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DAR APIE POPIEŽIAUS
KELIONĘ AFRIKOJE

komitetas

(Tęsinys)

Dar prieš atvažiuojant į Viduk
lę
(1976. VIII. 17), tuometinis!
Vatikanas. — Popiežius Jonas i kiu sistemų, kurios jum žadą ro
h ) Jau bandoma
vidurinių
Vykdomojo
komiteto
pirminin
Paulius
II-sis laimingai užbaigė jų šioje žemėje, bet nuolat ryto
mokyklų salėse šaukti tikinčių
ko
pavaduotojas
Z.
Butkus
jau
apaštalinę
kelionę į Afriką, kur jui atideda šio rojaus įgyvendi
jų susirinkimus ir kurti bedieviš
koneveikė
mane
prieš
rajono
ku
dešimties dienu bėgyje aplankė nimą. Būkite ištikimi patys sau.
kus bažnyčių komitetus (Kirdei
šešias šio kontinento valstybes — Esu tvirtai įsitikinęs, baigė Jonas
kiuose, Daugailiuose, Utenos ra nigus.
Rajono komiteto sekretoriui Z.
Zairą, Kongą, Keniją, Ganą, Paulius II-sis, esu tvirtai įsitiki
jone).
Grimaila
Viduklės
klebonas
tapc
Aukštąją Voltą ir Dramblio Kau nęs, jog galite parodyti pasauliui,
i) Stengiamasi likviduoti Baž
ideo
fixe.
Ir
dažnai
įvairiuose
su
lo Krantą.
kad esate pajėgūs patys savaran
nyčią "Religinių
susivienijimu
sirinkimuose
pirmasis
sekretoriusĮ
Prieš išvykimą Jonas Paulius kiškai išspręsti savo problemas,
nuostatais", kurie ateistų parašy
tarptautinių
II-sis d a r aplankė raupsuotųjų pasinaudodami
ti, užtvirtinti ir tarnauja JŲ tiks jam skiria daugiau dėmesio, ne
gu
ūkiniams
reikalams.
centrą
netoli
nuo
Abid'jano.
Tai
bendradarbiavimų
žmonių
pagal
lams.
Vykdomojo
komiteto
pirmi
buvo bene labiausiai jaudinantis bos, ekonomikos ir kultūros srity
Bedieviai naikina bažnyčias de
susitikimas visoje popiežiaus ke se, teisingumo dvasioje ir visada
gindami (Batakiai, Gaurė, Šiau ninkas A. Skeiveris 1978 m. or
lionėje. Paskutinį savo vizitą Af atsižvelgiant į jūsų interesus. Die
liai, Leipalingis, Sangrūda) a r  ganizavo Viduklės bažnyčios puo
rikos žemėje paskyriau jum, kal vas telaimina Afriką, baigė savo
ba pavagiami bei išniekinami vi limą, kuomet klebonas egzami
navo
vaikus
Pirmajai
šv.
Komu
bėjo popiežius raupsuotiesiem, ne kalbą Popiežius Jonas Paulius
sa, kas tikintiesiems brangiau
' ——— ——•* "„Y"'6!"" į nijai. Todėl nenuostabu, kad ir
tiktai dėl to, kad galėčiau jus pa II-sis, atsisveikindamas su Afri
net uz gyvybę — Švenčiausiąjį
j apylinkės
„_.j;„i,i_ pirmininkas
_- •_•_!___ A.
» Zig-j
-Fdrąsinti, bet tam, kad pakarto- kos kontinento tautomis.
Sakramentą (Upyna, Dotnuva,
| čiau, jog JŪSŲ nelaimėje Dievas
(Bus daugiau)
Žemaičiu Kalvarija, Seda ir kt.). mantas gali kleboną skųsti ir bū
ti
tame
pačiame
teisme
liudinin
j
jus
ypatingai
myli.
Kristus
visada
Galop, paskutinis Alsėdžių baž
j yra drauge su kenčiančiais, kalnyčios nusiaubimas naktį iš 22 į ku (1977 m.).
N
e
kartą
ūkio
vadovai
grasino
j bėjo
toliau popiežius. Kaip
Nuotaikos Irane
23 d. parodė tikrąjį bedievių vei
tėvus
išmesti
iš
darbo,
reikalau-|
j
Kristaus
kančia ant kryžiaus tadą. Tikintieji tokius bedieviu
Teheranas. — Irano užsienio
darni, kad jie patys nuvarytų vai
Į po visiem žmonėm išganymo, atveiksmus kvalifikuoja jau n e
Ketvirtadienį Egipto prezidentas Sadatas (kairėje) gavo balsuotojų pritarimą papildyti, pakeisti Egipto konstituciją,
reikalų
ministeris Ghotbzadehas,
kaip chuliganizmą, bet vadina, kus nuo altoriaus ir iš procesijos. kuri suteiktų jam teisę būti prezidentu iki gyvos galvos. Prezidentas aplankė buvusį Irano šachą Mohamed Rėza j leidimo, m a l o n e s ir gyvybes salgrižęs
iš
Pakistane vykusios isla
Į mano raštiškus pareiški Pahlavi puošniuose Kairo Kubbeh rūmuose, kuriuose gyvendavo Egipto karaliai. Šacho artimieji tvirtina, kad jis į t i n i u , t a i p ir jūs, ligoniai, p r i i m tiesiog, satanizmu.
mo
šalių
konferencijos, pareiškė,
į dami savo kančią ir ją aukoda
Vasarą buvo teisiami keli jau mus rajono vadovai niekada ne po operacijos pradėjo taisytis, jaučiasi stipresnis.
jog jis pritaria taikingam ameri
mi Dievui, galite sau patiem i r
nuoliai Druskininkuose už 4 baž duoda raštiško atsakymo, kaip te
kiečių įkaitų
klausimo sprendi
daugeliui kitų žmonių tapti die
nyčių apiplėšimą. Deja, proku reikalauja tarybiniai įstatymai
mui.
Irano
parlamentas,
susirin
viškosios malonės versme.
ratūra ir spauda visuomenės ne Dar 1977 m. spalio mėn. pa va-!
kęs
posėdžių^
pirmiausiai
turės
iš
Iš raupsuotųjų ligoninės Šven
painformavo. Tuo tarpu apie ta duotojas Z. Butkus man pareiš
spręsti
daug
vidaus
klausimu,
o
tasis Tėvas, tiesiai nuvyko į Abidriamą dviejų kunigų "nusikalti kė: "Religinėms bendruomenėms]
vėliau
pereis
ir
prie
amerikiečių
jano aerodromą, kur atsisveikino įkaitų klausimo. Irane bijoma
mą" parašė net keli laikraščiai. mes niekada neduodame raštiš
ko
atsakymo
(!)
ir
jums
niekad
Tarybinė valdžia tylėjimu ir abe
— Izraelio 250 žinomų žmo ne tik su Dramblio Kaulo Kran naujų Amerikos karo jėgų ban
neduosime leidimo eiti į kapines"
ir tauta, bet ir su dymų vaduoti įkaitus, todėl, spė
jingumu skatina nusikalsti.
nių pasirašė peticiją, raginančią į to vyriausybe
Afr ika
Bedieviai gali eiti pagerbti mirų-'
dabartinę
vyriausybę
vengti
p
r
o
į
™
?
Savo
atsisveikinimo jama, parlamentas ilgai nelauks
T
Taigi, ar Lietuvos tikintieji ga
šiųjų ar per Vėlines, ar per Perga
6
na s
Paukus
vokacijų,
ieškoti
k
o
m
p
r
o
m
i
s
e
to-!
f*^'
l°
,
.
" ^ A . d a r ir įkaitai bus paleisti.
Kariuomene
tariasi
su
studentų
vad-as
v
li mylėti bedievius ir gerbti tary
lės šventę, bet tikintiesiems drau-|
karta
isreiske
lerantiškai sugvventi su arabais. |
.Pagarbą AfriKOs
binę valdžią? Ateityje lietuvių
džiama. Tikintieji gali pagerbt
Seoulas. — Riaušės Pietų Korė-1 Už tai pažadėta negaudyti riau Raštą pasirašė' keturi buvę dar-1 tautom ir pasigerėjimą jų pavelKai kurie parlamento radikalai
kalbos žodyne žodis "bedievis"
savo mirusiuosius tik vadovau joje kiek aprimo. Vyriausybės'šių dalyvių, jei Jjie sugrąžins pa
tvirtina,
jog parlamentas turėtų
detu
bus keiksmažodis. Ir tai ne iš ti
f į j hiecm ministeriai Denki eenero- •
-iv.Iizacijos ir kultūros palijant bedieviems. Už grynai reli-j T . ; — \ ""- •' •• '**• T T " l ~ ^ . ~ - " ".", T :~r -'":'::
to-S
pirma
sudaryti
amerikiečių teis
Kimu
kinčiųjų kaltės.
lai ir 20
parlamento
> ragindamas afrikiečius
m i mdabartinio
a e n a i , penui
generu į
ginę Vėlinių procesiją 1976 ir| svarbiausias rūpestis yra surinkti|grobtus gimdus. Nemažai »:nklų I niecių
au
mą,
kaltinant
juos
šnipinėjimu.
• ijau
u isugrąžinta
. i- j
.
. • •• ! nariu
H" JU palikimą saugoti ir ugdyMan, kaip kunigui, dažnokai 1978 m.m. buvau nubaustas pi gm.<lus, Kuriuos pagrobė iš .<a-Į
Jdomu, kad tokio teismo šalinin
t"
tenka susidurti su valdžios parei nigine bauda 50 rublių. Panašiai riuomenės sandėliu Kvvangjumiesj Valstybes departamentas įspėjo j narių.
kas yra ir buvęs užsienio reika
— Jungtinių Tautų Saugumo , «•
gūnais. Jie būna tokie, kokie yra buvo nubaustas Kybartu parapi-! to riaušininkai. Sakoma kad jie i Šiaurinę Korėją nebandyti panau-!
doti kaimyninės Pietų Korėjos tarvba pasmerkė Izraelį už trijų! Nepasiduokite svetimų pavo- lų ministeris Ibrahim Yazdi, ku
rajono vadovai. Raseinių rajo'.-1 jos klebonas kun. Sigitas Tamke išnešė 3,500 automatinių šautu
vu, daug revolverių ir amunici- j riaušių savo tikslams. Amerika arabų burmistrų ištrėmimą. JAV ; *inCT ideologijų viliojimam, pa- ris buvo pašalintas iš ministerio
nas tikintiesiems — vienas
vičius ir Palomenės klebonas! jos'. Jauni neramumų dalyviai pa j stipriai atsilieps, jei bus bandodelegacija nuo balsavimo sušilai- i žymėjo
afrikiečiam,
ide pareigų už tai, kad ieškojo su
ologiių, Popiežius
kurios remiasi
savanau
blogiausių Lietuvoje. Pabandy kun. Jonas Zubrus
kė.
jų
|
ma
įsiveržti
į
Pietų
Korėjos
teritomašinas,
grobė
232
karines
diškumu ir žmogaus pažemini Amerika kompromisų ir buvo su
siu savo tvirtinimą paremti vie
— Meksikos prezidentas Lopez
riją.
Amerikiečių
kareivių
atosto
tarpe
4
šarvuotus
automobilius,
mu, nesile : skite suviliojami ap sitikęs Alžire su JAV prezidento
nu kitu faktu iš dabarties.
(Bus dauriau)
8 riaušių raminimo autobusus su gos P. Korėjoje atšauktos. D u Portillo baigia vizitą Vakarų Vo gaulingais laisvės pažadais ir to- patarėju Brzezimkiu.Dabar Yaz
di siekia tapti radikalesniu poliašarinių
dujų
patrankėlėmis. specialūs žvalgybos lėktuvai nuo kietijoje, su kuria siekiama preky
bos ir ekonominio bendradarbia
, tiku net už radikaliausius „stuMieste sunaikintos ar sužalotos lat seka padėtį pasienyje, demi
vimo išplėtimo.
1
dentus".
