kiek tinė ir socialinė svajonė apie
jiegu
jis yra. Komunizmas
matoma, kad ne būtinai ir vienas dirbąs pradėjo rei teisingumu ir lygybe pagrįs
šiandien
kaip tik tuo ir di
neišvengiamai mokslas su kalauti daugiau pinigų, nepai tos visuomenės sukūrimą, ku
džiuojasi,
kad jis atskleidęs
technologija mums visiems sydami ar gamyba ir jų rį skelbė įvairių krypčių so
Dievą,
kaip
klaidinantį reginį,
daro gyvenimą geresnį, leng našumas tai pateisina. Anot c i a l i z m a s .
Solženicyno
apibūdindamas santykį su juo
vesnį ir veiksmingesnį. Be Bookerio dar didesnis pa "Gulago archipelagas" at
arba su religija, kaip žmonių
abejo, daugelyje sričių tebe vojaus ženklas septintame skleidė, koks baisus buvo So
svaigalą. O tačiau ateitin žvel
daroma pažanga, tačiau pir dešimtmetyje
parodė, kad vietų Sąjungos diktatūrinis
gia tiek ateistai, tiek tikintieji.
mą kartą šimtmečių bėgyje žmonija nebegali tikėtis dar marksizmas. 1975 m. ko
naikinta
trečdalis
jos
gyven
Tikinčių
ateitis atsiremia į Die
yra aišku, kad mūsų technolo didesnio ūkinio augimo ir kad munistų įsigalėjimas Indo
tojų.
vą,
jo
pažadą
ir išsipildo Diegija pradeda veikti su vis ma pirmą kartą istorijoje žemės kinijoje davė progą siau
Kartu su svajonėmis apie vuje. Dievas tarsi laukia tikin
žėjančiu pelnu.
natūraliniai ištekliai bei ener bingam Kombodijos gyventojų
išsigelbėjimą
per technologiją čiųjų, žygiuojančių istorijos
Iš vienos pusės, čia nieko ne gijos šaltiniai baigia išsekti. išnaikinimui, kai pačių ko
ar
per
kolektyvinę
santvarką keliu. Ateistų ateitis atsiremia
buvo nauja, kas galėtų mus Viena labiausiai reikšmingų munistų skaičiavimu buvo su20
amžiaus
puoselėjo
trečią į juos pačius ir išsipildo tik jų
nustebinti. Viena simboline
svajonę
—
atsikratyti
"bur vienų darbuose. Ateistų ateitis
akimirka, metanti šešėlį ant
žuazinės" dorovės, žmonėms yra tuščia būties atžvilgiu. Jų
septinto dešimtmečio, įvyko
išsivaduoti
iš juos varžančių niekas anapus nelaukia ir
prieš to dešimtmečio pradžią,
varžtų
ir
būti
"sau patiems". nepasitinka. Visa, k a s šiame
kai pirmą kartą žmogus išsi
Tas
senas
troškimas
20 amž. tuščiame akiratyje
tartum
kėlė ant mėnulio. Niekada
pasireiškė
plataus
masto
spro
pasirodo,
komunistai
laiko
mi
daugiau žmogaus patyrime
gimu,
sukrėtusiu
visus
menus,
ražu
ir
įspėja
žmones
šiuo
klai
nepasikartos tokia akimirka.
literatūrą ir architektūrą. Šeš dinančiu, kaip jie sako reginiu
Iš kitos pusės, pažymi Booke
tam dešimtmetyje pasireišku nesekti.
ris, yra aišku, kad mūsų vi
si pasaulinio masto isterija
Tačiau vieno komunistai nesuomenės
nesuskaitomais
paskatino jaunimą maištauti, ajėgia išaiškinti — tai to troš
būdais liko mažiau veiks
vartoti narkotikus, vykdyti kulio, kada žmogus ieško Die
mingos. Nepaisant visų mūsų
"meilės festivalius", privedė vo. Jie sako, kad Dievą
kompiuterių, darbą sutaupan
prie akligatvio. Ir galiausiai susikuria tik nelaimingas, nu
čių įrankių ir elektroninių įtai
išseko. Po daugybės metų ne skriaustas žmogus. J i s neras
sų, mes pradėjome gauti ma
paliaujamo našumo, pažymi damas čia laimės žemėje, ban
žiau patarnavimų, mažiau
Bookeris, žmonijos viazduotė do įsivaizduoti ir susikurti
naudos. Jeigu paklaustume vi
atsidūrė
tuštumoje. Ir tai, gal laimingesnį gyvenimą bent
dutinį Vakarų pasaulio žmo
būt, yra giliausia mintis apie anapus ir taip prieina prie Die
gų, ar, apskritai imant, per
keistą būklę, kurioje atsidūrė vo idėjos. Bet kaip paaiškinti,
Beduinai
arabai,
Izraelio
valdžios
išvyti
iš
savo
gyvenamųjų
sodybų,
tuos dešimtį metų gyvenimo
20 amž. žmogus.
klajoja
Negebo
dykumoje
(Nukelta į 7 pusi.)
kokybė ir lengvumas pagerė-

Rašytojas
Christopher
Bookeris savo knygoje "Portrait of a Decade" pažymi, kad
penktas ir šeštas dešimt
mečiai su savo polinkiu į per
mainas ir linksma nuotaika
laukė gerovės ir televizijos. Ta
da vyravo jaunoji karta, atlai
džiai žiūrėjus į socialinius pap
ročius ir menus ir optimizmas,
žlugęs septintam dešimtmety,
buvo pagrįstas viltimi, kuria
žmonija gyveno per visą mūsų
amžiaus eigą.

Būtų per didelis pasitikėji
mas savimi manyti, kad ku
nigystė ir vienuoliškas gyve
nimas yra reikalingas tik
nusidėjėliams ar pagonims
skelbti evangelines tiesas.
Dvasinis
pašaukimas
rei
kalingas kiekvienam žmogui,
kuris nori siekti aukščiau, ne
gu tik ši žemė, kiekvienai tau
tai, kuri nori išsilaikyti dora ir
su sava dvasine kultūra, kuri
tikėjimu nori atremti savo
gyvenimą. Dvasinių žmonių
reikia visuomenei, kuri neturi
laiko pati galvoti apie visa tai,
kas žmogų riša su amžinybe,
su žmogaus paskirtimi.
Popiežiaus raginimas mels
tis, kad Dievas savo dirvon pa
šauktų reikalingų darbininkų,
yra šiandien visai krikščio
nybei tokio būtinumo, kad ji
nuolat tuo turi rūpintis. Nors
kiekvienas krikščionis yra
Evangelijos pasiuntinys ir jos
skelbėjas, bet kunigas, vie
nuolis, vienuolė turi lengvinti
gyvenimą, Evangelijos plėti
mą, vieni teikdami sakramen
tus, kiti mokydami ar slau
gydama, treti rašydami, meiles
ir užuojautos darbais guos
Toks yra žmogaus gyve dami vargšus, senelius, naš
nimas, kad jis nuo mažumės laičius. Tai yra Kristaus įsa
iki karsto reikalingas kitų pa kymas.
galbos. Net Dievas į žmones
Kai kalbama apie pašau
veikia per žmones. Federico kimų dieną, negalima tik gal
Suarez rašo: "Dvi sielos nie voti, kad dvasininkų reikia
kada neturi tiesioginio ryšio vargšų globai ar parapijų
' viena su kita, nes šioje žemėje administravimui. Jų reikia
gyvena ne sielos, o žmonės. tautinėms grupėms išsilaikyti
Sielos turi ryšį su kitomis per svetimoje aplinkoje. Jų reikia
daiktus, kuriuos gali pajausti tautoms išlaikyti tautinį viesavo pojūčiais, tai yra pojū nigumą tikėjimo pagalba. Jų
čiais, kuriais gauna patyrimą. reikia ir valstybiniam gyve
Net ir antgamtiniams daly nimui, nes be moralės nuo
kams pasiekti reikia, taip sa latinio ugdymo ir perteikimo
kant, pojūčiais.pasiekiamų da neveikia nei valstybės įsta
lykų tartum tilto, kuriuo reikia tymai, nei kalėjimai, nei baus
pereiti į antgamtinį pasaulį. mės. Žmogus nori laisvės ir tu
Žmogiškas elementas, tas til ri teisę ją turėti. Bet laisvę jis
tas, ir yra tai, ką žmogus pir turi atremti atsakingumu, įsiti
miausia mato, jaučia. Dva- kinimu, dieviškų dalykų su
,., 8iniam dalykui pasiekti reikia pratimu ir žinojimu gyvenimo
kunigo, kuris pasiruošęs iš že prasmės žemėje, kurioje gyve
miško gyveninio nuvesti prie nimas baigiasi tik žemiška
antgamtinio" (About Being a prasme, o nesibaigia toli
Priest, 88). Šiuo atveju ku mesniu sielos gyvenimu amži
nigas, dvasinis Dievo ir žmo nybėje.
gaus atstovas, ateina* pagal
Reikia ir lietuvių tautai dva
bon tarp gamtinio pasaulio ir sinių pašaukimų, dvasinių ta
a n t g a m t i n i o , kuris gam lentų ir sugebėjimų visose sri
tinėmis priemonėmis nepa tyse — ne tik sakramentams
siekiamas.
teikti, bet ir perduoti evan
Nors kunigo, vienuolio, dia gelinę dvasią. Reikia dėlto
kono ar net ligonių slau melstis, kad ir iš lietuvių tarpo
gytojos seselės pareigos pir išeivijoje atsirastų daugiau pa
moj eilėj y r a d v a s i n i o šaukimų dirbti parapijose ir
pobūdžio, bet šioje tarnyboje institucijose, kurios turi padėti
tas pareigas tegali atlikti tik savo tautai nesunykti ir neiš
žmogus, gyvenąs tarp žmonių, blėsti. Reikia tikėtis, kad lie
paimtas iŠ žmonių ir skirtas tuvių šeimos savo jaunime pa
Žmonėms. Tai nereiškia, kad žadins ir dvasinę kibirkštį
jau pats pašaukimas dva aukotis Dievui, savo tautai ir
siniam darbui suteikia visus žmonių tarnybai, kad išeivija
galimumus nesuklysti, nenu išsilaikytų ir dvasiniu požiū
sikalsti, neparodyti žmogiškų riu nuolat kiltų aukštyn.
silpnybių. Bet dvasinio gyvePr. Gr.

šio dešimtmečio gairių (ne
skaitant fakto, kad pasaulio
gyventojų skaičius pasiekė
keturis bilijonus, tuo tarpu
1950 m. tebuvo tik trys) yra
tai, jog pirmą kartą nuo to lai
ko, kai mūsų civilizacija pra
dėjo vystytis naudodama naf
tą (vos tik 80 metų), naujų
naftos šaltinių atradimą pra
lenkė sunaudojamos naftos
sparta.
Šio dešimtmečio pabaigoje
pasaulio energijos krizė yra
tikrovė. Visa tai ir numa
tymas, kad išseks ir kiti gam
tos turtai, kaip pvz. įvairūs
metalai, pradeda rodyti, kad
20 amž. technologinė eks
pansija ne tik neruošia kelio
būsimai gerovei, bet kad ji bu
vo trumpametė fazė žmonijos
istorijoje. Prie viso to dar rei
kia pridėti mokslo ir techno
logijos suvaidintą vaidmenį
Vakarų
kultūroje,
tech
nologijos destruktyvinę galią,
vis didėjantį triukšmą, taršą ir
paliekama biaurumą, kuriuos
ji atnešė į pasaulį.