22 policijos įsta'gos, 13 vyriausy litarizuotoje zonoje.
Teismas atmetė
—
Egiptas
paskelbė,
kad
pieti
Tarp opozic'jos reikalavimų
bės
pastatų,
dvi
televizijos
stotys.
Nubaudė jėzuitą
seniai savo apsilankymu pager Miesto gatvėse pilna sudegintų, yra karo stovio atšaukimas ir ka- niame Egipte surasti urano klosportininku skundą
Turkija neskelbs
dai
Vatikaną pasiekė žinia, kad ko bė buvusį Ballarato vyskupą Ja sudaužytų
riuomenės
saugumo
viršininko]
>
kasyklos
jau
pradėjo
darbą,
automobilių. Visos
Washingtonas.
— Federalinis
Iranui sankcijų
vo mėnesio antroje pusėje Rumu m e ^ Patrick O'Collins, kuris ge- į į f | | ą j , i r BOIEJMBS uždarytos
gen. Chun pašalinimas iš parei-! laukiama apie 5,000 tonų metalo,
apeliacijos
teismas
atmetė
25
spor
kurį apdirbti padės Kanados įmo
nijoje buvo nuteistas šešerius me gūžės 11 d. švęs savo vyskupaviAnkara. — Turkijos vyriausy
Stebėtojai mano, kad Kvvangju gų. Reikalaujama tuoj paleisti
tininkų skundą prieš JAV Olim
tus kalėti ir sunkia pinigine bau mo 50 mėty sukaktį. Jis 30 metų mieste riaušės buvo daug piktes suimtus riaušių dalyvius : r su nė.
pinį komitetą, kuris atsisakė siųs bė neskelbs jokių sankcijų Iranui,
— Valstybės sekr. Muskie pa
da rumunas jėzuitas kunigas Mi- buvo Ballarato vyskupas Viktori nės dėl to, kad vyriausybės suim mokėti kompensacijas
žuvusių
ti sportininkus į Maskvos olim paskelbė premjeras Demirelis. Jis
skelbė, kad jo padėjėjas Warren
chael Godo. Jis buvo apkaltintas jos valstijoje, Australijoje. Vysku tas opozicijos vadas Kim Dae šeimoms.
pines žaidynes. Trys teisėjai tuo j paaiškino, jog turkai pasmerkė
Christopher pažadėjo likti
savo
neteisėtomis finansinėmis opera pas O'Collins, dabar 88 metų am Jung yra kilęs iš to miesto. Jau
iraniečių įkaitų pagrobimą, kaip
tarnyboje bent iki rinkimų die pačiu patvirtino žemesniojo teis
cijomis, nes rinko pinigus nau žiaus, tebegyvenąs Ballarato mies nimo išrinkta vadovybė sus't.arė
necivilizuotą, nemoralų elgesį, ta
Kandidatas
Bush
nos. Pasitraukus sekretoriui Van- mo sprendimą, kuriame komite
jos bažnyčios statybai. 67-erių te, visuomet buvo labai prielan su miesto įgulos vadu sustabdy
čiau
ekonominis spaudimas Ira
ce, žadėjo atsistatydinti ir Chris tas išteisinamas, nes jo statute
metų amžiaus kunigas Godo bu kus lietuviams ir visų keturių Va ti kraujo praliejimą. Kariuome
nutarė pasitraukti
no
neprivers
įkaitų paleisti. Tur
nėra jokio straipsnio, kuris lega
topher.
vo vienintelis iš dešimties Rumu tikano II-jo susirinkimo sesijų me nės vadai pažadėjo perduoti stu
kija pasirengusi tarpininkauti dėl
— Prancūzija, nežiūrint
kar liai jį įpareigotų dalyvauti kiek
nijoje dar esančių jėzuitu kuni tų gyveno Romos Lietuvių Kolegi dentų reikalavimus vyriausybei. E. Rutherford, N. J. — Respub
jų paleidimo, tačiau turky geri,
vienoje
Olimpiadoje.
Komitetas
likono
kandidato
Georg
Bush
kam
tais pasitaikančių nuomonių skir
gų, turėjęs leidimą ir galimybę jos viešbutyje.
broliški ryšiai su Iranu nebus lie
turi
pilną
teisę
pakvietimą
į
žai
panijos komiteto pirmininkas Ja tumų su JAV politikais, paskeldirbti sielovadini darbą. Pokario
Keturi palaimintieji
mes Baker pripažino spaudai, kad j į į į k ar J ekonominės sankcijos dimus atmesti, nusprendė teis čiami.
metais už 'religinę veiklą jis jau
Apžiūrėjo
ugnikalnį
Dalyvaujant popiežiui
Jonui
Bushas planuoja šiomis dienomis: j r a r ) U į pradėtos vykdyti nuo^pra mas. Sportininkų advokatai pa
San SaliKuior. — Salvadore de
buvo suimtas ir nuteistas deš'mt
reiškė, kad jie daugiau sprendi šiniųjų organizacijų vadovybė pa
paskelbti,
kad
jis
pasitraukia
iš
Pauliui
H-ajam,
Vatikane
buvo
Kelso.
—
Prezidentas
Carteris
ėjusio
trečiadienio.
Prancūzijos
metu kalėti. Ilgi kalinimo metai
mo neapeliuos.
skelbė, jog įsteigta „Slapta Antipalaužė jo sveikatą. Jis yra žino patvirtintos keturių naujų Bažny aplankė Mount St. Helens ug varžybų. Viena priežastis — jo vyriausybė kritikavo britus už
kampanijos iždas visai ištuštėjo. sankcijų susilpninimą.
čios
palaimintųjų
beatifikacijos
nikalnio
apylinkes,
pasimatė
su
Izraelio
olimpinis
komitetas
pa
-komunistinė armija", kurios už
mas Rumunijoje kaip geras ir pa
Birželio 3 d. įvyks pirminiai rinki
—' Nuo balandžio 21 d. iš Ku skelbė, kad Izraelis Maskvos davinys bus metodiškai planuo
reigingas kunigas, drąsus Kristaus bylos, — būtent, 1940-ais metais Washingtono ir Oregono valsti
mai Kalifornijoje, kuri duos lai bos iau atvažiavo į Ameriką apie Olimpiadą boikotuos.
ti komunistų vadu ir partijos vei
mokslo skelbėjas ir tikėjimo lais mirusio italo kunigo Luigi Orio jų pareigūnais ir pasikalbėjo su
mėtojui 168 delegatus. Ronaldas
evakuotais
iš
kalno
apylinkių
ne,
prancūzo
kunigo
Passerat,
mi
kėjų eliminavimą, fizinį jų likvi
70,000 pabėgėlių.
vės bei Bažnyčios teisių gynėjas.
rusio 1858-ais metais, italės se žmonėmis, kurie rado prieglaudą Reaganas, buvęs Kalifornijos gu
davimą. Operaciios palies Salva
— Per pirmąją gegužės mėn.
Katekisto reikšmė
sers vienuolės Morello, gyvenu Kelso miestelio mokykloje. Prezi bernatorius, toje valstijoje yra
doro komunistų vadus ir visus,
savaitę
616,000
amerikiečių
užsi
Parapijos katekisto asmuo yra ] siosseptynioliktajame amžiuje ir dentas, apžiūrėjęs kalną iš heli nenugalimas, o jam iki nomina- registravo gauti bedarbių pašalpą.
kurie remia marksistus ir komu
labai reikšmingas, nes savo fe" 1902-ais metais Romoje mirusios kopterio, pareiškė niekad nesiti vimo trūksta tik 1I3delegatų.
nistus.
— Dvi Amerikos diplomatų,
džiu ir liudijimu tarnauja Baž lenkės sesers vienuolės De Siedlis- kėjęs tokio vaizdo, su kuriuo pa
lyginus, mėnulio paviršius esąs
Floridos gubernatorius ati laikomų Irane fkaitais, žmonos
nyčios augimui. — Taip kalbė ka.
KALENDORIUS
lyg golfo laukas.
traukė Nacionalinės
gvardijos iškėlė teisme bylas, reikalauda
jo Sevilijos vyskupijos katekistų
Žemiškos problemos
Gegužės 24 d.: Meletas, Zuza
Geologijos tyrimų agentūra kareivius iš Miami. Riaušės pasi mos iš Irano valdžios 1.3 bil. dol.
suvažiavime to Ispanijos miesto
kompensacijos
ir
bausmės
už
jų
na,
Algirdas, Gina.
Nors
Bažnyčios
esminis
užda
paskelbė, kad sekmadienio spro baigė ir buvo atidarytos mokyk
arkivyskupas
kard.
Bueno y
vyrų
kalinimą.
Gegužės
25 d.: Beda, Grigalius.
Monreal. — Bažnyčia vis su di vinys yra atskleisti žmogui jo ant gimas ugnikalnyje buvęs 10 me los. Tarp išplėštu juodųjų par
—
Portugalijos
premjeras
Almantas, Jovilė.
desniu dėmesiu žvelgia į tuos, ku gamtinę paskirtį. Bažnyčia nie gatonų stiprumo (dešimt mili duotuvių buvo ir kelios vaistinės,
Francisco Sa Carneiro, važinėjęs
kada
neužmiršta
žmogaus
žemiš
jonų
tonų
dinamito)
arba
500
Gegužės 26 d.: Kapų diena, Pi
kuriose
pagrobti
narkotikai.
Mies
rie pasišvenčia tai pagrindinei
po
Europos
sostines,
Britanijoje
:
kųjų
problemų,
kovodama
už
tei
kartų
stipresnis
už
atominę
bom
lypas Neri, Paladija. Algimantas,
to policija suspendavo penkis po
Bažnyčios tarnyba . Atitinka
buvo įveltas į automobilių kata
bą,
numestą
Japonijos
Hiroshisingą
visuomeninę
santvarką,
ku
licininkus,
kurie
pasirodė
bruta
Kintas.
mai pasiruošęs, katekistas turi bū
strofą ir kelionės nebaigęs grįžo
mos
mieste
1945
m.
rioje
visada
būtų
atsižvelgta
į
lūs
riaušių
slopinime.
Gegužės 27 d.: Augustinas,
ti oficialiai pripažintas ir verti
n
a
m
o
.
žmogaus
laimę
ir
pilnutinę
gero
—i
Pirmą
kartą
tarp
Pakrančių
Restituta, Gindas, Neringa.
namas; didis džiaugsmas parapi
— Reuteris paskelbė, kad uk
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:11.
jos žmonėm, jei yra joje ve : klių vę, pažymėjo popiežius Jonas Pau nimo pastangas atsakingai daly Sargybos akademiją baigusių ka
lius
II-sis
šiandien
audiencijoje
vauti
šiuolaikinių
politikos,
kul
rainietis
poetas
Vasily
Stus,
pa
riūnų
diplomus
gavo
ir
14
mer
katekizmo aiškintojų.
ORAS
priimdamas vadinamo Jaunimo tūros, meno, socialiniu ir kitų ginų. Ateinančią savaitę baigiasi leistas iš kalėjimo prieš 9 mėn.
fietuvių draugas
Debesuota, su pragiedruliais.
Veiklos Centro generalinės tary problemų sprendime, ugdant pa mokslo metai armijos karo lai po aštuonerių metų kalinimo, vėl
temperatūra
dieną 80 1„ naktį 60
bos
narius.
Popiežius
paragino
šią
saulyje,
ypač
gi
jaunimo
tarpe,
Naujasis
Egipto
gynybos
ministeris
buvo
suimtas
ir
apkaltintas
priešvyno
ir
aviacijos
mokyklose,
fiia
Australijos generalinis guber
gen.
Ahmed
Badawi.
organizaciją
ir
toliau
remti
jaulaipsnių.
teisingumą ir taiką.
sovietine propaganda.
irgi bus karininkių.
natorius Sir Zel-man Cowen ne-

Aprimo Pietinės
Korėjos riaušės
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VASAROS STOVYKLOS IR JAUNIMO VADOVAI
Dr. A. Damušio pranešimas MAS seminare
Moksleiviu ateitininkų stovyk
los turi aukštus auklėjimo, o ne
vien pramoginius bei poilsio tiks
lus.
Vienas iš svarbiausiųjų
yra
ugdyti tvirto ir gero charakterio
jauną žmogų. Charakteris yra la
bai tvirtas pamatas vertingos as
menybės formavimui. Tai yra pa
ti sunkiausia, bet kartu pati šven
čiausia darbo dirva. Tam užda
viniui vykdyti reikia daug susi
pratusių, pasišventusių globėjų ir
vadovų. O kiek mažai yra dir
bančiųjų su jaunuomene, taip rei
kalinga gero žodžio ir tikslių pa
tarimų.
Daug vyresniųjų, nors patys yra
perėję per audringą gyvenimą ir
yra patyrę daug sunkumų ir pa
vojų, nesiryžta talkininkauti jau
nųjų žmonių veikloje, bei juos
įspėti, kad jie išsilaikytų stiprūs,
kai juos ištiks sunkumai bei pa
vojai, kad išliktų tvirti ir nepalūžę, kai teks pralaimėti, ir kad

būtų kilnūs ir atlaidūs, kai nuga
lės ar laimės. Kaip yra svarbu
jaunus narius išmokyti, kad jie
nesistengtų vien gyventi praban
goje ir nerūpestingume, kad at
jaustų tuos, kurie yra pakliuvę
j vargą ir ištiestų jiems pagalbos
ranką, kad jie išmoktų padėti
nešti ir sunkius šeimos rūpes
čius ir išmoktų vaikščioti ir erš
kėčiuotu gyvenimo keliu.
Charakterio ugdymo svarbos
iškėlimas bei siūlymų, kaip jį ug
dyti, išryškinimas yra vienas iš
pagrindiniųjų stovyklavimo užda
vinių.
Antrasis pagrindinis stovykla
vimo uždavinys būtų nurodyti
jauniesiems nariams per ateititininkų dvasinių vertybių pasisa
vinimą idealistinę gyvenimo kryp
tį, Jiems atidengti platų žvilgį į
pasaulį, panaudojant gamtines,
kultūrines, socialines, religines
ugdymosi priemones bei princiPus.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30. šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija u?
• Redakcija dirba kasdien į s k e I b i m ų t u r i n j neatsako. Skel8:30 — 4:00. šeštadieniais j D imų kainos prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00

Xew Yorko ateitininkų šventės metu Federacijos vadas J. B. Laučka prisega jaunučiui ženklelį. N u o t r . V. Maželio