Daugiau kaip prieš 70 metų
dvisavaitinis prancūzų laik
raštis "Mercure de France"
(1907 m.) paskelbė apklau
sinėjimą, susidedantį iš vieno
vienintelio klausimo: "Kaip at
rodo, ar religinė idėja ir reli
ginis jausmas nyksta ar au
ga?". Tų pačių metų balandžio
numeryje buvo įdėti 33 įvairių
tautybių mokslininkų ir ra
šytojų atsakymai, tarp kurių
buvo nuomonės ir dviejų rusų
marksistų, būtent rašytojo M.
Gorkio ir filosofo bei sociologo
G. Plechanovo. Gorkio atsa
kymas čia neįdomus, nes jis
priklausė sąjūdžiui, bandžiu
siam
paversti
marksizmą
penktąja pasaulio religija. Bet
būdingas Plechanovo atsaky
mas: "Žmonijos pažanga ma
rina tiek religinę idėją, tiek
religinį jausmą".
Pažanga Plechanovui reiš
kia tai, ką šiandien vadiname
supasaulinimu. Tai pasaulio
išvilkimas iš visko, kas ant
gamtiška ir dvasiška. "Moks
linis reiškinių aiškinimas, tei
gia Plechanovas, gali būti tik
materialistinis. Dvasinių būty
bių reikšmė kultūringam žmo
gui darosi juo menkesnė, juo
labiau jis pasisavina mokslo
laimėjimus". Pagal Plechanovą kultūros kilimas smukdo
religiją, nes vis labiau stumia
Dievą iš pažinimo srities, kaip
jos pagrindą. Pasaulio pažini
mas darosi vis labiau nuo Die
vo nepriklausomas, jis vyksta
pagal savo paties dėsnius,
neturinčius su religija nieko
bendro. Tai pastebima ne tik

pastabose iš ligoninės, Vaclovas parodė, kad jis žiūri į
tai teigiamai. Apskritai jis šią problemą yra ne kartą
taip svarstęs:
Kad išlaikytumėm savo tautinę gyvybę išeivijoje,
negalime atsiriboti nuo savo gimtojo krašto, statydamies patys sau antrą geležinę uždangą iš šitos pusės.
Bendravimas su kraštu yrabūtinas, bet ne veiksnių,
organizacijų ar kitokių organizuotų grupių, net
pavienių asmenų bendradarbiavimas su okupantu, bet
Vaclovo Cižiūno 80 metų
su savo giminėmis draugais ir artimaisiais individu
sukakties ir mirties proga
aliai. Jis nebuvo nei prieš vyresnių, nei prieš jaunimo
lankymąsi tėvynėje. Priešingai, jis laikė tai labai
ANTANAS MASIONIS
pozityviu veiksniu, nes, anot jo, kiekvieną kartą vis yra
daugiau ir plačiau praveriamą geležinė uždanga,
'
Taigi paklausykime, ką pats Vaclovas sako apsikeičiant naudinga informacija iš vienos ir iš kitos
viename (paskutiniame) iš 10 dėsnių veikėjui — visuo pusės ir vis labiau susipažįstant su gyvenimo
sąlygomis ten ir Čia.
menininkui, 218 pusi.:
Dėl dabartinės kontroversijos "važiuoti Į Lietuvą
— Kokiai organizacijai bevadovautumei, jausk,
ar
ją
boikotuoti", jis buvo tokios nuomonės: jei tavo
prask ir kitus įtikink, kad aukščiausia pasaulyje išsis
brolis
yra kalėjime, argi būtų žmoniška jo neaplankyti,
kirsčiusių lietuvių organizacija yra Pasaulio Lietuvių
kad
ir
kažin
kaip neapkęstum paties kalintoj o. Būtų dar
Bendruomenė, kuriai palenkiamos visos vietinės
nežmoniškiau
nutraukti savo brolio, esančio kalėjime,
lietuvių bendruomenės ir organizacijos. Įsisąmonink,
lankymą,
jei
į
tą
patį ar tokį patį kalėjimą yra įmetamas
kad visų lietuviškųjų organizacijų ir pačios Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės didysis ir galutinis tikslas yra dar tavo kaimynas (šiuo atveju Afganistanas). Argi
būtų logiška, vietoj kalintojo, keršyti pačiam kali
Lietuvos
nepriklausomybės
namajam?
a t k ū r i m a s tokiose sienose, kurios garantuotų
Kultūriniai mainai turėtų būti tikri mainai,
tautos gyvybės ir kultūros gajumą ir plėtotę. O kad tai
būtų pasiekta, reikalinga ugdyti ir stiprinti kiekvieno abipusiai, ne vienašališki. Reiktų kovoti visomis galilietuvio sąmoningumą ir kovingumą, kuris atsispindė- momis priemonėmis, kad ir mūsų spausdintas žodis,
tų visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės kultūrinėje muzikos irašai į plokšteles ar juosteles taip pat pasiektų
veikloje ir politinėje kovoje už tėvynės laisvę. Kiek ir aną pusę be jokių trukdymu.
Pats velionis Vaclovas gyvai domėjosi tėvynėje
vienas mūsų, taigi ir tu, tautieti visuomenininke, turi
spausdintu
žodžiu ir kas ten darėsi meno ir kultūros
atiduoti savo asmens indėlį j visos tautos pastangas.
srityje. Skaitė, kol galėjo pats, o vėliau skaitydavo jam
Dieve, mums padėk!
— Kokia Tavo nuomonė apie išeivijoje gyvenančių naujausius dalykus jo žmona. Jis mokėjo skirti pelus
tautiečių santykius su gimtuoju kraštu ir vadinamus nuo grūdų, mokėjo skirti, kur yra tikra kūryba, kur
užsakyta, tarybinė. Prisiminkime tik aukščiau pa
kultūrinius mainus?
Jau atsakydamas \ prieš ŠĮ einantį kiausimą ^a • ->reikštą jo nuomonę apie Korsakienės "Susitikimus".

KAI POKALBI
NUTRAUKIA... MIRTIS

— O kaip gi vaizduojiesi pačios Sovietų okupuotos
Lietuvos ateitį?
Vaclovas Cižiūnas niekad šiuo klausimu nebuvo
pesimistas. Jis gyvai tikėjo, kad Lietuva anksčiau ar
vėliau vėl atgaus nepriklausomybę. Tačiau jis buvo
realistas ir negalvojo, kad tai padarys Lietuva viena
pati ar kas nors kitas už ją. Jo nuomone, tai galės
atsitikti, tik įvykus eventaliems pasikeitimams
pasaulio santvarkoje. Jis buvo už dialogą jau dabar su
mūsų kaimynais ir bendro likimo draugais — lenkais,
gudais ir ukrainiečiais. Ypač jis buvo už dialogą su
lenkais.
Dar prieš savo ligą (1976—77 m.) jis buvo paža
dėjęs talką "Aidų" redaktoriui, apsiimdamas bendra
darbiauti Apžvalgų skyriuje. Jis man rodė tada tiesiog
su džiaugsmu iš dr. J. Girniaus gautus Paryžiuje
leidžiamo lenkų emigrantų žurnalo "Kultūra"
numerius ir gyrėsi radęs juose tiek daug Lietuvą ir
Lietuvos šio meto problemas liečiančios medžiagos ir
apie lenkų kultūrininkų norą užvesti su mumis
dialogą
apie lenkų kultūrininkų norą užvesti su mumis dialogą.
Gerai mokėdamas lenkų kalbą, jis su dideliu entu
ziazmu ėmėsi tos talkos "Aidams", bet, deja, dėl silp
nėjančios sveikatos, ypač regėjimo, tegalėjo duoti tik
vieną apžvalgą, kuri buvo išspausdinta 1977 m. kovo
mėn. numeryje.
— Lietuvoje ir išeivijoje mokyklas
organizuo
damas, joms vadovaudamas ir jose dėstydamas, rašy
damas mokykloms vadovėlius, pedagoginei ir kitokiai
spaudai švietimo ir auklėjimo klausimais,
didžiausią
savo gyvenimo dalį esi paaukojęs jaunimui. Kaip žiūri į
šių laikų mūsų jaunimą ir ką galėtumei jam pasakyti?
Vaclovas Cižiūnas visuomet buvo įsitikinęs, kad
be jaunimo, ypač organizuoto, nėra ateities, ypač išei
vijoje.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 26 d

tį pavergtomis tautomis ir savo
pareigas Amerikos pažangai.
Lietuvių delegaciją sudarė Alg.
Gečys, JAV LB visuomeninių
reikalų tarybos pirmininkas, dr.
Antanas Razma, Lietuvių fondo
tarybos pirm., Phillip Skabeikis,
Lietuvos Vyčių centro vald.
pirm., Thomas Mack, Amerikos
Liet Kat susivienijimo pirm., Ri
mantas Stirbys, "Bridges" vyr.
redaktorius, Stanley Balzekas,
Lietuvių kultūros muziejaus pirm.
Feliksas Andriūnas, JAV LB visuom. reik. tarybos narys. Elena
Bradūnaitė, LB Washingtono apy
linkės vald. narė ir prof. dr. Ri
chardas Kriokus, Martha Wasshington universiteto politinių
mokslų dėstytojas.
Lietuvių delegacija buvo pa
tenkinta savo atstovavimu, nes

LIETUVIAI WORCESTERY

galėjo daugelio išeivijos lietuvių
ir institucijų vardu pareikšti sa
vo atviras nuomones pačiam pre
zidentui ir Baltųjų rūmų aukš
tiesiems pareigūnams.