Trečias, vienas iš pagrindinių gali atrodyti net neįveikiamas ir sumą kitų socialinių sistemų tar
jų stovyklavimo uždavinių, yra šimtaprocentinio pasisekimo bū pe.
aktyvus įsijungimas į mūsų tau tų sunku ir belaukti. Bet iš tiesų
Jaunimo stovyklose yra galima
tos reikalų sprendimą. Šios srities kiekviena taikli pastanga charak
gundančias
sukurti labai palankią aplinką stovyklautojus. Įsitikinusio, sąmo bes, stovyklautojus,
darbo dirva itin plati, kaip pav. terio ugdymo kryptimi jau sa jaunimo charakterio bei asmeny ningo vadovo truputį vyresnio blogam veiksmui.
lietuvių kalbos žodyno plėtimas vaime yra naudinga, nes ji kei bės ugdymui. Jaunimo vadovai- amžiaus patarimai toje srityje
Paprastai tokioje gausioje dau
ir kalbos vartojimas žodžiu, raš čia mums ir visuomenės daugu -ės jaunimo stovykloje yra arti gali būti itin svarūs. Tuo klau giau šimto asmenų grupėje gali
tu, o gal net ir dailiąja kūryba, mai nepriimtiną aplinkos estab- mame ir glaudžiame ryšyje su simu patartina susipažinti su dr. atsirasti vienas kitas destrukty
tautos kultūros pasisavinimas, pa lishmento nusistatymą „nesido stovyklautojais. Jaunųjų stovyk Antano Maceinos knygos „Filo vus asmuo, vadovai turi jį paste
galba lietuviams žmogaus teisių mėti auklėjimu ir charakterio ug lautojų akys yra nukreiptos į jau sofijos kilmė ir prasmė" skirsniu bėti, įspėti ir įtikinti destrukty
dymu". Tad ši mūsų pastanga nimo vadovus. Jie pastebi jų cha „Filosofija ir kalba" (psl.287- vaus nusistatymo beprasmybe.
gynėjams okupuotoje Lietuvoje.
(Nukelta į 4 pusi. J
Be abejo į stovyklavimo užda „ugdyti jaunimo charakterį" vė rakterio savybes ir dažnai jas pa -314).
liau
ar
anksčiau
turėtų
duoti
ge
vinius įeina ir kiti jaunimui la
sisavina, to gal ir neparodydami
3. Pastabus ir įžvalgus. Į va
bai patrauklūs ir svarbūs prog rų vaisių.
bei prie to neprisipažindami. Va dovų rūpesčius įeina visų stovyk
Mūsų laisvajame
pasaulyje, dovų taiklus žodis, svari mintis
Advokatų Draugija
ramos punktai, kaip sportas, dailautojų saugumas ir gerovė. VaI ™. šo kį s, vaidyba, meno talen- Siaurės Amerikos kontinente, mo ir gyvas pavyzdys yra svarbūs
dovai-ės įspėja agresyviuosius, kad VALDEMARAS B Y L A I T I S
IR
į tų reiškimasis, platus susidrau- kykloms yra numatyta tiktai ži veiksniai, pozityviai įtaigojantys jie neskriaustų ramesniųjų. Vado
VINCAS BRIZOYS
gayjmas, poilsis
besimaudant, nių perdavimo funkcija, mintys stovyklautojų elgesį, charakterį vai ieško būdų mažiau veržliųjų
apie charakterio ugdymą yra vadi bei visą asmenybės
Teisių daktarai
vystymąsi. iniciatyvai žadinti ir juos į sto
beiskilaujant.
namos „smegenų plovimu" ? ypa Tad ir šiame pokalbyje vadovų
2458 W. 69th Street, Chicago. III
vyklavimo veiklą įjungti.
Prieš pereinant prie vadovų
tingai tada, kai auklėjimą sten- asmenybės bei charakterio bruo
Visi teL 778-8000
Vadovai-ės artimai kooperuoja
pareigų ir bruožų apibrėžimo,
I giamasi remti tarp kitų pagrin žų ryškinimas'liš esmės liečia ir
Valandos
pagal susitarimą
su globėjais, šalindami aplinky
rinkimą. Daina Kojelytė ir adv. tikslinga yra paminėti aplinkos 1I jT" ir religiniais principais, i uo ,
MAS STOVYKLOS
Apibūdindami
vastovyklautojus>
Saulius Kuprys supažindino su nuotaikas jaunimo charakterio tarpu spauda, radijo, televizija,
Moksleivių ateitininkų vasaros at-kų ideologijos pamatais. Kuo i k-i asmenybės ugdymo reikalu.
dovus, mes juos prieš stovyklau
gatvė
tą
vadinamą
„smegenų
plo
stovykla Dainavoje įvyks liepos i
. . . . „ _ ^
tojus iškeliame kaip sektinus ateiJeigu ieškotume organizacijos,
_
,„ ,.
. .
,
. .„ pos vicepirmininke Rūta MusoTel. ofiso ir buto. OLympic 2 - 4 1 5 9
vimą" vykdo nedraudžiamai ir tininkijos reprezentantus.
7 — 19 dienomis. Autobusai is
bendruomenės,
ar
net
tautos
sėk
DR.
K.
G.
BALUKAS
nytė ir sekretorė Vida Mornkutė
DR. P. KISIELIUS
Chicagos išvyks liepos 7 d. 1 vai. kandidatus pavaišino. Kandida mingos veiklos priežasčių, neabe dažnai neatsakinga destruktyvia
Akušerija ir moterų ligos
Ryškesnieji
jaunimo
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
po pietų. Registracijos anketas bus tai turės parašyti po referatą sa jotinai patirtume, kad pasiseki kryptimi.
Ginekologinė Chirurgija
vadovų bruožai
Diktatūriniame
komunistinia
1443
So.
50th
Ave.. Cicero
6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford
galima gauti iš kuopų
globėjų vo parinkta ideologine tema. Bir mas organizuotoje grupėje pri
Kasdien
1-3
vai.
ir
6
8
va!, vak. išskyrus
me
pasaulyje
materialistinis
auk
1. Krikščioniškai
sąmoningas, Medical Building). Tel. LU 5-6446
nuo birželio 1 d.
želio 30 d. 7:30 v.v. Jaunimo cent klauso nuo kelių ar keliolikos lėjimas yrt vykdomas intensyvios
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet •
Jei
neatsiliepia,
skambinti
374-8004
lietuviškai apsisprendęs. Su jau
Po Dainavos
stovyklos, nuo re pramatomi egzaminai. Kuopos stipraus charakterio asmenų.
Priima ligonius pagal susitarimą
propagandos būdu panaudojant natvišku entuziazmu, su asme
Tel. REliance 5-1811
Stiprūs charakteriai įžvelgia
liepos 20 — rugpiūčio 3 d. vyks šventė pramatoma birželio 14 d.,
KGB prievartą, kalėjimų, vergų niniu giliu įsitikinimu jaunimo
DR. VVALTER J. KIRSTUK
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Wasagoje ateitininku stovykla. kurioje egzaminus išlaikę kandi pasisekimo priežastis ir sugeba darbo stovyklų, psichiatrinių li
vadovas turi sugebėti perduoti re
Lietuvis gydytojas
visą
kolektyvą
įsąmoninti
ir
pa
Bus specialus
autobusas, kuris j datai bus pakeliami į tikruosius
goninių pagalbą.
DR. PETER T. BRAZIS
3925 West 59th Street
liginius,
tautinius,
kultūrinius
bei
kreipti
į
numatytą
tikslą.
Jeigu
važiuos iš Dainavos į Wasagą.
MAS narius. Kuopą globoja stud.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ateitininkija apeliuoja į žmo socialinius ateitininkuos siekimus.
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
tie asmenys dar yra vertingo ide
2434 West 71st Street
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt.
Tolimesnių informacijų reika Rasa Narutytė.
gaus
išmintį,
laisvą
sąmoningą
alistinio nusistatymo, imant mū
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
Kad
šių
svarbių
ir
nelengvų
pa
lu prašome kreiptis pas Arvydą
sų požiūriu, visą veiMą jie pa svarstymą ir asmeninį įsitikini reigų atlikimas būtų kiek paleng vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus
SAS K A N D I D A T U
2ygą, tel. (312) 235 - 9864 arba
DR. IRENA KURAS
jėgs vesti net ir taikliu keliu. Ir mą.
vintas, prie šio pranešimo yra
P R O G R A M O S REIKALU
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė
Loretą Stončiūtę (312) 284-7251.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
mažos tautos, bendruomenės ar
Pirmieji du čia minėtieji atve pridedamos poros temų schemos:
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
MASCV
Pirmiausiai norime padėkoti organizacijos šešėlis gali būti la jai ir laisvajame ir komunistiniaDR. EDMUND E. CIARA
SPECIALISTĖ
„Iš
jaunvstės
dvasios
į
dvasinę
1
Edžiui Razmai, Andriui Kazlaus bai didelis, jeigu jos narių idė
OPTOMETRISTAS
BERN. BRAZDŽIONIS PAS
MEDICAL
BUILDING
Ivie
vienokiu
ar
kitokiu
me pasaulyje vienokiu ar Kitokiu j j a u n a t v ę « i r „Krikščioniškosios
2709 West 51st Street
kui ir Linui Rimkui, kad mums jos bei darbai yra dideli.
WASHINGTONO
3200
W.
81st
Street
būdu išjungia iš auklėjimo reli- į s o c i a linės veiklos metmenys". Be
Tel. - GR 6-2400
abiems padėjo paruošti studentų
ATEITININKUS
Imant tuo žvilgiu, ateitininki- cr.i pagrindą. Ateit:irunkija gi j
patariama pasiskaityti dr. Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki i v. p.p
ateitininkų kandidatų programą. jos pastangos atkreipti jaunų na- naudodamasi kultūriniu ir gam t o y r a
Juozo Girniaus ..Tautinis jaunų- 7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919
Pasinaudodami B. Brazdžio
tiniu
pagrindais
lygiai
respektuo
rių
ir
su
jais
dirbančių
vadovų
Norime Studentų Ateitininkų
jų kartų auklėjimas" (psl. 254- Ofs. tel. 735-4477: Rez. 246-2839
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6 - 9 8 0 1
nio apsilankymu Atlanto pakraš
dėmesį
į
gero
charakterio
ugdy-i
ja
ir
religinį
pagrindą
ir
juo
ypasąjungos
centro
valdybai
primin175),
knygoje
„Tauta
ir
Tauti
tyj Washingtono ateitininkai ba
1 m
r
DR. J. MEŠKAUSKAS
DR. E. DECKYS
landžio 3 d. surengė susitikimą •;, kad esame pirmieji Chicagos r3a * i asmenybės formavimą I tingai stipriai atsiremia kaip as- nė Ištikimybė". Šio seminaro vė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJA
IR
CHIRURGĖ
ir labai vertingo ly-1 meniniame taip ir socialiniame lesni pranešimai pateiks jums
su poetu, kuris paskaitė naujau apvlinkės besisteigiančios d r a u - i y io naukšto
Specialybė vidaus ligos
Specialybė — Nervų ir
es
ra
y imamasi esminių tau-1 gyvenime Socialinės religinės tuo klausimu daugiau medžiagos.
Emocinės ligos
sių savo eilėraščių, padarydamas govės įžodininkai. Mūsų rat<-lvje I £ >
2454 West 71st Street
dabar
yra
du
studentai
ateitinin-t
tinę
bendruomenę
stiprinančių
į
veiklos
sritis
dažnai
būdavo
priCRAWF0RD
MEDICAL
BUILDING
(71-mos
ir Campbell Ave. kampas)
įdomius įvadus. Po to dalyviai
2.
Lietuvių
kalbos
vartojimo
darbų.
mirštama
ne
tiktai
sekuliarinia6449 So. Pulaski Road
Vai.:
pirmad.,antrad
, ketvirtad. irpenktad.
kai
ir
eilė
kandidatų,
kurie
nori
papasakojo apie savo pirmą susi
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
skatintojas-a.
Yra
svarbu,
kad
va
Charakterio
ugdymas
vyksta
j
me
bet
ir
krikščioniškame
patikimą su poetu ar jo kūryba. Įdo me turėti savo ateitininkų viene
lėtai, kartais gali atrodyti net ne-! šaulyje. Bet dabar šios veiklos dovai-ės ne tiktai savo tarpe var
Telef. - 282-4422 mūs buvo rašyt. A. Vaičiulaičio tą mūsų gyvenvietėje.
DR. A. B. GLEVECKAS
totų
lietuvių
kalbą,
bet
tuo
klausėkmingai.
Mūsų
žmogiškoms
rij
principai
vis
ryškiau
iškyla,
paįspūdžiai apie Brazdžionio pirmą
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šiou skelbiame mūsų Nijolės
:HIRURGŪA
AKIŲ LIGOS- Clpasirodymą. Šatrijos susirinkime Sadūnaitės vardo Chicagos apy botoms jėgoms esamose sąlygose į tyrius jų tikslingumą bei prana-isimu įtikinančiai įtaigotų visus
Tel. - BE 3-5893
Ofisai:
ir jo pirmą
susitikimą su juo linkių Studentų Ateitininkų drau
Specialybė Akiu ligos
111 NO. YVABASH AVE.
3907 West 103rd Street
Kaune. Jaunesnieji susitikimo daly govės įsteigimą^ prašydami, kad
4200 NO. CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą
viai pasakojo, kad Meškiukas SAS-gos centro valdyba jį patvir
Valandos pagai susitarimą
Rudnosiukas daugiausia
buvo tintų. Draugovės steigimo pagrin
O f i s o tel. — 582-0221
pirma Brazdžionio knyga, kuri das: anksčiau minėta žinia, kad
DR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
jiems pateko į rankas. Patsai sve mūsų būrelyje yra ne tik kandi
(Kalba lietuviškai)
JOKS A
čias susitikime dalyvių pasakoji datų, bet ir studentų. Kartu siun
OPTOMETRISTAS '
VAIKŲ LIGOS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
mus papildė savo pastabomis. Tai čiame mudviejų nario mokesčius
6441 S. Pulaski Rd.
"Contact lenses"
buvo įdomus ir pirmas toks W a - 1979-1980 metams.
Valandos pagal susitarimą
2618 W. 71st St. - Tel 737 5149
shingtono ateitininkų susitikimas
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč.
Dėkodami Chicagos SAS-gos
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278
su mūsų žymiuoju poetu.
draugovei už pagalbą ruošiant
DR. A. JENKINS
(vj)
DR. LEONAS SEIBUTIS
kandidatų programą,
prašome,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR '
A. LIPNIŪNO KUOPA
kad jie ir toliau m u m s padėtų.
3844 West 63rd Street
PR0STAT0
CHIRURGIJA
Nuotr.
Maželio
Tokiu būdu užmegsime draugiš N e w Yorko ateitininkų jaunimas metinės šventės metu
RUOŠIASI ŠVENTEI
Valandos pagal susitarimą
2656 W. 63rd Street
kus ryšius mūsų tarpe.
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7vak
Devyni kandidatai rooš'asi į6132 S. Kedzie Ave Chicago
Garbė Kristui:
#
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 4 * 8 - 5 5 4 5
žodžiui tapti tikrais MAS na
WA 5-2670 arba 489-4441
riais. Sekmadienį, gegužės 18 d.
Erikas Vasiliauskas
DR. K. A. JUČAS
DR. J. J. SIMONAITIS
kandidatai turėjo specialų susiVilius
Dundzila
ODOS LIGOS