kunigams skirtuose poilsio na
muose Vianney House.
BEN-CIL HOME SERVICE
ROOM ADDITIONS
Kun. J. Bakanas nors yra pasi
šiais metais kun. J. Bakanas
REC BOOMS — ROOFTNO
traukęs iŠ aktyvios parapijos veik
. DORMERS — SIDING
švenčia auksinį kunigystės jubi
PORCHES — GUTTERS
los, bet jis daug padeda Šv. Ka
liejų- Sv. Kazimiero parapijos
24 HR. SERVICE —
7 DAYS
zimiero parapijos kunigams. Čia
TEL. — 957-057©
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, —
jį matome aukojantį šv. Mišias
40 metų kunigystės jubiliejų. 5v.
ir dabar ne tik per didžiąsias
Kazimiero parapijos organizacijos
šventes, laidotuves, sekmadie
rengia jubšlijatams kunigystės su
niais, bet ir pastoviai šiokiadie
kakčių proga paminėjimus. Birže
niais atvažiuoja savo automobi
lio 15 d. 1 vai. p.p. Maironio
liu anksti beveik kiekvieną rytą,
Parke Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa
o kai reikia, pasako ir pamoks
rengia kun. Jono Bakano kuni
lą. Jo pamokslai persunkti ne tik Madame Anna Shennault, gen. Claire Chennault našlė, vadovavusio Skraidantiesiems Tigrams iš Burmos, prieš II
gystės auksinio jubiliejaus minė
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
religinėmis, bet ir patriotinėmis Pas. karą Guomintango (Ciangkaišeko) pusėje, visų etninių respublikonų — National Republican Heritage Groups
jimą.
temomis. Ne veltui kleb. kun. A. Council — pirmininkė, kuriai baL 12 d. Tautiniuose namuose Chicagoje įteiktas Laisves Įkvėpimo žymuo. B k. į
IR MĖGĖJAMS
Kun Jonas Bakanas yra vie Miciūnas yra išsireiškęs,
kad d. ŪL Lygos pirm. Algis Regis; seniau atžymėti kongr. R. Hanrahan, dr. A. Razma ir dr. F. Kaunas. Plotesnis
Nuocr. Sean <yGara
nas pirmųjų VVorcestery gimusių „kun. J. Bakanas pusė vikaro mū įvykio aprašymas buvo "Drauge" balandžio 15 d. laidoj.
iš Sv. Kazimiero parapijos kuni sų parapijoje". Jis yra visų myli
CHAIN L I N K F E N C E AS LOW AS
$1.6» P E R LIJJEAL FOOT
gų. Gimė i!906 m. vasario 13 d. mas ir gerbiamas. Tai didelės to
tomis. Msgr. G. Baroni stipriai
CASH A N D CARRT
Baigęs South High School įstojo lerancijos, humaniškumo ir gi
Mention D r a u g a s tor special
Daug sutaupysite, pirkdami čia
pabrėžė, kad reikia išlaikyti pa
oonsideration.
į Sv. Kryžiaus (pasionistų) kole lios patriotinės dvasios lietuvis
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
skirų tautinių grupių identite DISCOUNT FENCE COMPANY
Kaip jau trumpai buvo minėta,' šiuose rūmuose etniniams reika tą ir leisti joms reikštis su savo
giją, Durkirk, N.Y. Kunigystei kunigas.
550 W. 162nd St. (Route C)
togiu planu atidedant pasirink
balandžio <11 d. buvo pakviestos lams.
South HoOaad, m . — TeL 3SS-1610
pasiruošė, studijuodamas
The
kultūra
ir
savo
organizuota
veik
tus reikmenis ypatingai progai.
Tai trk mažutė dalelė kun. J. įvairių tautinių grupių delega
Grand Seminary, Montreal, P.Q.,
Po minėtų pareigūnų prane la, kad jos jaustų atsakingumą
Bakano darbų. Jis per 50 metų cijos į Baltuosius rūmus, kur pra
Pilnai užbaigtų toto nuotraukų
Kanadoje ir Švč. Marijos semina
BREVVER'S CAKPEJJTRY
kunigystės atliko jų daug ir di nešimus davė ne tik aukštieji šimo atėjo prezidentas Carteris, už save ir Ameriką.
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
AND ROOFING
rijoje Baltimore, Md. 1930 m.
RESrDENTIAL & COMMERCIAL
Po dviejų valandų pasikalbė ROOFING
delių Dievui, tėvynei ir žmonių valdžios pareigūnai, bet ir pats kuris apie 15 minučių kalbėjo
ir
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
& COMPLETE R E P A I R S
birželio 14 d. Šv. Mykolo kated
apie šeimų pastovumo reikalus. jimo visi dalyviai (apie 200 asme
NEW R O O F 8 — REROOFING
sieloms.
prezidentas Jimmy Carter.
roje, Springfield, Mass., vyskupas
SHINGLES — ASPRALT
Prezidentas kalbėjo su pasitikėji nų) buvo pakviesti vaišėms į
Džiaugiamės
kartu,
kad
mūsų
CARPENTRY — REMODELTNG
3314 West 63rd Street
T. CFLeary Joną Bakaną įšvenmu
ir
neabejodamas,
kad
jis
bus
Apie
infliacijos
blogybes
pra
Low Prioas — Insured
State Dinning Room, kur prie
mylimas kun. J. Bakanas sulaukė
F
B
E
E
ESOTMATES
873-6876
Tel. — PRospect 6-8998
šios gražios kunigystės auksinės nešimą davė energijos skyriaus va perrinktas prezidentu antram ter vaišių stalo visi galėjo artimiau 1000 W. 7STH ST.
dovas
Fred
Kahn,
pabrėždamas,
Į
minui.
Po
kalbos
prašė
kiekvieną
pasikalbėti,
iškelti
kiekvienam
sukakties, kuri apvainikuoja vi
sus jo darbus. Tenka palinkėti ku kad reikia skatinti privačią įnicia delegacijos narį ateiti ir pasis labiau rūpimus klausimus ir
R O O F I N G
nigui Jonui sveikatos ir toliau dar tyvą ir sumažinti išladas. Dr. veikinti, nusifotografuoti ir pa gauti atsakymus. Popietė Bal W A Y N E * S
Zbignev
Brzezinski,
valstybės
sau
C
I
T
T
AND
SUBURBS
klausti,
kas
jam
labiausiai
rūpi.
tuosiuose
rūmuose
buvo
labai
daug metų aukoti šv. MiŠiu au
Alg. Gečys prašė tęsti kovą už įspūdinga, nes ir žydinčios vyš Industrial—CommerclaJ—Restdentlal
ką mūsų bažnyčioje prie Viešpa gumo vadovas, davė pranešimą
New Roofs — Re-Roofs — Repairs
Op&n Spring a n d Summer
ties altoriaus, prisimenant visus, apie politinę situaciją. Taip pat žmogaus teises ir prisiminti Lie nios sudarė pavasarišką nuotai
A Week
TTFEWR1TEES AND
dalyvavo
msgr.
Geno
Baroni,
tuvą. Dr. A Razma pabrėžė, kad ką, o taip pat tautiniu atžvilgiu SIS N. H a7r l eDaya
m Ave., Oak Paric, DL
ypač kenčiančius kunigus ir ti
T
E
L
.
—
848-4355
ADDING MACHINES
kinčiuosius pavergtoje Lietuvoje. miestų departamento sekretoriaus Maskvos olimpinėse žaidynėse visoms tautinėms grupėms buvo
pavaduotojas,
dr.
Stephen
R.
dalyvauti
negalima
ir
jas
reikia
naudinga
žinoti
Amerikos
rūpesNuomoja, Parduoda, Taiso
J.M.
SOUTHERN HEATTNG
Apiello, specialus asistentas etni boikotuoti, nes Sov. Rusijos im
Viri 50 metų patikima* jums
& AIR COMUTIOMNG
KUN. ANTANAS MICIŪNAS niams reikalams, Victoria Mon- perialistinių užmačių plėtimas
patarnavimas.
ACE
R
O
O
F
I
H
f
i
BOILERS
—
AIR
CLEANERS
-.SUKAKTUVININKAS
giardo, speciali asistentė Baltuo- ardo santykius su laisvomis tau Induatria! M d Commerclal Accta.
FURNACES — HUMIDIFIERS
561A 8. PalasU RdL, CUesgo
H O T W A T E R TANKS
torlted.
'
Sv. Kazimiero parapijos tary
IX3W RATES
\
Tilt***'r**4fifi oaa—asty glicu prtortty
Phoma — 581-4111
GUARANTEED—ĮNSTTRJSD
Kun A. Miciūnas, MIC, taupu
F r e e Estiiaat«a — Inaured
ba gegužės 25 d. 1 vai. p.p.
P l * t roofa — H o t t a r — Coatin* 24 HR. S E R V I C E — TEL. 756-3177
mu parapija finansiškai susitvar
Maironio Parke rengia kun. A
Or»Tel — Aluminum
7984244; 18025 Dfcrie Hwy. Homevrood
kiusi.
Miciūnui 40 metų kunigystės su
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiraimiiniiiiiiniiiiiinnniiiiiiiiiiniii!^
kakties minėjimą. Kleb. kun A.
Tai tik keletas jo atliktų dar
5
Miciūnas, MIC, į Šv. Kazimiero
Kun. J. Bakanas — Jubiliatas
bų. Per nueitą 40 metų kunigys
parapiją atvyko prieš 9 metus,
LAIKRODŽIAI IR BRA>GENYBftS
=
tės kelią, besidarbuodamas įvai
tino kunigu. Platūs darbo barai kai vyskupas B. Flanagan pakvie
riose vietovėse ir prie įvairių dar
Pardavimas ir*- Taisymas
s
jaunam energingam kunigui atsi tė marijonus perimti Sv. Kazimie
3403 West 63rd Strert =
bų
Kristaus
vynuogyne,
kun.
A.
3646
W
69th
Street
—
TeL
R
E
7-1941
|
vėrė prieš akis.
ro lietuvių parapiją, nes jam tru
Miciūnas
atliko
jų
daug.
Šian
FiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiia
Pirmoji paskyrimo vieta buvo ko kunigų, gerai mokančių lie
— 737-9737
dien jie stovi i a i p liudininkai
šv. Pranciškaus parapija, Athol, tuvių kalbą. Marijonų provinci
'i||||||||||||il|||||||||IUIIlllliraillllllII«!!lllllllIllllllIlIHIlll!llllll!!l1l!llllI!limillllll
mums kiekvienam. Marijonai at
Mass. Vėliau teko darbuotis Sv. jolas kun. Juozas Dambrauskas
vyko į šią seniausią VVorcesterio
Kazimiero ir Aušros Vartų para pirmuoju Sv. (Kazimiero parapi
lietuvių parapiją ją išlaikyti lie
Motorus
pijose, VVorcester, Šv. Luko, West- jos klebonu paskyrė kun. A. Mituviškoje dvasioje, kaip provinci Automatines Transmisijas
boro, Švč. Jėzaus Širdies, Gardner, ciūną.
=
Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pajolas kun. J. Dambrauskas yra
Rožančiaus Karalienės, WorcesStabdžius
—
Altinatorius
Jubiliatas
yra
baigęs
MaranaI piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų
pasakęs. Kun A. Miciūnui šven
ter, Šv. Juozapo, Aubum ir kito
Starterius
polio
kolegiją,
Thompson,
Conn.,
čiant
40
m.
kunigystės
sukaktį,
Kun.
Antanas
Miciūnas,
MIC
i galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos
se. Kurį laiką buvo kapelionas
Keičiame motorų ir transmisijų § t r e č d a l i ,
VVestboro State ligoninės, admi studijavęs kunigų seminarijoj riuje buvo pastatytas ir iškilmin tenka palinkėti, kad ta lietuviš
3
nistratorius Šv. Motiejaus parapi Marian Hills, 111. ir Marąuette gai lapkričio 26 d. per Lietuvos ka dvasia ir lietuvių kalba ne alyvą ir ffltms ir kitos sugedimo*. |
_
universitete
Milwauke,
Wis.
Bai
pranyktų
iš
mūsų
bažnyčios,
bet
joj, Southboro. Daugiausia kun.
DT««V«
š
Knygi* pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- §
kariuomenės šventės minėjimą
J. Bakanui teko dirbti "VVorceste gęs gavo filosofijos ir žurnalisti pašventintas. Įvertindama šia kil vis būtų raginama ją vartotį ir
Sav. PETRAS PlSNiS
| pįgįntų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į ""
ry abiejose lietuvių parapijose ir kos masterio laipsnius.
nią įdėją Dr. Vinco Kudirkos šau lietuviškas pamaldas gausiau
ir
JONAS
GUDAITIS
| DRAUGJį ir Jūs rasite malonų patarnavimą.
kapelionauti Lietuvių karo vete ,1940 m. gegužės 26 d. Anta lių kuopa kleb. kun. A Miciūnui lankyti. Geriausios sveikatos ir
Atdara 7 vai. ryto iki 6 vai. vak. f
nas Miciūnas buvo įšventintas suteikė kuopos garbės šaulio ti
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PB0GA.
ranams.
ilgiausių
metų.
Sekmadieniais uždaryta
kunigu
kaip
vienuolis
marijonas.
Ypatingai daug gražaus darbo
tulą.
DRAUGO ADMINISTRACIJA
yra atlikęs šv. Kazimiero parapijo Tapęs kunigu, dirbo įvairiose sri Jau kelerius metus jis eina Ame
je. Esant šios parapijos klebonu tyse. Buvo „Draugo"' administra rikos Lietuvių Romos katalikių
;iiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiinfHiiiiiiiitiiniiiitiiiiiin!iiiiiitniiitiniimitin(iiuiiiiiii!iiiii
a.a. kun. J. Jakaičiui, kun. J. Ba torius, 1944-1952 m. klebonas ir moterų sąjungos centro dvasios diiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii:
kanas dirbo vasarinėje mokyklo vienuolyno viršininkas Šv. Petro vado pareigas ir parašo dažnai
je ir buvo tos mokyklos vedėjas. parapijoje Kenoshoj, Wis., antrą gražių straipsnių į Moterų sąjun
Keliolika metų jis buvo Šv. Kazi kartą tose pačiose pareigose nuo gos žurnalą „Moterų dirvą". Nie
miero parapijos administratorius. 1960 -1963 m 1963 -1969 m gy kur ir niekada nevėluoja ir kitus
įvedė anglų kalba antras šv. Mi veno Romoje ir dirbo kaip mari ragina susirinkimus, parengimus i
Popiežiaus Jono Pauliaus II S spalvų paveikslas
šias sekmadieniais. Tos tvarkos jonų vienuolijos generalinis tarė pradėti punktualiai. Visada ener
Padangos. Priekiniij ratų reguliavi
| su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per iv. Milaikomasi ir dabar. Kiekvieną sek jas.
gingas ir darbštus. Tai pastebi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
Grįžęs 1969 m. į Ameriką gy lietuviai m svetimtaučiai, atsilan | Šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiksmadienį dvejos šv. Mišios lietu
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
vių k dvejos anglų kalba. Prie veno Chicagoje. Buvo Chicag^s kę į bažnyčią ar parapijos mo | liukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius:
ti pataisymai. FTRESTONE TIRES.
bažnyčios automobiliams pasista vienuolijos vireprovincijolas. Bū kyklą, kurioje padarė daug pa
Wheel alignment and balancing.
tyti nupirko 3 namus Waverly ir damas šiose pareigose 1972 m. taisymų ir pagerinimų. Visi nu I 10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai
Brakes.
Shock absorbers. Mufflers
Coral gatvių kampe, kurie susi sausio mėnesį Marijonų provinci stebinti gražiu mokyklos užlai S ekstra). Rašykite:
and pipes. Tune-upa. Liubrication.
siekė su parapijos nuosavybe. jolo kun. J. Dambrausko buvo kymu ir švara. Jis yra mokyklos,
I
DRAUGAS,
4545
W.
63rd
Stmt
Change of oil and filters.
Kun. J. Bakano administravimo paskirtas Worcesterio lietuvių Ir. kuri pavadinta taip pat Sv. Ka
laikais įvyko 3 paminėtini Wor- Kazimiero parapijos klebonu.
zimiero parapijos lietuvių mokyk Į
Chicag* NU 60629
Po kelių mėnesių naujoje pa la, globėjas.
cesterio lietuvių gyvenime įvy
^'iHiHiiiiiiiiiiiinntnimininniimntuminiittiuiitHitmnfinimuuiuiiiiiiiHiiiiii^
kiai: 1958 m. šv. Kazimiero 500 rapijoje, dar nespėjus gerai sus;metų gimimo jubiliejaus paminė pažinti su parapija ir parapie2423 West 59fh Strtet — Tel. 6A 6-7777
jimas, 1960 m. lietuvių ir kitų čiais, buvo išrinktas į vyskupi
tautybių festivalis Memorial au jos kunigų senatą. Tų pačių me
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
ditorijoj, 1965 m., minint Lietu tų lapkričio 26 d. jo pastangomis
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
vos 25 m. okupacijos sukaktį, su buvo prakasta žemė naujos kle
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
Vm METV EKSKURSUOS I LIETUVA U BOSTONO/NEW T01KO
rengta didelė lietuvių demonstra bonijos statybai. 1974 m. statyba
MASKVA/VILNIUS
užbaigta ir gegužės 30 d. vysku
cija prieš komunizmą.
S9M0D
•flBVpMCM 7 d.
Gegužes M d.
— $ 869.00
RugpHKio 13 d. (so Rifą) — $1199.00
Parapijos administratorius kun. po B. Flanagan, gausiai dalyvau
GeguZes 21 d. (sw Riga) — $1199 00
- $ 999 00
RugpiūMo 28 d
Birželio 5 d.
— $ 999.00
J. Bakanas visur entuziastingai jant parapiečiams, pašventinta.
- $ $99.00
Rugsėjo
17
d.
Birželio
19
d.
—
$
999.00
Kun.
A.
Miciūnas
1977
m
iškė
prisidėjo, sutikdamas būti rengi
- $§89.00
Rugsėjo M d
Birželio 23 d.
- $ 940.00
mo komiteto garbės nariu. Vys lė mintį pastatyti paminklą žu
— $ 879.00
Spalio
S
d.
Liepos
15
d.
—
$
909.00
27S9 W. 71st St., Chicago, m. 60629
kupui paskyrus klebonu a.a. kun. vusiems už Lietuvos laisvę. Apie
- $ 779.00
Gruodžio 26 d
J. Jutkevičių, kun. J. Bakanas šį sumanymą painformavo Dr.
RCPESTTNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
REGISTRUOBTrtS II ANKSTO — visru SKAIČIUS RIBOTAS.
buvo paliktas parapijoj padėjėjo Vinco Kudirkos šaulių kuopos
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
pareigose. 1967 m. perkeltus pirm. A Zenkų. Sauliai sutiko su
TFM1IO A T I l i J T i n T H I i m
•*!•!* t l l r t r
lai A
Atdara šiokiadieniais nuo £ *aL ryto Bd 10 vai. vakaro.
*ĘĘ&&
toms pačioms pareigoms į Auš šiuo pasiūlymu ir netrukus pra
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
ros Vartų parapiją, kurioje išbu dėjo paminklo statymui telkti lė
393 Wett Brt»dwsy, P. O. BOT 116, Soath Borton, Mass. 02127. TeL 617D. KUHLMAN. B.S.. Registruotas vaistininkas
vo iki 1972 m. birželio 15 d. Nuo šas 1978 m. žuvusiems už Lie
Istaigti vadovauja: Aldona ADOMONIENĖ ir Albina RUDZTUNTEN*.
tos dienos pasitraukė iš aktyvios tuvos laisvę paminklas Sv. Kazi
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
Prteaa šJ-m h t m ] on dombla rtr-tspmncr
and ars aubj*et t<
veiklos k apsigyveno vyskupijos miero parapijos bažnyčios šventoKUN. J. BAKANAS —
JUBILIATAS

MARQUETTE PHOTflU
SUPPLY

Lietuviai Baltuosiuose rūmuose

WA6NER and SONS

A.