'Anjber H©l«days"

1980 M E T Ų E K S K U R S I J O S Į L I E T U V Ą 13 B O S T O N O / N E W
MASKVA/VILNIUS:

PASKUTINE PROGA

birželio 1 9
—
liepos 1 5
—
rugpiūčio 7
—
r u g p i ū č i o 13 ( s u R y g a ) —
r u g p i ū č i o 28
—

turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad
ryžomės papildyti.
Lietuviu Enciklopedija 36 tomai

$350 00

Ertcjelopedia Lituanka 6 tomai

$125.00

Vinco Krėves Raštai 6 tomai . .

$30.00

r u g s ė j o 17
r u g s ė j o 24
spalio 8
g r u o d ž i o 26

TRANS-ATLANTIC TRAVa SERVICE. IHC.

—
—
—
—

$
$
$
%

8 9 9 00
899.00
879.00
779.00
tfgg&į

W

S93 West Broadmy, p.o. box 116, So. Boston, Mass. 02127, Tel 617—288-8764
įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENĖ ir Albona RUDZIUNIENE.
Pric«» v e baaed on doubte oceupancy A »-re «ubject to c h a n r e * * tuei
% =

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

T e l . - G R 6-0617

'

6 9 5 8 S. T a l m a n A v e .

įstaigos ir buto tel. 652-1381
$ 999.00
% 999.00
% 999.00
$1199.00
$ 990.00

R E G I S T R U O K I T Ė S Ig A N K S T O — V I E T Ų S K A I Č I U S R I B O T A S

Iš mano atsiminimu - Petras Klimas . . . .
$12.00
Kreiptis: J. Kapočius. P. O Box 95. So. Boston. MA. 02127
Telef. dieną (611) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.
^'^^^^^^^»<

YORKO

1

surchanraa.

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso tel HE 4 2123. namu GI 8-6195

DRV. TUMAS0NIS

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OF FAMtI.Y PRACTICF.

CHIRURGAS
"
2454 West 71st Street*
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai., pirm., antrad . ketv >r penktad 2 5 ir
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt 6 7 — iš anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166: namg 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St.. Chicago
4762112
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč.
ketv 10 iki 6 vai Šeštad l O i k i l v a l . '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai pirm . antr ketv ir penkt
2 —7) šeštadieniais pagal susitarimą.

ŽYDAI SOVIETU SĄJUNGOJE

Gyvieji dirba,

«
v\

MIRUSIEJI KALBA
SAVO PALIKIMU

Jų skaičius gerokai sumažėjo.Nebeturi ateities
Sovietų Sąjungoje dėl nutau
A. TENISONAS
tėjimo ir emigracijos per pasta
rąjį dešimtmetį žymiai suma padarė galą žydų priespaudai
žėjo žydų gyventojų. Per caristinėje Rusijoje. Žydų orga
pastarąjį gyventojų surašymą nizacijos suvaidino žymią rolę
Sov. Sąjungoje užregistruota rusų revoliucijoje ir žydai joje
dar 1,811,000 žydų, t.y. 340,000 užėmė vadovaujančius postus,
mažiau, negu per gyventojų pvz. Joffe, Zinovjev, Trockij ir
surašymą 1970 m. Reiškia, kad daug kitų. Žydai pasinaudojo ir
tik 0.7% Sov. Sąjungos gyven įvairiomis galimybėmis naujai
sukurtoje valstybėje. Taipgi pa
tojų yra žydai.
Žydų gyventojų sumažėji sirodė, kad 1970 m. Sov. Sąjun
mas Sov. Sąjungoje yra įvykęs goje 68% žydų buvo specialis
dėl įvairių priežasčių. Pirmoji tai, kai rusų tik 19%. 1971 m.
priežastis yra asimiliacija tarp 11% mokslininkų Maskvoje
tų dviejų milijonų žydų, kurie buvo žydai, kai rusų tik 6%. Iš
1941 m. ir 1942 m. pajudėjo į ry 1970 metų statistikos pasirodė,
tus, bėgdami nuo nacių. Be to kad trečdalis žydų Sov. Sąjun
98% žydų gyvena didmiesčiuo goje yra baigę aukštąjį moks
se, aplinkoje, kuri visur pasau lą, kai rusų tik 4%. 1974 m. buvo
apskaičiuota, kad 14% moks
lyje vaidina savo rolę.
Britų demografas J. Millma- lininkų su daktaro laipsniu
nas duoda savo paaiškinimą buvo žydai. 1978-79 mokslo me
dėl žydų sumažėjimo. Jis dar tais iš 10,000 žydų 329 buvo stu
per šešiasdešimtmetį apskai dentai, kai rusų tik 196.1977 m.
čiavo, kad Sov. Sąjungoje 43% 389,000 žydų buvo aukštes
žydų buvo sulaukę daugiau niojo kvalifikacijos laipsnio.
kaip 50 metų amžiaus (paly Teisės srityje 6.7% tarnau
ginus su rusais 21.5%) ir kad jančių buvo žydai, meno —
naciai išžudė daug moterų ir 5.2%.
vaikų. Jis taip p a t apskai
Tačiau t a r p žydų studentų
čiavo, kad vaisingumas pas yra nusiskundimų, kad jie ne į
žydus buvo žemesnis, negu pas visas aukštąsias mokslo įstai
kitus gyventojus.
gas buvo priimti, kai paaiš
Bet svarbiausia priežastis kėjo, kad jie žydai. Be to žydų
žydų gyventojų sumažėjimo visuomenėje per pastaruosius
Sov. Sąjungoje yra emigracija. mėnesius nusiskundžiama, kad
Per praeitą dešimtmetį iš Sov. daug sunkiau pasidarė gauti
Sąjungos yra išvykę daugiau leidimą išvykti iš Sov. Sąjun
kaip 200,000 žydų, pvz. 1973 m. gos. Šių metų vasario mėn.
— 34,733; 1979 m. — 51,320. leidimus išvykti gavo 3,023 žy
Sovietų žiniomis d a r 140,000 dai. Per tą patį mėnesi praeitų
žydų laukia vizų išvykti, o emi metų emigravo 3,835 žydai.Žy
gracijos biurai kalba apie 370,- dai nusiskundžia ir dėl jų tiky
000 žydų norinčių patekti į binės diskriminacijos, kad
pastaraisiais laikais slavofilai
užsienį.
Rusų 1917 metų revoliucija ir didžia-rusų sentimentai vis

Vėl atėjo pavasario šventė — tautos didvyrių, daugelio ne
Kapų puošimo ir mirusiųjų priklausomos valstybės gyve
prisiminimo diena. Pirma nimo kūrėjų ir tautos auklėtojų
dienį šio krašto tradicijomis kapai nežinomi ne tik mums,
bus prisimenami mirusieji, nu bet ir pavergtoje tėvynėje gy
kankintieji, už tėvynę gyvybes venantiems, nes nusikaltęs jų
paaukojusieji ar laisvės sar naikintojas bijo jų net po mir
gyboje žuvusieji. Tai lyg civi ties.
linės Vėlinės, kuriose su
Pagaliau tie tūkstančiai lais
sitelkiama
m a l d a i , vės kovotojų, kurie nelygioje
susimąstoma, prisimenama ir kovoje atidavė savo gyvybes tė
pagerbiama anksčiau gyvenu vynės laisvei, taip pat reikalin
sių, dirbusių ir palikusių savo gi pagarbos ir prisiminimo. Ir
gerų darbų pavyzdį. Papuo tai ne tik tą vieną Kapų dieną,
šiami jų kapų paminklai, bet kiekvienu metu, kada tik
pajuntamas jų artimumas. I š prisimename, kad esame jų
naujo mezgamas ryšys su tais, kančių liudininkai, įsipareigoję
kurie gyveno ir dirbo, bet jau ję jų neužmiršti ir jų darbus pra
yra pasitraukę į amžiną poil tęsti. Iš mūsų čia nereikalauja
sį.
kraujo ir gyvybės, bet pati tau
Kapų puošimo diena yra šio ta ir tautinė sąmonė reikalauja
krašto valstybinis įstatymas, darbų, kuriais būtų pratęstas jų
bet kartu ir graži tradicija. Šia didvyriškas pasiaukojimas, pa
dabartinių
kalėji
tradicija visi čia gyvenantieji gerbtas
jau y r a persiėmę. Jeigu tai ir muose mirštančių ir niekam neskirtingai išgyvenama gyvojo palydint laidojamų mūsų did
žmogaus, nuėjusio aplankyti vyrių, kovojančių nelygioje ko
savo artimųjų kapą, tai tas n ė voje už tautos ir visos žmonijos
kiek nesumažina šventės pras laisvę ir žmoniškesnį gyve
mės ir iškilmingum'o, nesu nimą prisiminas.Vergija su
menkina žmogiškųjų jaumų ir grius. Ateis geresni laikai atei
nančioms kartoms. Bet visi
artimumo s u savo mirusiais.
Vėlinėse specialiomis mal esame už tai skolingi did
domis prisimename savo miru vyriams, atidavusiems savo
sius artimuosius. Galime ir gyvybes dėl mūsų laisvės.
turime pirmiausia maldomis
palydėti juos ir šioje šventėje.
Nors šioj šventėj labiau iškyla
Kai bent atsitiktinėmis pro
išoriniai ženklai — kapų puoši gomis žvelgiame į mirusiųjų
mas, gėlių sodinimas, bet neiš buveinę — kapines, tikrai
skiriamas ir meilės pareiš matome, kad gyvenimo pa
kimas anksčiau už gyvuosius sikeitimai neišvąngiami. Vieni
atlikusiems žemišką pasiunti ateina, kiti išeina, o darbai, rei
nybę savo šeimoms, savo tau kalai, kovos, pastangos lieka
tai ir žmonijai. Su tokiomis tie patys, nes žmogus lieka
mintimis keliauja šią dieną į žmogumi, pasaulis — pasau
kapines tikintysis ir mažiau liu. Įsigyvenimas svetimoje že
tikintis, bet sugebantis supras mėje ir jos tradicijų pasisavi
ti ir pagerbti anksčiau išsis nimas nepakeičia gyvenimo
kyrusiųjų žmogišką palikimą, prasmės ir žmogaus kelio iš vaidvasinę nuotaiką ir savo vaikystės į senatvę ar ligas ir iš
pavyzdį.
čia į amžinybę. Gyvieji turi
Lankydami lietuviškas kapi dirbti, ko nespėjo padaryti jų
nes, turime žvelgti į jas ir iš tau pranokėjai. Šeimos turi kurti
tinio taško. Tose kapinėse jau gyvenimą, nors šeimos vyres
ilsisi mūsų tautos dalis, ir tai to nieji — tėvai y r a iškeliavę iš
kia dalis, kuri nedaug mažesnė žemiško pasaulio. Tautos turi
už viename kuriame mieste gyventi, net išlydėjusios did
gyvenančius gyvuosius ir dar vyrius, kankinius ir kūrėjus.
dirbančius savo artimui, dar Tai ne gyvenimo beprasmišku
garbinančius Dievą, dar norin mas, bet kaip tik nuolatinis
čius kelti tautinius idealus ir siekimas ko nors aukštesnio,
siekti laisvės pavergtiesiems. tobulesnio, geresnio.
Šiandien kapų puošimo diena
Tobulesnio gyvenimo siekia
primena n e tik išeivijos ka ne tik žmogus, bet ir tautos.
pinėse palaidotus, bet ir pasau Tautos susidaro iš žmonių, ku
lio žemėse išbarstytus brolių rių laimingas gyvenimas su
kaulus.
daro laimingą tautą. Ir priešin
gai, kai žmonės skriaudžiami,
skriaudžiama visa tauta, nyks
Šie metai yra ypatingi mūsų ta valstybes, naikinamas žmo
tautai. Tai liūdesio metai, nes niškumas.
Kapai nėra tik liūdesio vieta,
prieš keturiasdešimt metų
komunistinės vergovės vals- bet ir susitelkimo, susimąsty
, tybė pagrobė mūsų tautą ir pra mo ir maldos proga. Mirusieji
dėjo naikinti mūsų brolius ir primena, kad j e paliko mums
seseris. J ų nėra šio krašto ka tai, kuo mes dabar remiamės —
pinėse. Jie neturi paminklų sa žmogišką prigimtį, siekiančią
vo tėvynėje. Jų daugelio net pa geresnio gyvenimo, paliko lais
laidojimo vietos nežinomos. vės ir laimės troškimus, kurie
Bet jie y r a mums vieni tų, ku mus skatina tobulėti ir net ko
riuos su nuoširdžiausiais jaus voti prieš blogį, paliko ir savo
mais prisimename, su karš didvyriškumo pavyzdžius bent
čiausia malda palydime ir bent tie, kurie anksčiau yra atlikę
širdimi jų nežinomus kapus pa didesnius ar mažesnius darbus
puošiame. Žuvusių, nukankin žmonijos pažangai. Prie kapų
tų ir vergų darbo stovyklose ir paminklų prisimename arti
sunaikintų brolių yra toks skai muosius ir visus tuos, kurie gy
čius, kad jie netilptų mūsų kapi veno prieš mus, nes žinome,
nėse. Bet jų dvasia ir jų pali kad jų darbai buvo panašūs į
kimas skatina gyvuosius tęsti mūsų, o mūsų kelias panašus į
jų darbus, išpažinti savo tikėji jų jau užbaigtą kelionę.
mą ir tautybę, parodyti ryžtą
Šiemetinė šventė lietuvių
ištesėti tose pareigose, ku- išeivijai yra skirtinga savais
• rioms šiuo metu dar esame skir prisiminimais. Jei patys di
ti ir kurias dar turime atlikti.
dieji skaudaus liūdesio minė
I kapines neisime tuščiomis jimai prasidės tik birželio mė
rankomis ir tuščiomis šir nesį, tai prie savo artimųjų
dimis. J e i gėlėmis papuošime kapo turime suklupti jau dabar
tik regimus artimųjų kapus, tai ir tautine prasme, nes tai prieš
širdimis ir mintimis turėsime keturiasdešimt metų buvo mū
papuošti tuos kapus, kurių sų tautos ir daugelio artimųjų
niekas papuošti negali. Net pasmerkimo mirčiai ir mirties
artimiausi jų šeimos nariai yra dienos. Šia prasme Kapų puo
sunaikinti arba negali paieš šimo diena turi būti ir tautinė
koti savųjų amžinojo poilsio šventė — tikėjimas laisvės
pr_ QT
•ietos. O juk daugelio mūsų prisikėlimu.
Skėtis y r a Tolimųjų Rytų išra
dimas. I Europą jis susirado kelią
tik 1740 m .