P & J AUTO S H 0 P
TAI SOM

T V E R A S l

į DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS!

i
i ŠV TĖVO JONO PAULIAUS | f
|
LIETUVIŠKI 20D2IA1
Iii

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

F

1\tpber HolMays"

JAY DRUGS VAISTINE

TRANS-ATUNTIC TRA VH. SERVICE. INC.

i

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 26 d.

LAUKIAME
DVIDEŠIMTOJO
GINTARO
BALIAUS

1

Chicagos lietuvių moterų klu
bo ruošiamas tradicinis Gintaro Į
balius šįmet turi jubiliejinę reikš
mę, būtent, tai jau 20-ta jaunų
lietuvaičių grupė bus pristatyta
Chicagos visuomenei šeštadieni,
REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 TBOY ST., CHICAGO, DLL. 60629. TELET. 925-5068
birželio 7 dieną, Conrad Hilton
viešbučio didžiojoj salėj. Prie ba
si2
liaus įvairumo prisidės buvusių
debiutančiu įjungimas į vakaro
programą. Gintaro baliaus ko
būtų tas pats..."
miteto pirmininkė yra veikli DePasakė k nuėjo. Ir autorius, nise Vaikutienė; baliaus garbės
baigdamas pasakojimą, spėja:
pirm. — gen Lietuvos konsule ir
"Ar tik jis nebuvo pats Žila klubo garbės pirmininkė J. DaužALĖR€TA
lis..."
vardienė. Taipgi i komitetą įeina
Reiškia, Žilalis (Jau trečio ap šios klubo narės: Beverly Opelka, Tauiotyrininke Elena BradOnaite aptaria Ajtfano ir Anastazijos Tamošaičių knygą "Lithuanian National
veikalui skirtoje kultūrinėje vakaronėje Jaunimo centro kavinėje, Chkagoje, s. m. balandflo mta. 18 d.
Manau, kad galima ir apsaky- žmonės (iš meilės Dievui) sun- sakyme senelio išmintimi) yra
Margarita
iKrupienė,
Hilda
KuNuotr. V. Noreikos
mu pavadinti "Žilalį", užimantį kiai dirbdami pastato bažnyčią; lyg ir abstrakčios išminties ir
zienė,
Genovaitė
Maluškienė,
44 puslapius naujoje J. Jankaus tegu Dievo namai pirmiau gims moralės simbolis, lyg "drungnas
pasakojimų knygoje "Kol esu ta žmonių širdyse... Dideli pini pavasario vėjas", arba — gėrio Giedrė Čepaitytė, Cecilija Matu
Pasimetusi turtuole
lytė, Jean Vance-Sorini, Julija
čia". Autorius jame apsako go gai tik godumą iššaukia, pavydą, dvelktelėjimas.
Christina Onassis, jaunoji lai
Pupelienė, Teodora Kuzienė, Lo
duolio Anupro Kaplio, vargšės neapykantą.
Dedikuota
motinai
vininkystės
magnatė, kuri pavel
reta
Rimkuvienė,
Marija
KrauČeblienės ir dar nelaimingesnių
"Nekęsti lengviau negu mylė
dėjo
turtus
iš savo mirusio tėvo
Jos trijų dukterų gyvenimus ir li ti", — vėl sako tas pasakų žmo
Toks įspūdis lieka, ir visą ne chunienė, Stasė Semėnienė, Al
Aristotlfi, atrodo, eina Barbaros
kimus; ir į šių kaimiečiu aplinką gus Žilaliui. Užtat tiek žmonės trumpą apsakymą perskaičius: dona Daukienė, Christine AusHutton keliu. Tiktai 28 m., (jau
tin,
Adeline
Kutchins,
Sylvia
'įveda tokį charakteriu ir išvaizda neapkenčia; mylėti jų nepriversi... tartum gėrio dvelktelėjimas min
nutraukė trejetą moterysčių — su
Petrošienė, Susan VvTielan, Lore
natūralu, gyvenimišką seneliuką,
"Pavyzdžiu skleisk meilę žmo tyse.
amerikiečiu, graiku ir rusu.
ta Raman, Felicija Juškienė, Evebet savo gerumu ir antgamtiš gui, su kantrybe, iš lėto..."
"Žilalis" yra ištisai įdomioje
Dabar ji linksminasi New Yorlyn Norbutienė, Vilhelmina La
kais regėjimais — lyg ir pasakų
Taip nuo jaunatvės (paslap Jurgio Jankaus pasakojimų kny
ko naktiniuose klubuose su "pagerąją dvasią, ar angelą, ar kokį tingo žmogaus pamokytas) Žila- goje "Kol esu čia"; Lietuviškos pienė, Linda Lutkienė, Jeanne
ganrsėjusiais" spaudoje žmonėmis.
šventąjį, paties Dievo siųstą į nu lis ėjo per pasaulį, sustodavo vis Knygos klubo leidinys, 1980 m., Vaikutytė, Leontina Dargienė ir
Tuo tarpu jos tretysis buvęs vy
Sylvia Wenckienė.
KM.
sidėjėlių tarpą, kad jų sielose ap- prie labiau nusidedančių žmo kaina — 8 doleriai.
ras Sergei Kausov, 37 m., foto
tirpdytų nuodėmių ir silpnybių nių... Kai kitų širdyse atgaivin
Si
knyga
autoriaus
dedik"
>ta:
grafuojasi su savo motina. Malotas
davo gailestingumą, tada pra
dame Maria Sergejevna Paryžiu
"Motinai,
kuri
iš
čia
išėjo
neat
Jurgis Jankus pasakoja apie nykdavo (eidavo toliau).
je,
vedžiodami šuniuką turtuolių
sisveikinta ir nepalydėta".
Vyno padavimas
•paprastus žmones ir apie pačius
Žilalis mokė — kitų nesmerkti,
apgyventa
Foch gatve
realiausius jų gyvenimo svarbiuo neapkalbėti.
į
stalą
Savo pirmąją vedybų sukaktį
Lietuvių tautodailės instituto Chicagos skyriaus pirmininke Aldona Veselsius ir taip pat smulkiuosius rei
"Palikim sprendimą Išminčiai.
Duodančios
toną
kienė
Jaunimo
centro
kavinėje
atidaro
kultūrinę
vakaronę,
skirtą
Antano
ir
praeitą rugpiūčio mėn. Christi
kalus. Jis niekada nepamokslau Kai laikas ateis, Jis tikrai pasa
Baltas vynas paprastai paduo Anastazijos Tamošaičių knygos "Iithuanian National Costume" pristatymui na atšventė, dovanodama savo
ja, skaitytojo nemoko, nei jam kys, kas kiek ir ko vertas"...
Amerikos dešimtukas pačių ma damas prie paukštienos ir visa ir aptarimui.
Nuotr. V. Noreikos
vyrui 60,000 tonų laivą Danila.
perša religinių ar moralinių dės
dingiausių moterų, rodančių pa dos atšaldomas, raudonas vynas
Išminties
ir
moralės
simbolis
Atsisakiusi
JAV-ės .pilietybės ište
nių. Jankus piešia įvairius žmo
vyzdį kitoms moterims buvo pa servuojamas prie raudonos mėsos
kėdama už Sergei, atsiskirdama
nes, su akivaizdžiomis jų darbų
Žilaliui iš tos apylinkės pra skelbtas šio krašto grožio salonų ir turi būti kambario temperatū
su juo, sakoma, ji primetė jam
ir elgesio detalėmis, su jų sąmo nykus ir jau goduoliui Kapliui vėl šukuotojų ir kosmetologų drau
ros. Svečiams netikėtai užklupus,
dabar 60,000 tonų laivą.
nės ir : į«sąmonės šviesuliais ir į blogą pakrypus, štai Jankaus gijos. Jos yra: Rosalynn Carter,
baltą vyną galima įdėti į šaldy
Su dviem laivais savo nuosa
šešėliais. Neperdeda.
Nepiešia pasakojime atsiranda ir trečias Betty Ford, Polly Bergen, Caro!
tuvo šalčiausią skyrių 20 — 30
vybėje (dabar pasaulinė spauda
dirbtinių vaizdų, jo knygose rasi senukas (miniof), kuris Žilalio Bumett, Cheryl Ladd, Mary Tymin. Vadinamoji"kambario tem
spekuliuoja) ar jis begrįŠ Mask
tik realų žmogų, nevengia net šventumo trūkumą taip aptaria: ler Moore, Diana Ross, Jaslyn
peratūra" senovėje buvo matuo
von,
ar prašys prancūzų, graikų,
natūralizmą
"Žmogus visada pasiliks žmo Smith, Cheryl Tiegs ir Barbara jama pagal vėsiąsias Europos pi Balzeko Lietuvių kultūros mu medžiagas išaudė A. Tamošaitie
ar
šviecarų
pilietybės.
gum. Jeigu ir Viešpats Dievas VValters.
lis, todėl pagal dabartinį mūsų ziejaus moterų gildos tradiciniai nė, A. Veselkienė ir A. DragūJankam toliaregystės
Spauda taipgi labai domisi, ką
gyvenimo standartą,
raudonas pavasario priešpiečiai įvyks šeš nienė. Komentarai Aldonos VeJ. Jankaus pasakojimuose yra,
selkienės.
Alvidos
Eitutytės
kank
Christina darys su savo likusiu
vynas turi būti irgi šiek tiek at tadienį, gegužės 3 d., 11 vai.,
tačiau, budingo antgamtiškumo,
lių
ir
Rimgaudo
Kasiulio
birby
gyvenimu ir turtais. Kaip miręs
Drake
viešbučio
didžiojoj
salėj
vėsintas.
arba pasakų elemento: žmogaus
nės
muzikinė
palyda.
Visas
pel
komedininkas Joe E. Lewis buvo
(Grand Ballroom). Ypač įdomi
toliaregystė, pasivaidenimai (kai
nas
skiriamas
stipendijos
fondui.
greitas pabrėžti: "Pinigai nėra
programa ruošiama viešnioms,
Persiškoji teisybe
ateina ir sėda su kaimynais prie
būtent, lietuvišku tautinių rūbų
Taipgi popietėje bus įteikta visikas. Jie negali nupirkti netur
stalo žmogus, kuris tuo momen
to."
Senas persų priežodis sako: modeliavimas, reprezentuojantis gildos stipendija lietuvaitei stu
tą kelionėje miręs), regėjimas
„Niekad nepamatysi skruzdėlės septynių būdingu Lietuvos sri dentei, siekiančiai aukštojo moks
velnių, skaitymas kito žmogaus
Kodėl?
akies, gyvatės kojos ir mulos (mu- čių rūbus: aukštaičių, vilniečių, lo. Šių metų stipendija paskirta
minties... Įdomu, kad Jankus čia
pat piešia labai kasdieniškus gy
Uah — Irano dvasiškis) labda- žemaičių, dzūku, kapsu, zana Marijos aukštesniosios mokyklos
Kodėl mes norime, kad vaikai
vykų ir klaipėdiečių. Šių rūbų abiturientei Rimai Valiulytei. Ji
venimo vaizdus, labai paprastus,
rybėsr
elgtųsi
kaip suaugusieji, kai
yra priimta į Layolos universitetą
realius žmones, ir... čia pat įpina
daugelis
pastarųjų elgiasi kaip
studijuoti meną. Jos meno dar
kasdieniškai kalbantį nekasdie
vaikai
ar
net blogiau?
bai bus išstatyti Balzeko Lietu
nišką, antgamtišką charakterį.
Kodėl vyrai dažniausiai nusi
vių kultūros muziejuje birželio
Toks yra Žilalis. Tai senukas,
perka per mažas skrybėles ar ke
22
d.
g niekur atsiradęs nuošalioj,
Dažnai yra sakoma "kaip grei turėjo progos pasidžiaugti šia lie
Priešpiečių komitetą
sudaro pures, o moterys per mažus ba
tuščioj trobelėj ir pradėjęs gy
tai laikas bėga"s ir vaizdžiausiai tuviukams skirta plokštele. Šią šios gildos narės: Eleonora Za- tus? (Bet niekad atbulai).
venti, daryti gera žmonėms — VaflcoHai džiaugiasi plokštele "Zuik* PuScis". Prie* deSimtJĮ metu Grigaičių,
laiko bėgimas yra pastebimas, plokštelę šiandien galima įsigyti' polienė, Vilhelmina Lapienė, Ja
Kodėl žmonės, kurie mėgsta
mažais rankdarbėliais, savo pa- TijunSių k Vendovų atžalynas ta. zuiki {dainavo ir įkalbėjo minimoje pk*žmogaus
amžių
stebint.
Ypač
Vazneliu
prekyboje,
Marginiuo
nina Monkutė-Marks, Paulina kartoti: "Labdarybė prasideda
, '.
r! _,...,;„,„•
_ , _ : , , Uelftjet Una Gngaitvt*. Liudas Venclova. Aras Tijūnėlis; 2-oje eilėje ij lu
daug
reikšmės
metai
ar
antri
tu
se
ar
Drauge.
Tolimesnėse
apy
Vaitaitienė,
Bianche Kezienė, Ma namie", ir užbaigia ją toje pa
sakomis, pnlypnimais, rarr. ... ^
,
,
^
^
„
^
^
„
^
v
.
^
_
WrV vi s
a r p
T
r !tvt#
ri pradedant stebėti vaiko amžių. linkėse gyvenantiems galima už ry Valence, Stella Kaulakienė, čioje vietoje?
taikiu žodžiu... Žilalis nieko pats
Daug įtakos vaiko vystymosi sisakyti tiesiai iš leidėjų šiuo ad Sylvia Wenckuvienė, Olga LanKodėl bevaikė pora, gyvenan
sau nereikalauja ir savo išminti
resu:
I.
Grigaitienė
3990
Gregory
metuose
padaro
aplinka
ir
kas
don, Eleonora Katauskienė, Ma ti kaimynystėje, užtikrintai visa
mi nesididžiuoja; jis vengia ką
vaikui tais jo vystymosi metais Drive, Northbrook, Illinois 60062. rija Krauchunienė ir Aldona Olie- dos žino kaip kaimynų vaikai tu
supykdyti, vengia prievartų, ap
yra pristatoma. Amerikoniškoje
rėtų būti auklėjami?
kalbų, peštynių, savo dosnumu
Nors bėgantis laikas toks aki nė.
aplinkoje
vaiką
sudominančių
rodo geraširdiškumjb pavyzdį,
Viešnios kviečiamos rezervuo
vaizdus visų žmonių veiduose,
žaislų ar užsiėmimų yra apstu.
'bet, — čia pat žmones įspėja, —
ti
vietas, skambinant — Bianche
Tėvai ir vaikai
tačiau plokštelė palieka tokia pa
Tačiau mums, susipratusiems lie
tttbūti godiems iš kito gaunant
Kezienei
tel. 246 — 6384 ar Mary
ti ir jaunatviška, mažamečiams
tuviams, yra svarbu supažindin
į l a l i s , atrodo, toks paprastas se
Tėvai apgauna savo vaikus,
patraukli, kaip ir prieš dešimtį Valence, tel. 246 — 6432.
ti mažamečius vaikus su lietu
nelis, kuklus ir vargdienis; bet..
metų jinai buvo.
G. /.
M. Krauchunienė sako žymūs psichologai, kai vie
viška aplinka ir suteikti jiems
jis eina per gilų vandenį, net našai giriasi jais, nes bet koks val
progos
pamilti ir pasidžiaugti
^mių nesušlapdamas; jis išskai
kas, vertas druskos krislelio, dro
lietuvišku žodžiu.
to žmonių mintis, mato velnius
visi ir jaučiasi pasipiktinęs dėl
net ir bažnyčioj... Čia jis kaimie
Tokią aplinką mažamečiams
to išdidaus trimitavimo.
tis, čia — šventasis. Čia Žilalis
vaikams suteikia išleista plokšte
piemenų draugas, o štai - beesąs
lė "Zuikis Puikis". Pati gerai pri
ir išminčiumi, kuris nugali ir
simenu, kai mano ketverių mete
MOTERŲ VEIKLOS
"kunigą, nustebina ir sugėdi
lių dukrelė praleisdavo valandas
PARENGIMŲ KALENDORIUS
na užkietėjusius nusidėjėlius, ži
pati ant savo patefono užsidėdaCHICAGOJE
no žemės turtų ir žmogaus proto
ma plokštelę "Zuikis Puikis" ir,
Gegužės 3 d. — Balzeko lie
Tibbtumo paslaptis. Jis būtu ga
jai bežaidžiant su žaislais, pasi
tuvių
kultūros muziejaus mote
lėjęs išeiti mokslus ir tapti gal
girsdavo kartojami dainelių pos
rų gildos pavasario priešpiečiai
-vyskupu, bet
nenorėjo. Jis
meliai kartu su plokštele. Taip
Drake
viešbuty.
nįSnąs,' kodėl jis toks esąsl —
praleisdavo dieną po dienos, kol
Gegužės 10 d. — Balzeko lie
Taip tvirtina (pasakojime) autopagaliau išaugo ir kiti dalykai
tuvių
kultūros muziejaus meti
patraukė vaiko smalsumą. O
Nekęsti lengviau negu mylėti
nis banketas Chicagos miesto
koks palengvinimas mamai, kai
bibliotekos
Kultūros centro papats
vaikas
užsiimdamas
girdi
Prie Žilalio pasakiško išminlietuvišką
žodį.
tffigufno rašytojas prigretina dar
Balzeko Liet kah. ima., moterų gOdoa priešpiečiu ra taat. rūbu parodai
įr*\.
m A
rv.,-J«x:-»»-,.
Šiais metais "Zuikis Puikis"
Vfeną pasakų charakterį — žmo—
,
_n i*\. ™«LVLi
, r,
' ji
Birželio t d — LMaesimtas
švenčia dešimtmetį nuo pirmos rengimo komitetas. 1-oje eO. ii k.: VHheimina Lapiene, Eleonora Kataus"gų, kuris Žilalį pamokęs:
,.
__ .
Kai mamyte *«ka p—aka* HetnvlUrai.
Indr* TIJanMhM** laiko cnt
r
Neatskleisk klebonui, kur pa-j :-'2nu * T- V t. Liadat Vi-nrlnv«_ < r* uito Yil-foH ja, fYaK i r R.į=-s " "in^l- laidos. Per šiuos dešimtį metų iš kien*, Eleonora Zapoliene; Il-je eiL U k.: Olga Landon, Mary Valence, Stetta į Gintaro balius, ruošiamas ^™"
r
r
ėjo dar dvi laidos. Daug vaikučių Kaulakiene, Paulina Vaitaitienė, Janina Marles, Marija KraiKhuniene ir | cagOS lietuvių moterų klubo
slėpti žemėj dideli pinigai; tegul '.*», }.nfrn <r Lira >lgaJtyt*i».

GĖRIO DVELKME JURGIO JANKAUS s * « & . r s ^ ž
APSAKYME "ŽILALIS"

KVIEČIAME PASIDŽIAUGTI MOŠŲ
TAUTINIAIS RŪBAIS

ZUIKIUI PUIKIU! DEŠIMT METU

Blaacce Kezleot.

Nuotr. V. Noreikos

I Conrad Hilton viešbuty.

A. A. ELENA KARAITIENĖ ATSISVEIKINUS

MOSU KOLONIJOSE

7
Pasitarta dėl atstovų į apygar DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. balandžio mėn. 26 d.
dos suvažiavimą, įvykstantį gegu
žės 4 d. Vyčių salėje, Waterburyčių riebalų nenaudoti, naudoti sirodžius ligos reiškiniams reikia
je. Pasikalbėta kandidatų reika
tuos, kurie pasilieka
skystame tuojau kreiptis į gydytoją, kad jis
lu iš Hartfordo apylinkės į apy
pavidale. Tačiau ir čia reikia patartų, ką valgyti ir nuo ko su
gardos naują valdybą.
vengti perdėjimų. Kas perdaug silaikyti.
Posėdis buvo draugiškas ir sklan
saugo savo figūrą ir greit sten
dus, malonu, kad nariai darniai
— Amerikos biznio žmonių
giasi nustoti svorio, dažnai pa
dirba. Posėdis baigtas prie šei
kenkia inkstams ir jaknoms. Svei net 35,000 dirba užsienyje..Net
mininkų gardžių vaišių.
ki žmonės neturi vengti sviesto, 6,000 JAV įmonių t u r i užsieny
Motinos dienos minėjimas vyks
kiaušiniu, pieno ir sūrio. Tik pa je skyrius.
šia tvarka: Mišios už gyvas ir mi
rusias motinas bus aukojamos ge
gužės 11 d., 9 vai. ryte, Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Tuoj po Mišių
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems,
— parapijos svetainėje paskaita,
kad Lietuvoje, Kaune, 1980 m. balandžio 21 d., sulau
Švyturio mokyklos jaunimo, me- Į
kusi 75 m. amžiaus, mirė mūsų mylima mama, uošvė,
ninė dalis ir vaišės.
senelė ir prosenelė
M. Petrauskienė,