stipriau kelia savo galvas.
Praeitais metais pasirodė Sov.
Sąj. dvi knygos, nukreiptos
prieš sionizmą — „Sionizmas:
tiesa ir prasimanymai" ir
„Ideologija ir tarptautinio sio
nizmo praktika". Taip pat ofi
cialiuose istoriniuose šalti
niuose visuotinė žydų sąjunga
„Bundas" yra dabar nušvie
čiama kaip išdavikų banda.
Taip pat ir rusų tautoje tebe
gyvena antisemitiniai jaus
mai iš caristinių ir Stalino laikų,
nukreipti
prieš
kosmopolitizmą. Tokį tautinį
antisemitizmą yra suminėjęs ir
Edvard Kuznecov savo „Kalė
jimo dienynuose". Daugis jo
bendrininkų kalėjime buvo
įsitikinę, kad ir Brežnevas ir
kiti vadai yra žydai, „nes tik žy
dai gali su rusais taip žiauriai
elgtis".
Dar prieš metus Sov. Sąjun
goje buvo platinamos prokla
macijos, kad sionistai į savo
rankas yra paėmę Politbiuro
kontrolę. Žydų emigrantų
tvirtinimais žydai Sov. Sąjun
goje nebeturi ateities.

SUBRENDIMAS
Subrendimas yra nesavanaudiš
kumas, pyktį ir skirtingas nuomo
nes suderinąs be jokios pagiežos ir
smurto.
Subrendimas yra atsižvelgimas
kitų reikalų, dažnai savo paties
troškimų ar norų sąskaiton.
Subrendimas yra mokėjimas da
ryti teisingus sprendimus ir juos
įvykdyti. Tik nesubrendę per visą
savo gyvenimą bando įvairiausias
begalines galimybes, o t a d a nieko
nebedaro.

Sovietų kariniai raketų leidimo įrengimai Kuboje

Rimties valandėlei

TIKĖJIMAS IR ŽMOGAUS LAISVĖ
Marksistiniai
a t e i s t a i , kios esate dvasios. Žmogaus
neigdami Dievo buvimą, savo Sūnus atėjo ne pražudyti sielų,
ateistinėje propagandoje sten bet gelbėti" (Luk. 9,55). Seno
giasi parodyti, koks tas tikin vės Izraelio karų Dievas, nėra
čiųjų įsivaizduojamas Dievas Dievas, kurį skelbia Jėzus
esąs baisus Senojo Testa Kristus. Deja, Bažnyčios isto
mento knygose. Bet Šventasis rijoje buvo žmonių, kurie ten
Raštas nėra taip lengvai su kinasi vien tik Senojo Tes
prantamas, kaip kai kam atro tamento
Dievo
kariautojo
do. Modernus Šventojo Rašto sąvoka ir taip bandė pateisinti
skaitytojas yra reikalingas pa visus karų žiaurumus, kaip ir
galbos teisingai suprasti Šven pačius karus.
tąjį Raštą. Ta pagalba ateina
Žmonės įvairiuose istorijos
iš rimtų Šventųjų Rašto knygų laikotarpiuose perdaug Dievą
studijų. Tos studijos y r a bū suprato ir vaizdavo, kaip kerš
tinos, nes Šventojo Rašto kny to ir rūstybės Dievą, kuris tar
gose y r a dalykų, kurie negali si džiaugiasi
galėdamas
būti raidiškai aiškinami. Yra nustumti žmones į pragarą. Ir
reikalingos gilios teologinės priešingai, Dievą įsivaizdavo,
studijos, kad būtų galima Šv. kaip sentimentalų Tėvą, per
Raštą aiškinti. Suaugusieji tu daug gerą, kad jis kreiptų dė
ri suprasti gilią reikšmę tų se mesį į žmonių silpnybes. Tokie
novės istorijų ir tų iš pažiūros kraštutinumai nieko bendro
atrodančių mitų, kur gilios neturi su Jėzaus Kristaus Die
mintys yra pateikiamos labai vu, kuris vienas yra mūsų tikė
paprastu būdu, sužmoginti pa jimo ir mūsų elgesio nor
tį Dievą ir jo santykius su žmo m a .
Reikia nepamiršti
nėmis.
vieno svarbaus dalyko: ištisas
Šiandie girdėti balsų, kad Šv. Raštas y r a Dievo su žmo
reikia iš Šventojo Rašto at nėmis santykių istorija. Savai
mesti visa tai, kas yra ar at me suprantama, kad Izraelio
rodė tik mitai. Tuo tarpu rei kūdikystėj tie santykiai buvo
kia ten ieškoti kiekvieno įvykio kitokie, negu subrendimo am
tokiame kontekste, kokiame jis žiuje — pranašų ar paties Jė
buvo parašytas. Istorikų ir zaus laikais. Kuriems Šven
egzegetų paskutinių laikų pa tasis Raštas atrodo pasenusi
stangos ir darbai labai padėjo knyga, turi pamatyti, kad ji
suprasti laikus ir situacijas, yra labai nauja ir moderniška,
kada kiekviena Šv. rašto kny nes tai dinamiškas ir realus
ga buvo parašyta, kokios ži Dievo priėjimas prie žmogaus.
nios turėjo būti perduotos tos Nuo pradžios iki galo Šven
tasis Raštas y r a istorija žmo
vietos ir to laiko žmonėms.
Dievo žodis nėra abstraktus gaus santykių su Dievu, ne
žodis. Jis yra skirtas žmonėms kartą nutrauktų ir vėl at
tam tikroje situacijoje. Jeigu naujintų, kaip ir istorija san
imsime Dievo žodį konkrečioje tykių tarp žmogaus ir žmo
savosios aplinkos tikrovėje, tai gaus. S a n t y k i a i , kuriuos
pastebėsime, kad tose senose Dievas užmezga su žmonėmis,
knygose yra gyvas Dievo žo yra tikėjimo santykiai. Iš tikė
dis, skirtas taip pat ir mūsų lai jimo santykių mes galime su
kams. Žmogaus širdis lieka vi prasti, kas yra Dievas, ko jis iš
suomet to pati, kaip ir žmogaus žmonių laukia ir nori. Dievas
prigimtis, kuri nėra žmogaus , čia yra suprantamas tik tada,
bet Dievo sukurta. Taigi sku kai juo pasitikima, kai jo va
bus ir neapdairus lyginimas liai paklūstama. Jei nenorima
senovės ir dabartinių laikų ga Dievo išklausyti, nebus ga
lima nei jis pažinti, nei supras
li labai suklaidinti.
Krikščionis turi
skaityti ti, kodėl Dievas to ar kito da
Šventojo Rašto Senąjį Tes lyko iš žmogaus reikalauja.
tamentą būtinai Naujojo Tes Reikia tarpusavio ryšio, į kurį
tamento arba išsipildymo švie turi būti įjungta visa žmogaus
soje. Jėzus nuolat kartoja, kad būtubė: valia, širdis ir mintis.
jis atėjo į šį asaulį ne įstatymo Dievą pažinti Šventojo Rašto
panaikinti, bet jį įvykdyti. Bet kalboje reiškia visišką žmo
Jėzus kai kuriais klausimais gaus atsidavimą Dievui, reiš
daro skirtumą: "Jūs girdėjote, kia suvokti Dievo meilę žmo
kad seniesiems pasakyta" t a i gui, juo pasitikėjimą, jam
ir tai, jie savuoju autoritetu sa įsipareigojimą, jam klusnybę.
ko: " a š gi jums sakau" ir pa Tai yra tikėjimas apie kurį kal
pildo, patobulina, duoda nau ba Šventasis Raštas.
ją senojo įstatymo supratimą.
Dievo santykius su žmo
Kada Jėzus mokiniai, prisi nėmis užmezga pats Dievas.
minę pranašo Elijo pavyzdį, Dievo su žmonėmis sandora
pasiūlo iššaukti iš dangaus ug yra būdinga žydų ir krikš
nį, kuri sunaikintų Jėzaus ne- čionių tikėjime. Sandora, parėmusius samariečius, Jėzus
(Nukelta į 7psl.
jiems atsako: "Nežinote, ko