Balandžio 9 d. Šv. Kazimiero
'kas. Apylinkė aukų per paskutilietuvių kapinės priglaudė a. a.
Įnius metus išdalino 3,570 dol.
Eleną Karaitienę. Kan. V. Zaka
įvairioms organizacijoms ir jau
METINIS SUSIRINKIMAS
rauskas ir susirinkusieji sukalbė
nimo reikalams.
jo paskutines maldas, o iš laido
LB Hartfordo apylinkės meti
Apylinkės valdyba be kelių
ki tuvių dalyvių
ant
velionės
nis narių susirinkimas įvyko ko vyresnio amžiaus narių sudary
^.karsto byrėjo ats'sveikinimo gyvo 23 d. Švč. Trejybės parapijos ta iš jaunų ėmoniu, vidurinės ir
I.jVųjų gėlių žiedai. Kapinėse aisalėje. Apylinkės pirm. S. Zabu jau čia gimusių kartos.
~"dėjo Marijos giesmė ir Tautos
lis pradėjo susirinkimą .Susikaupi
Pirmasis posėdis įvyko balan
himnas. Velionė a. a. Elena Ka
mu prisiminti LB mirę nariai.
džio 15 d. pas iždininką Henriką
, . < - raitienė, sulaukusi 83 metų am
Išrinkta komisija balsų skaity ir Jadvygą Dapkus. Valdybą su
žiaus, kelionę baigė Amerikoje.
mui: Antanas Mockus, Mykolas daro Steponas Zabulis - -pirm.,
A. a. Elena Karaitienė gimė ir
dr. Jonas Zdanys - vicepirm.,
Gečiauskas, Juozas Benešiūnas.
i augo Kybartuose. Sukūrusi šeimą
Danguolė Banevičienė — sekr.,
jau neturėjo laimės ilgai džiaugtis
Po pranešimų buvo
ilgesnės
J
Henrikas
Dapkus — ižd., Genė
-šeimynine laime. Po aštuonerių
diskusijos dėl netarpininkavimo
Z
d
a
n
i
e
n
ė
—kultūriniams reika
^-vedybinio gyvenimo metų neteVasario 16-tos minėjime
aukų
lams,
Alfonsas
Dzikas — etniniu
• ko savo vyro, o ant rankų liko
rinkime Altai ir Vlikui. Iškeltas
reikalų atstovas, Regina Stanvienturtis.berniukas Algis, šeštuoklausimas — ar valdyba teisin
RBEBCS VALGIAI
kaitytė, Zina Dresliūtė jaunimo
— s i u s metus beeinąs. Šeimos tragegai pasielgė atsisakydama talki
ir
kitiems
darbams,
Marija
Petraus
10 dija jos širdin įaudė didelį skausninkauti? Balsuojant 91 nuošim
Žymūs širdies ligų specialis
kienė — informacijai.
į,į,,*.mą
ir rūpestį, bet ir meilę savo
t
tis susirinkusiųjų pritarė valdy
tai įspėja vengti naudoti riebius
Revizijos komisija: Vaclovas valgius. Vietoj taukų,
kūdikiui. Tie išgyvenimai ją lyA. a. Elena Karaitienė
bos nutarimui
netarpininkauti
lašinių,
Nenortas,
Antanas Kuprys, Adol margarino pataria naudoti auga
dėjo visą ilgą gyvenimą. Jos sun-!, k o s k e l i o n ė s t e s u t e i k i a A u k š č i a u . ir tą narių pritarimą
sekretorė
xią dalį suprato ir ją guodė tik
linį aliejų, ypač alyvų ir žuvų
D. Banevičienė įrašė į metinio fas Maslauskas.
sias
j
ai
amžinojo
pavasario
Posėdyje aptarti įvairūs atei riebalus. Gausus riebalų vartoji
susirinkimo protokolą.
sūnus Algirdas, o vėliau ir marti
džiaugsmą amžinybėje.
Viktorija.
Tokiu pačiu gausiu pritarimu ties parengimai: Motinos dienos mas kenkia žmogaus širdžiai. Vai
Šeimos nariai laidotuvių da
ir baisiojo birželio minėjimai, ru sinių ir žuvų riebalų naudoji
Kai sveikata ėmė menkėti, sū
lyvius pakvietė į Lietuvių Tau palikta ta pati valdyba sekan dens vakaras ir kiti reikalai. Per- mas širdžiai nekenkia.
Pavyz
nus, marti ir vaikaičiai Gintaras
tinius namus gedulingiems pie tiems metams. U ž Vasario 16- skatyta krašto valdybos informa džiui, eskimai, kurie labai daug
ir Aušrinė visur ir visada budė
tums, kur daugelis su gilia pagar- tos minėjime surinktus 1,732 dol. cija geresniam bendradarbiavi naudoja žuvies taukų, mažai ser
jo jos sveikatos ir kelionės per gy
ba prisiminė velionės neitą kelią. Į gautas iš krašto valdybos finan mui su Altą. Trumpai aptarta lie ga širdies ligomis. Tas pat buvo
venimą metu. Ji buvo kukli, tyJurgis ]anu'saitis \ sų vicepirmininko padėkos laiš tuvių jaunimo taut. šokių šven- pastebėta karo metu, kai riebių
"" Ii, bet širdyje nešiojo lietuvės mo
tės eiga ir paskirta 25 dol. auka j valgių naudojimas buvo mažas.
tinos didžiuosius ir geruosius pri
sveikinimui.
' Girdi, bendra taisyklė: stingstanvalumus, kuriuos diegė ir savo
sūnui Algirdui.
Angeles 2—0, prieš W. Verbias, i vyko keturiese; nebuvo Ričar-'
... Amžinybėn išėjo Kristaus Pri
Mich. — 2—0 ir Don Reitei, On- Į do Grauslio nei inž. A. Klinovo.
sikėlimo šventės išvakarėse ba- Čia jam daug padeda saugumo policijos viršininkas
t a r i o N Y 2—0, o su J . F. Cam- j Mums t a š k ą iškovojo Jurgis
* landžio 5 d. sūnaus Algirdo ir
AL. TENISONAS
bei, Conn. 1—1. šiose ' U S Po-, Zoza trečioj lentoj, įveikdamas
'""' marčios Viktorijos vasarvietėje
>
i
stal T e a m " antrųjų
komandų, daugiau dviejų šimtų turintį
Gintare, Union Pier. Šią vietą ji
Sovietų laikraštyje pasirodė ži- sekretorius. Tai Dvigun ir Ciniev, pirmenybėse labai sėkmingai su
reitingą, žaidiką Patrick Kenny
- l a b a i mėgo. Vasaromis ją maty nia apie Valstybės Saugumo ko- kurie pažymėti Andropovo pavažaidė
M
a
t
a
s
Brazis
iš
Baltimo.
(1728).
davome ruošoje ar po ošiančiais miteto pirmininko čekos šefo Juri duotoj a i s,
rės,
pelnydamas
7—1
taškų
Paskutinės METT lygos rung
Ščelokovas paskirtas Vidaus rei
ąžuolais besišnekučiuojančią su jaus Andropovo apdovanojimą
e w
Yorke Stąte I I komandai. tynės įvyks balandžio 25 d., So.
<* vasarotojais. Ji buvo miela pokal Spalio revoliucijos ordinu. Jį pa- į ka'Ių ministru. Jis buvo Dnepro-' ^
Smulkesnių
žinių d a r neturime. Bostono L P D klube: Harvard at
sveikindamas,
Brežnevas
tarė:
•petrovsko
miesto
Vykdomojo
kobininke, plačiai atverdavo savo
—
Bostono
tarpkhibinėse ba Lithuanian. Pirmojo rato rung
-meilę žeimai ir tėvynei Lietuvai. "Tavo įnašas į mūsų bendrą veik- 'miteto pirmininkas. D a b a r Vidaus
landžio
18
d.
Mit-Lathuanian tynės prieš Harvardą buvo už"7ją visą gyvenimą ištikimai globo lą yra daugiapusiškas ir didelis", reikalų ministro žinioje yra visa
baigėsi
stipriu
MIT
komandos, baigtos 2y2—2y2.
Iš policinės valstybės taško ne- J policija ir ne tik milicija, bet ir
jo sūnus, parodęs daug meilės ir
laimėjimu 4 — 1 . Mūsiškiai nu-1
K. Merkis
širdies. Ji buvo labai religinga ir abejojamai diddis. Andropovo j kariuomenės daliniai
Taip generalinis sekretorius sau
dar neprikl. Lietuvoje priklausė tvarkoma čeką įsiveržia į visu or
ganizacijų ir įstaigų veiklą, stip go savo galybe.
prie katalikiškų organizacijų.
Petkaus koplyčioje su velione riai išplėstas operatyvinių dar
Pranešaige giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
atsisveikino artimieji gimfh'ėš ir buotojų tinklas, išleistos slaptos
balandžio 15 d. mirS mūsų mylima žmona, motina ir sesuo
daug tėvynainių," kurie velionę instrukcijos, Ikurios legalizuoja net
pažinojo, išreikšdami paskutinę Stalino laikų sekimo metodus.
— Pagal Š A L F A S S paskelbi
pagarbą maldos žodžiais. Lai
Be abejo, čekos veikla visuomet
dotuvių apeigas bažnyčioje ir buvo valstybės vadų dėmesio cent mus 1980 m. Š. A m e r i k o s Liešachmatų
pirmenybės
kapinėse atliko kan. Vaclovas Za ras. Dar Leninas yra pasakęs: "Be i tuvių
karauskas. Šv. Mišių metu jis pa tokios institucijos darbininkų vai- ! įvyksta šį savaitgalį (balandžio
'sakė velionės gyvenimo kelią iš-jdžia (reikėtų sakyti komunistų i 26—27 d.) D e t r o i t o Lietuvių
.
NORVAIŠAITE (NORMAN)
ryškinantį pamokslą.
į valdžia) negali egzistuoti". Stali- kultūros centre.
Pirmenybės
y;
Netekome dar vienos taurios! n a s ė j 0 toliau: jis "sučekino" visą 5 ratų. Pirmojo r a t o pradžia
Pagal pirmą vyrą Ramanauskiene
— lietuvės motinos, švietusios savo. v a ,} s t y b ę ) v isą gyvenimą. Stalino j šeštadienį 10 vai. r y t o .
Gyveno Napa, California, o anksčiau gyveno Chicago, Illinois.
•*'•-gražiu gyvenimu. Po ilgos žemiš-1 ne domino
darbininkų
gerovė,) — Pasaulio p r e t e n d e n t a i j a u
Buvo palaidota iš St. Apallinaris bažnyčios Tulocay kapinėse,
Į bet asmeniškas reikalas. Tai ge- į užbaigė tris dvikovas. K o r č n o .
Napa, California, šeštadienį, valandžio 19 dieną.
rai žinojo ir Stalino į priekį iškel- Jus įveikė buv. pasaulio meiVelionė buvo duktė Petro Povilo ir Veronikos (Damanauskai5y2—3%,
tas Brežnevas. Niekad tačiau po sterį T. P e t r o s j a n ą
RIMTIES VALANDĖLEI
tės) Norvaišų, kilusių iš Šiaulių apylinkės.
litiniame gyvenime čekos rolė ne- Vokietijos d m H u e b n e r i s —
(Atkelta i i 3 pd.)
Pasiliko dideliame nuliūdime: vyras Leon, 2 sūnus Leon, Jr.
buvo ta:,p žemai pašlijusi, kaip, vengrą Adorjaną g % 9% ir
ir MkhaeL 2 broliai Peter C Norman, gyv. Denver, Colorado
ChrušČevo laikais. Čekistai ge Polugajevskis — b u v . pasaulio
ir Alfonso Norman, gyv. Joiiet, m.
kai jau žmogus y r a pasiekęs
rai prisimena tuos laikus, kada meisterį M. Talį, 5 y 2 — 2 i / 2 ( ! ) .
Dėl informacijų rašyti: Alfonso Norman, 25 N. W. Circle Drive,
šioje žemėje tariamos laimės ir
Stalinas, Berija arba Ježovas juos Meksikoje kovoja v e n g r a s L .
Joiiet, III. 60432.
gerobvės, o ne v i e n a s ir tada
įterpė į partijos vadovaujamas sri Portiš prieš buv. pasaulio mei
c'T-neatsikrato to Dievo trošVeng
tis, įskaitant politbiura.
Tokio steri Spaskį 4V 2 —3y 2 .
—»Tkimo?
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smukimo čeką negalėjo Cbrušče,-,,, Niekas negali paneigti, kad,
—
"US
P
o
s
t
a
i
T
e
a
m
"
pirme
vui dovanoti ir aktyviai prisidėjo
kaip yra ateistų t a r p vargšų ir
nybėse, kurios b u v o pradėtos
A i A
prie jo nuvertimo.
turtingų, taip y r a tikinčių ne
1978 m. pabaigoje, bostoniškis
Brežnevas gerai suprato šią pa
tik vargšų, bet ir turtingų tarKazys Merkis j a u užbaigė visas
"*pe. Kitados vokiečių poetas moką ir pritarė čekos ir partijos
savo aštuonias p a r t i j a s , pelny
Goethe bandė daryti skirtumą "santuokai" naujais meilės pa
damas (Naujosios
Anglijos I
jos dukrai LIUSEI ir žentui KĘSTUČIUI LESKAUStarp mokytų ir nemokytų žmo grindais: čekistus įterpti į partijos
komandai 7—1 t a š k ų d ) . š i
KAMS, anūkams ROMUI, REGINAI ir OKAI su ŠEI
nių santykio su Dievu. J i s sa- vadovaujamus organus, įskaitant
pasekmė y r a p a t i geriausia N .
i ko: " K a s turi meno bei mokslo, politbiura. Į Valstybės Saugumo
MA gilią užuojautą reiškia
Anglijos komandoje. K. Merkia
^-tuo pačiu turi ir religiją, kam prr-ko vietą jis pastatė Andropo
laimėjo prieš Sol Simcoe, Los
Bernardas Morkūnas su šeima
*^<j«tinga meno bei mokslo, teturi vą, kuris prieš tai tvarkė partijos
^-religiją". Tai reiš-kia, kad me ryšius su užsienio komunistais.
•IIHItilllllllHIIHIIIHIIIIIItlIlUIlllllllllllM
n a s ir mokslas, kitaip t a r i a n t
50-mečio viduryje Andropovas
išsilavinimas,
atstoja
reli- buvo diplomatas,
pasiuntinys
Licenaed, Bonded, Insared
" gijas. Kam išsilavinimo trūks Vengrijoje ir 'kartu su čekos gene
Nauji
darbai ir pataisymai. Virtuvės
ta, k a s meno ir mokslo neturi, rolu Serovu dalyvavo vengrų ne
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt.
, , t a m religija yra n a u d i n g a ir priklausomybės kovų užgniauži plytelės. Glass blocks. Sinkos vamzRADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA - T06CA
reikalinga.
TURANDOT - AIDA - LA JI7IVE - ANDREA OHENIEK
mui 1936 metais. Dabar Andropo dtiai iSvalomi elektra. Į automatą ga
GARMEN - MANON - LESCATJT - PAGLIAOCI
-~ Šiuo atžvilgiu 19 šimtmečio vas yra ne tik Valstybės Saugumo lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
ateizmas religijai dar pripaži- komiteto pirmininkas, bet ir par de ir telefoną.
—no t a m tikrą vertę. Iš čia kilo tijos politbiuro narys.
SERAPINAS — 636-2960
Stuttgart'o Simfoniniu orkestrą*
„„Voltero posakis, kad, jei Dievo
iiiiiHumiiiHiniuiiiiiiHumiummiHiMu
1978 metais čekos rolės padidė
_ b e b ū t ų , tai reiktų jį išrasti, nes
Dirigentą* DARIUS LAPINSKAS
be jo minia negalėtų tinkamai jimas pasireiškė tuomi, kad Mi
Tai
riena
populiariausių plokštelių. Kaina su persiuntimu
tvarkyti savo gyvenimo. Tuo nistrų Taryba Valstybės Saugumo
DRAUGAS, 4545 W. «Srd S t , OUoafO, DL tM29
tarpu komunizmas nori Dievą komitetą pavertė Sovietų Sąjungos
$7.30
AmerikojeUžsakymus siųsti:
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kiras
sunaikinti.Liaudžiai
Dievas Valstybės saugumo komitetu. Juri
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir
yra net kenksmingas, nes jis diniai tai prilygsta ministerijos pilna apdrauda,
—atitraukia paprastų žmonių dė- teisėms, kas buvo ir Stalino laikais.
Tel. — W A 5-8063
r^=
^Jtnesį nuo sunkios bei skur
Andropovą iškėlė Brežnevas.
džios
jų būties, užliūliuo Bet komunistų partijos šefas gerai
d a m a s anapusio gyvenimo supranta, kad pasitikėti niekam HmiimittHiimiHHMHiiimitiitiuiiinrm
Edmundas Kaadat ir Jaaas Guijatas įdainavo 27 popuMsriasias
Jvalrttj prekių pasirinkimas n«pažadais. Tokia arši komu negailima. Čia Brežnevas yra Sta hranglal A mū*y sandelio.
harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda.
IiLešdo dr Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos
COSMOS PARCELS EXPRESS
nistų kova su Dievo idėja ir ją lino mokinys- Todėl kontroliuoti
vedėjas,
gyv. Mountainside. N. J.
išpažįstančiais, kaip tik rodo. .Andropovą Brežnevui tarnauja Į 2501 W. m SU Cblcago, IH. «M2f
Dviejų
plokštelių albumas su persrunrimu kainuoja SK95. 111. gyv
,kad jie nori n u m a r i n t i Dievo dar pu .patikimi vyrai iš "Dne-j
prideda 70 c valstijos mokesčio.
SIUNTINIAI
1
LIETUVĄ
troškulį savyje, bet nenuma propetrovsko mafijos", kurie dirU Įsakymu* siusti DRAUGAS, «MC W. Ori Street, Clucafa, ŪL
Tetef. — 125-2737
rina Dievo troškimo žmonėse. i bo kartu su Brežnevu, kai tas bu
Vytautas Valantinas
J . V . vo Dnepropetrovsko apygardos
»itmmiitininMwniHMUiinmuiiiuum ^

Hartford, Conn.

Kaip L Brežnevas saugo savo galybę

ŠACHMATAI

A. f A. VERONIKA RAČKAUSKIENE

Dideliame nuliūdime liko: duktė Elena
Jurkynienė,
žentas Petras, anūkai Danutė, Rūta ir Jonas su
šeimomis ir Vytas; Lietuvoje trys dukterys
ir
sūnus su šeimomis.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P . G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D
Ą

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4 3 3 0 - 3 4 So. C a l i f o r n i a A v e n u e
b
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-0852-.
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Y A r d s

•1741-2?

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VVESTERN #\VE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000
t

ALX)LFINA "DOLLY" KAZIEWICZ

CECILIJAI MAČIULIENEI mirus,

PLU M B I NG

Įsigykite ši? populiarią plokštelę

STASYS

B A R A S , tenoras

M O VI N G

KUR TAS ŠALTINĖLIS

P E T K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2533 VVest 71 St., Chicago
1410 So. 50th Av., Cicero
Tel. 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

n
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DRAUGAS, SeStadienis, 1980 m. balandžio men. 26 d.

x Arturas Šerkšnas, Valės ir
Bruno Šerkšnų sūnus, iš Marquette Parko, neseniai baigė
universitete prekybinius moks
lus ir rengiasi gegužės 17 d. su
kurti šeimą. Arturas Šerkšnas
yra gimęs Argentinoje, bet dar
mažas su tėvais atvykęs į Chicagą
ir čia, uoliai dirbdamas,
X Kuru Anastazas Valančius
minės auksinę kunigystės su sėkmingai baigė aukštuosius
kaktį sekmadieni, balandžio 27 mokslus, nors diplomo įteikimo
d., atlaikydamas iškilmingas ceremonijos bus tik šį pavasarį.
x Kun. Stasys Yla yra atvy
padėkos šv. Mišias Šv. Antano
kęs į Chicagą dalyvauti Ateiti
parapijos bažnyčioje, 12 vai. p.
ninkų tarybos posėdyje. Jis taip
p. Kun. A, Valančius bus pir pat dalyvaus Moksleivių ateiti
mas Šv. Antano parapijos auklė ninkų sąjungos centro valdybos
tinis, kuris švenčia auksinę ku rengiamam vadovavimo semina
nigystės sukaktį. Ta proga visi re, kur skaitys paskaitą "Jau
parapijos auklėtiniai, kurie yra nimo vadovo misija ateitininįšvęsti kunigais, tikisi koncele- kijos akivaizdoje, žengiant išei
bruoti šv. Mišias su jubilijatu. vijos taku" sekmadienį, balan
Iš t o s parapijos yra kilę daug džio 27 d. 11 v. r. Ateitininkų
pašaukimų į kunigus ir vienuo namuose >Lemonte.
lišką gyvenimą. Po jubiliejinių
x Kun. i. Juozupaitis,, Lietu
šv. Mišių parapiečiai rinksis į vių evangelikų liuteronų Ziono
parapijos salę vaišėms.
parapijos klebonas, Šv. Rašto
vertimo tikrinimo komisijos pir
X Laikrodžius nuo sekma
mininkas, buvo nuvykęs į New
dienio ryto reikia vieną valandą
Yorką. kur tarėsi Biblijos išlei
pasukti pirmyn, nes jau prasi
dimo reikalais. Pasitarime da
deda vasaros laikas. Sekmadie
lyvavo ir vertėjas kun. dr. Al
nį pamaldos bažnyčioje, paren
gimai, eismas jau bus pagal va girdas Jurėnas.
X Pasaulio lietuvių Bend
saros laiką, taigi viena valanda
ruomenės valdyba yra nuošir
anksčiau negu žiemos metu.
džiai dėkinga PLB Kultūrinės
x šv. Kazimiero seserų vie- į talkos komisijai ir jos pirmininnuoUjos rėmėjų 61-mas seimas j kui dr. Leonui Kriaučeliūnui už
bus rytoj, balandžio 27 d. Prasi- ] atliktus darbus, mezgant kultūdės šv. Mišiomis 11 vai., toliau'; rinius ryšius tarp paskirų krašbus posėdžiai motiniškame na-1 tų lietuvių. Ypatinga padėka
me. Nuoširdžiai
~
kviečiami visi tenka už jdėtas pastangas bei
gerieji rėmėjai pabuvoti su rė rūpestį organizuojant sėkmin
mėjų centro valdyba ir seselė gas Buenos Aires "Žibučių" bei
mis. Seime bus rodomos skaid Montevideo "Ąžuolyno'' gastro
rės iš seselių kazimieriečių veik les Šiaurės Amerikoje.
los Argentinoje.

IŠ ARTI IR
k A. VALSTYBES*
— Baltuose rūmuose kovo 2
d. vyko tautinių grupių atsto
vų pasitarimas s u prez. J. Carterio naujai paskirtu specialiu
patarėju tautybių — etniniams
reikalams dr. Stephen R. Alel
io. Pusę dienos trukusio pasi
tarimo metu dalyviai buvo in
formuojami užsienio
politikos
(dr. Z. Brzezinski),
Madrido
konferencijos
(Marshali Brement), krašto ekonomijos (David Rubinstein), JAV cenzo (G.
Earle). Pasitarime buvo atsto
vaujama lenkų, vengrų, kinie
čių, ukrainiečių, arabų, italų,
palestiniečių, graikų, portugalų,
centri
Naujoji JAV lietuvių jaunimo sąjungos centro valdyba: Pirmoje eilėje, iŠ kaires: Algis Salfiunas, Virgus Volertas čekų, latvių ir lietuvių
(pirm.), Jūratė Krokyte-Stirbiene, Rimantas Stirbys. Antroje eilėje, i5 kaires: Vytas Volertas, jr., Vytas Maciūnas, nėms
organizacijoms,
lietu
Vidmantas Ruksys.
viams atstovavo JAV LB Visuom. reik. tarybos narys Ri
mas Česonis ir JAV LB socia
linių reikalų komisijos narė Ga
lina Sužiedėlienė.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

TOLI
AUSTRALIJOJE

— A. a. Algirdas Kudirka,
dailininkas, mirė Adelaidėje
kovo 30 d., sulaukęs 66 metų
amžiaus. Laidojimo apeigas at
liko kun. A. Spurgis, MIC, pasą
kydamas ir jautrų
pamokslą.
Velionis, būdamas gyvas, labai
daug padėjo lietuvių organizaci
joms. Apie 30 jo pieštų lietuvių
rašytojų ir didžiųjų asmenų pa
veikslų puošia Liet.
katalikų
centro patalpas bei mokyklos
klases. Su Kudirkos
mirtimi
dailininkų šeima gerokai prare
tėjo, nes anksčiau mžinyužjįa
iškeliavo dailininkai S. Grėbliu
tėjo. Anksčiau už jį į amžinybę
nas, G. Firinauskienė, St. Neliubšys ir kt.
— A. a. Leonas Pakalnis mi
rė Adelaidėje, širdies priepuo
lio staiga pakirstas. Buvo akty
vus lietuviškoje veikloje, bendra
darbiavo spaudoje.
— A. a. Vytautas Lazdauskas mirė kovo 28 d. Launcestone, sulaukęs 74 metų amž.
Buvo gimęs Marijampolės ap
skrityje. Baigęs Vytauto Didž.
universiteaą, gavo chemiko dar
bą Marijampolės cukraus fabri
ke. 1948 m. atvyko į Australiją.
Ilgesnį laiką dirbo įmonėje che
miku.

LIETUVIAI GYDYTOJAI 1 pagandon ir reikalingiems dar-1 Posėdžio metu aptarta, kaip
— Dr. Pranas Zunde, Atlan
- ^ „__ »i • * * * * * *
i r j
*__
..
AMERIKIEČIŲ GYDYTOJŲ *-bams,
nes iki birželio 15 d. jau ne sėkmingiau pravesti lietuvių vai tos, Georgia, L B apylinkės pir
VEIKLOJ
be daug laiko. O jei nebūtų gali kų verbavimą į lituanistines mo mininkas, su JAV mokslininkų
mybės birželio 15 dienai gauti ka kyklas, numatoma glaudžiai ben delegacija lankėsi Indijoje. Iš
Dar tik mėnesiui praėjus nuo tedros, susirinkime buvo siūloma dradarbiauti su Kr. Donelaičio ir ten JAV LB Visuom. reik. ta
organizuoto lietuvio gydytojo daryti tai Brighton Parke Nekal Marąuette Parko lituanistinių mo rybai prisiųstame laiške dr. Pr.
įsipilietinimo American Medi- to Prasidėjimo naujoj ir erdvioj kyklų
tėvų
komitetais bei Zunde pranešė apie gerai pa
cal Association administraci- bažnyčioj. Apie minėjimo ruošos pedagogais.
vykusį Vasario 16-sios minėji
nu — moksliniu atžvilgiu Žie darbus ir kt bus informuojama
Ypatingą dėmesį valdyba kreips mą Atlantoje. Pirmą kartą to
mos
seminaro
Snowbird, per spaudą ir radiją.
į TUgsėjo mėnesį, kada bus deda miesto istorijoje burmistras t a
Utah, metu, vėl, kaip ir praėju
PRANCŪZIJOJ
mos
pastangos surinkti solida proga paskelbė Lietuvos nepri
Diskusijų eigoje susirinkime bu
siais metais, lietuviai medikai
— Birutė Šlepetytė-Venskuvo iškelta reikšmingų minčių rumo mokesčius bei įvykdyti ki klausomybės dieną.
oficialiai įsiliejo į AMA Cook
tus
bendruomeniškus
uždavinius.
vienė
iš Paryžiaus kovo 25 d.
ir sugestijų. Kalbėjo VI. IšganaiCounty padalinį, Chicago MediPraėjusiame valdybos posėdyje Į Ji supažindino su JAV LB kraš dalyvavo tarptautiniame Vaka
tis, A. Juodvalkis, St. Žadeikis,
cal Society. Metinė klinikinė
Juzė
Lvašauskienė buvo pakviesta to valdybos raštais, aptartas l i e  rų Europos katalikių moterų su
Aid. Gasnerienė, D. Valentinaitė,
konferencija įvyko kovo 28-30
į
naują
LB Marąuette Parko apy tuvių fondo talkos reikalas ir šeš važiavime — forume Briusely
V. Zadeikienė, L. Rimkus, S. Kup
dienomis, kurios pabaigoj po
rys, St. Vidmantas, S. Klatt, Br. linkės valdybą Broniaus Andriu tosios tautinių šokių šventės ko je, Belgijoje, kur atstovavo Pa
bendrų priešpiečių pristatė sa
Andriukaitis ir kt Buvo siūloma, kaičio, parengimų vadovo, pava miteto pageidavimai. Tenka pa šaulio Lietuvių katalikių ergam'
viem ir svetimtaučiams medi
kad okupacinės sukakties minėji duotoja.
žymėti, kad ir šią tautiniu šokių zacijų sąjungai. Forumo tema
kams sunkiai
įkandamą, bet
Praėjusio valdybos posėdžio šventę ruošia Lietuvių bendruo buvo " Krikščioniškos šeimos
mas Chicagoj būtų ruošiamas vi
gyvai diskutuotą ne-Hodkino
sų tiktai vienas ir įspūdingas, kad protokolą perskaitė Danutė Au menė.
pareigos šių dienų pasaulyje".
x Kun. Ansas Tralas, Lietu
limfomos vis nemažėjančią pro
gienė. Posėdyje dalyvavo LB Vi
būtų
vieninga
lietuvių
demon
Suvažiavimą suorganizavo Pa
vių evangelikų liuteronų "Tėblemą.
Posėdis praėjo geroje nuotaiko saulio Katalikių organizacijų
stracija prie? okupantą ir visų durio vakarų apygardos pirm.
viškės'' parapijos klebonas, yra
Susirinkusius pasveikino kon kova už Lietuvos laisvę. Visų bu Kazys Laukaitis, ta proga duoda je, valdybos nariams ryžtantis unija (World Union of Catholic
pakviestas dalyvauti Augsbur
ferencijos vedėjas dr. Clifton vo sutarta į šį reikšmingą sukak mas įvairių paaiškinimų iškylan sėkmingai atlikti savus įsiparei Women's Organizations).
go Išpažinimo 450 metų sukak
I j Reeder, taip pat CMS prez. dr. ties ruošimą kviesti ir ALT Chi čiais klausimais. Posėdžiui pirmi gojimus. Kaip matyti, suplanuo
ties minėjime, kuris įvyks bir
j Lawrence Hirsch. Abu pasi- cagos skyrių, nes individualiais ninkavo pirmininkė Birutė Vin- ti ateities darbai prasmingi, be
DIDŽ. BRITANIJOJ
želio mėnesio pabaigoje Augs
Į džiaugė lietuvio profesionalo iš- minėjimais skirtingomis ar tomis dašienė, kuri pasižymi geru lieka valdybai palinkėti juos sėk
— A, a. Stasys KaJadinskas
burge, Vakarų Vokietijoje. Su
Į skirtinu prisidėjimu prie bend- pačiomis datomis mažintumėm bendruomeniškų darbų pažinimu, mingai įgyvendinti.
mirė kovo 22 d. Londono ligo
važiavime dalyvauti iš okup.
Į ros programos pasisekimo. Nuo atsvarą prieš bolševikų okupantų turi sveikos iniciatyvos ir ryžto.
Jurgis Janušaitis ninėje. Buvo gimęs 1917 m.
Lietuvos pakviesti vyskupas J.
pelnas priklauso abiem prelegen ruošiamą propagandinį tos su
Kaune. Laidotuvių pamaldas at
Kalvanas iš Tauragės ir kun. J.
j tam — dvikalbę programą pra- kakties minėjimą okup. Lietuvoje.
laikė kun. dr. J. Sakevičius,
TJrdzė iš Vokietijos.
j vedusiam dr. Tomui Kisieliui Dar buvo siūloma, kad į šį minė
MIC. Palaidotas Šv. Patriko ka
j (U. of UI.) ir dr. Dainai Varia- jimą reiktų kviesti ir kitų religi
pinių lietuviškame skyriuje. S t
x Pensininkų sveikatos rei
j kojytei (Nortbwestern U.).
jų dvasininkus bei amerikiečius.
Kaladinskas buvo viengungis.
kalais bus kalbama Lietuvio so
MERfc APIE SINDIKATĄ
NEREMS CHRYSLERIO
m. gydytojai (pirm. dr. Pr.
Karo
metu Vokietijoje buvo pa
Sėkmingesniam Šio darbo atli
dybos pažmonyje šį sekmadie
Sutkus) ir jų pagelb. vienetas kimui sueigoje buvo sudarytas Šis
Ulinois
Atstovų
rūmai
atme
imtas
į kariuomenę, pateko į
Chicagos mere J. Byrne pa
nį, nuo 2 vai. po pietų. Bus ir
(pirm. S. Labanauskienė) savo darbo prezidiumas: Kazys Lau neigė kaltinimus, kad krimina tė planą garantuoti Chrysierio nelaisvę ir iš ten su kitais lie
užkandis. Visi laukiami.
plačios apimties mokslinį - vi kaitis, Stasys Žadeikis, Karolis linis sindikatas turėjo kokios bendrovei 20 mil. dol. paskolų. tuviais buvo įjungtas į gen. Ansuomeninį darbą šiemet apvai Milkovaitis, Irena Šankus, Aldo įtakos į paskyrimus ar darbą
derso lenkų armiją ir su ja at
X Rasa ŠoRūnaitė vadovaus
nikuoja pavasariniu baliumi šį na Gasnerienė, Linas Rimkus, miesto rotušėje. Tačiau proku PATARIMAI PENSININKAM keliavo į D. Britaniją Dalyva
jaunimui
ateitininkų sendrau- Lietuvių respublikonų metų vyras (Man
gių stovykloje Dainavoje. Str>' of the *" Year> — 1980) Don Adams- vakarą Beverly Country Gub. Mečys Siflcaitis ir, jei ALT Chica roras B. Carey pareiškė, kad' Mero įstaigos, kuri rūpinasi vo Londono Sporto ir socialinio
FerVytKa gos skyrius įsijungs į šį darbą, įei bus pravesti šiuo reikalu tyri stnesnio amžiaus žmonėmis, at klubo veikloje. Buvo draugiš
vykla prasidės rugp 3 d iki A d o r n a i t i s , vadovaująs visos niinois
va!stijos
stovai pirmadieniais, antradie kas, svetingas.
tų ir jos atstovas. Lietuviškos in mai,
rugp. 10 d. Registruotis ' pas
wNjko«in«.
NWr
G
RUOŠIAMAS
UETUVOS
formacijos koordinavimo darbui
niais ir ketvirtadieniais teikia
Vytautą šolitaą toL 257-2175
* ? T * *™
w .
PIGESNI ŠAUKIMAI
MuSŪ
sutiko
J.
Šlajus,
o
anglų
kalba
—
OKUPACIJOS
SUKAKTIES
patarimus
Standard Federal
arba 257-6739. (pr.)
*
Operai, šie pastatyAdvokatas JONAS GIBAITIS
L.
Rimkus.
Ulinois
Bell
telefonų
bendrovė
bendrovės
raštinėse.
lietuviš
PAMINĖJIMAS
j mai atnešė dėl įvairių nelaimių
6247 So. Kedzie Avenae
J. Šlajus suplanavo nuimti pridedamus kai teikiami patarimai antradie
x Mažiuką baliuką ruošia A. j didelį finansinį nuostolį ir toLB Vidurio Vakarų apygardos
TeL — 776-8106
mokesčius už šaukimus dar į niais nuo 2 iki 6 v. p. p., 4192
L. Montessori dr-ja penktad., Į dėl Operos stovis šiuo metu yra valdyba balandžio 21 d. į Jauni
MARQUETTE PARKO LB
Chicago, Ulinois 60629
17 Chicagos apylinkių miestelių. So. Archer Ave., Chicagoje. Aiš
geg. 9 d., 8 v. v. Vyčių salėje,! apgailėtinoje padėtyje. Kaip tik mo centrą sukvietė Chicagos lie
APYLINKĖ SUPLANAVO
Dabar
neimami
papildomi
mo
įtinama, kokios pagalbos gali Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
2455 W. 47 St. Bus šilta vaka- i labai taiku atėjo viena šimtinė tuvių organizacijų ir LB apylin
DARBUS
nenė, gros Vyties orkestras. iš Philadelphijos su tokiu laiš
kėjimai,
šaukiant
į
vietoves
ne
Seštad. 9 vai iki 1 vai. d.
senesnieji susilaukti.
Bilietams skambinkite rytais į ku: "Gerbiamieji, statant ope kių atstovus ir čia pat aptarė
Lietuvių
Bendruomenės
Martoliau
kaip
40
mylių
nuo
mies
Vaikų namelius 476-4999, o va ras ir tuo ugdant mūsų kultūri Lietuvos okupacijos 40 metų su ąuette Parko apylinkė š. m. ba to centro. Ateity tas nuotolis
ĮVAŽIAVO i KAVINE
karais Daliai čarauskienei 776- nį gyvenimą, didžiai vertinda- kakties minėjimo reikalus. Lietu landžio mėn. 17 d. Margutyje, bus padidintas dar 10 mylių.
Trys žmonės buvo sužeisti, vie uninimiimniiiiniinimmiinmiiitiinm
va neteko laisvės 1940 m. birže
1031. Paremkime mūsų mažiau- į ma jūsų visų pasišventimą,
savo
posėdyje
plačiai
aptarė
atei
nas
iš jų sunkiai, kai H. Adler,
Advokatas
lio 15 d., kai rusiškas komuniz
IZRAELIO ŠVENTE
sių vaikų mokyklėlę (pr.)
į siunčiu kuklią savo auką jūsų
ties
veiklos
darbus
ir
paruošė
pla
61
m.,
vairuojamas
automobilis
mas įsiveržė su ginkluota jėga,
GINTARAS P. 6EKNAS
Chicagoje balandžio 21 d. bu iš aikštės pralėkė skersai gat Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
X Lietuvos Dūkiem dr-jos | d a r b u i P * " " ^ 1 U n k i u geriau- vykdė žiaurų genocidą ir iki šiol ną. Po atvirų, gyvų pasisakymų
visuotinis narių susirinkimas šios aėkmės dabar ir ateityje stengiasi ją surusinti, varžydamas valdyba nutarė aktyviai įsijungti vo minimos 32-ros Izraelio ne vės ir trenkė į kavinę, 181 W. šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. dkviečiamas bal. 27 d., sekmad., 1 Pasirašo Snieguolė Jorskytė. tautinę bei religinę laisvę Apgau į LB Vidurio Vakarų apygardos priklausomybės metinės. Izrae Madison, Chicagoje. Pakeliui
ir pagal susitarimą
vai. popiet Liet.
Tautiniuose Lietuvių Opera jai, kuri dėl nuo lingu melu okupantas tebeskel- ruošiamą skaudžiųjų birželio įvy lio konsulatas Chicagoje buvo buvo sunkiai sužeistas pėsčiasis TeL 776-5162 arba 776-6161
Namuose, 6422 S. Kedzie Ave. tolio negalėjo atvykti į spektak bia, kad Lietuva "laisvu noru" kių 40 metų sukakties minėjimą. sukvietęs apie tūkstantį svečių, D. Krabbe, 51 m. Į restoraną
2649 W. 68 Street
Jeigu pavyks suderinti laiką, kuriems buvo suruoštos vaišės. įvažiavęs automobilis nutrenkė
Prašomos narės ir viešnios da lius, reiškia gilią padėką. Kartu įsijungė į Sovietų Sąjungą.
Chicago,
m . 60629
šia proga atsiprašome ponios
lyvauti, (pr.)
Apygardos pirm. K. Laukaitis birželio mėn. pabaigoje suruošti Grojo orkestras ir hebrajų dai- nuo stalo maistą ir karštą vanVidos ir dr. Vaclovo Turaaso- paaiškino šios sueigos tikslą ir pra valstybės departamento specialaus i nas dainavo solistė. Buvo atvy- Į denį. Vairuotojas aiškina, kad 'tmttmiHiniituniiiiniiiiniHHiiiitiiiinH
x Viri kviečiami apsilankyt Į "ių už įvykusią klaidą Operos nešė, kad jis šiuo reikalu jau ta asistento politiniams reikalams kęs ir kardinolas J. Cody.
TUVO įstrigęs pedalas.
programoje,
kurioje
turi
būti,
kun.
dr.
Jurgio
Sarausko
susitiki
rėsi su gen. konsule J. Daužvarnaujoje lietuvių kolonijoje —
DENGIAME IR TAISOME
kad jie, būdami ilgamečiai ir diene. Okupacinės sukakties mi mą su Chicagos lietuvių visuome
VISŲ RŪSIŲ STOGUS
Sunny Rlus, Floridoje —
nuolatiniai Operos mecenatai, nėjimas įvyks š. m. birželio 15 d. ne. Tema — Pasaulio, JAV ir
U i savo darbą garantuojame
Gegulea 17, 18, 19 d.d.
šiais metais aukojo 150 dol., bet Bus kreipiamasi į kardinolą J. Co- Lietuvos politika valstybės depar
ir esame apdrausti
ne 100 dol. Mums nežinomu bū dy, kad leistų katedroj suruošti tamento požiūriu. Pokalbis vyktų
Skambinkite
Visi kurie įdom&ujatės —
du, kai iš spaustuvės išėjo pro gedulingas pamaldas už pavergtą Jaunimo centre. Vasarą numato
ARVYDUI
SIELAI
skambinkit komiteto nariams: grama, ši klaida tik tada tebu
Lietuvą ir persekiojamą religinę ma Marąuette Parko parke su
TeL
—
484-9666
M P. KieU Chicago
vo pastebėta, (pr.)
ruošti gegužinę. Rugsėjo mėn. —
laisvę ppr 40 metų.
$12—787-1717
X Akiniai liuntlmai j lieta
Jei kard. Cody leistų mums ka suruošti Tautos šventės minėjimą,
įiiiimimimniuiiunmnmmminiiTnu
r%. Kreipkite* j v . Karoaaitę. tedroj ruošti gedulingas pamal o vėlyvą rudenį Jaunimo centre
V. Belecke* Snany EBDs
Optical Studio, 7061 S. Waahte- das, turėtumėm atlikti nemažai vakaronę — jaunimo ir senimo
804—773-SSS3
naw A.ve.. caucago, TU. 60629. skubių darbų: reiktų paruosti teismą. Vasario mėn. suruošti kū
J. mkoals CSevtOaade
N . 77*-«7«4
f«k.) gerą arba jungtinį chorą, kaip tai rėju - savanorių plačios apimties
I buvo per popiežiaus atsilankymą pagerbimą, akademiją, kur būtų
I Kūdikiami ir Taikami
216—681-2190
x NAMAMS PIRKTI PA-" C M a ^ p r a vesti efektingą pro- pagerbti visi mūsų tautos sūnūs
D Dulaitja Detroite
SKOI/IS duodamos matais mė-l pa g a n d ą 5r kt. Juk tikrai būtų gė- ir dukros — savanoriai - kūrėjai
1 6237 S, Kadzto Avt,
s u zm-twd neeiniaie įrookėjiroaia ir priei- j <ja visiems lietuviams, jei i ka savo auka, krauju ir darbu Lie
tuvai
atnešę
nepriklausomybę.
riamais nuošimčiais.
Į t e c j r ą tesusirinktų mažas skaičius
|
Til, 436-4184
R. Kesya New Torkae Ir
Šiuo reikalu bus susitarta su Kū LB V;<i Vak,-,"; *,ry-1.-:_—;"«- "-:viJ,'f.-:^n —c
Mutual
FedenU
Savin**.
2212
j
Hetuvių.
Spauda,
radijas,
orgaN«w Jersey
212—769-330©
=
3a". <^m* Bvevlčicnė 5
West Cermak Road — Tekrf. į nizadjos ir pavieniai lietuviai tu rėjų savanorių ir ramovėnų są svečiag Simas Kudirka LB *aryhor nuryt M l ' A . V
•pyi p4rm J §1«J»*
(•k.) VI 7-7747
(sk) | rttų skubiai įsijungti stiprion pro jungomis.
Mafatoa
lh*MHUHmM»|irmiWMU1IUimiMHUMH7

CHICAGOS ŽINIOS

I STASE'S FASHIONS

I