jai savo pasikeitusį vidinį gyvenimą.
— Brangioji, — pasakiau jai. — Prašau atidžiai
pasiklausyk manęs, gerai įsidėmėk. Vyras, kurį tavo
tėvelis pažinojo ir kurį tu, kaip savo sužieduotinį,
pažinojai, daugiau jau nebeegzistuoja. Tu turi su tuo
faktu sutikti. Ta permaina įvyko manyje ne iš mano
kaltės. Įvyko palaipsniui, iš lėto. Netgi prieš mano
norą. Pradžioje kovojau su savim, nes norėjau likti
Garbinga taika
tuo, kuo buvau. Tačiau laimėti kovą, kai prieš save
matai
tik žodžiais neišreiškiamus žiaurumus, buvo
Tauta be herojų — tauta be ateities
neįmanoma.
Tai ką gi turėjau daryti? Kad nepalūž14
čiau, turėčiau vaidinti, kad jų nematau. Bet užsi
Mane apėmė žodžiais neiš merkęs negi gali kariauti! Atsimenu, kaip šiandien,
reiškiamas siaubas. Gailestis ir neapsakomas sąži kad pradžioje, matydamas mirštančius karius ir iš
nės graužimas suspaudė mano širdį, lyg būčiau mėtytas po kovos lauką jų kūnų dalis, iš baimės dre
nužudęs savo broliuką. Šaltas prakaitas iSpylė bėjau ir neapsakomai kentėjau. Vėliau šaltai į juos
mano kūną. Rankos pradėjo drebėti. Galva svaigo. žiūrėjau. O dar vėliau, jau su malonumu skaičiavau,
Keliai sulinko. Žemė po kojomis susiūbavo, ir aš su kiek jų nukoviau. Ir net su pasididžiavimu pasako
klupau. Klūpėjau, kaip trenktas, įsmeigęs akis į davau savo draugams. Į krauju sumirkusią žemę.
berniuko plačiai išplėstas, juodas, ką tik sustin bombų ir granatų sukeltus gaisrus žiūrėjau su di
gusias akis. Jos atrodė tokios liūdnos ir pilnos man džiausiu malonumu, nes mano asmenybė jau buvo
priekaištų, kad net nepajutau, kaip mano veidais suskilusi. Tokia liko ir iki šiol.
ėmė riedėti ašaros. Verkiau iš gilumos širdies, gailes
— Argi tai ne gyvenimo ironija? Bet tai tiesa.
čio.
Esu žmogus ir ne žmogus. Kitaip tariant, žmogus ir
— Staiga mane apėmė kažkokia baimė. Kūkčio velnias. Daugiau velnias negu žmogus. Tu tik
damas pašokau. Atsistojau. Ir net neatsigręždamas pagalvok! Kaip gali išsilaikyti žmogum, kai visa
ėmiau bėgti. Bėgau uždusdamas, suklupdamas, nes laiką esi piktas. Pyksti, kad tave atvežė į Vietnamą
norėjau kuo greičiausiai pasišalinti nuo berniukui skerdynėms. Pyksti, kai eini sargybą. Pyksti, kad
padarytos mirtinos žaizdos. Nuo jo šiltu krauju rau pamatai žmogų. Pyksti, kai eini gulti. Pyksti, kai
donai nudažytos džiunglių žolės. Tačiau pabėgti net keliesi. Pyksti, kai valgai. Pyksti ir pyksti be galo, be
iki šiol nepajėgiu.
krašto. Pradėjau gerti. Gerti alų. O kiek vėliau
Turėjau sužieduotinę, kurią, grįžęs iš karo, vartoti ir narkotikus. Tas mane galutinai išmetė iš
Ilgiausias p a s a u l y tiltas pasta
žadėjau
vesti. Po kelių pasimatymų jaučiau, kad ji vėžių.
tytas Venecuoloje 1963 jn.. turi 9
— Tai matai, brangioji, koks aš esu šiandien. Jei
pastebėjo mano dvasinį pasikeitimą, bet nieko
kilometrus ilgio ir jungia Makarai
nesakė. Pasaliau vieną dieną nusprendžiau a'verti nori turėti mano dabartinj portretą, mielai tau pado
bo ežero krantus

MOTERIS SU BALTU
CHALATU

vanosiu. Tai sakydamas, ištraukiau iš kišenės
atvirutę su velnio paveikslu ir bandžiau įduoti jai. J i
išsigandusi suriko. Iš kito*kambario atbėgo jos tėvas.
Pamatęs, ką laikau rankoje, suprato dukters išgąs
čio priežastį. Paprašė ją išeiti. Pats pasiliko su
manim.
— Prašau, supraskit ir nekaltinkit manęs, —
tariau jam. Tai ne mano kaltė, kad manyje įvyko
toks dvasinis pasikeitimas. Jūs tik pagalvokit! Jei du
greitieji traukiniai susiduria ir to pasėkoj žūsta daug
žmonių, niekas nekaltina keleivių dėl įvykusios kata
strofos, bet mašinistą ir geležinkelio kompaniją.
Keleiviai nepasirinko mašinisto. Kompanija jį
pasamdė. Todėl niekas ir negali primesti keleiviams
kaltės. T a s atsitiko ir su manim. Esu auka mūsų
vadų, kurie pradėjo tą prakeiktą Vietnamo karą. J i e
davinėjo įsakymus. Aš juos vykdžiau. Bevykdydamas nustojau visų gerų žmogaus savybių. Pasi
dariau tokiu, kokį jūs šiandien mane matote. Karas,
žudynės, kraujas, kitų nelaimės ne tik mane nebejaudina, bet dargi suteikia savotišką malonumą.
Prašau, supraskit mane, kad kaip toks aš nedrįstu
būti vadinamas jūsų dukters sužieduotiniu.
Jos tėvelis, atrodė, net sulaikęs kvapą, klausėsi
mano kalbos. Po trumpos pertraukos pasiūlė išgerti
puoduką kavos. Begurkšnodamas kavą, jis įbedė gilų
žvilgsnį į mane ir labai ramiu, švelniu tonu tarė:
— Mielas sūnau! Pilnai suprantu tave, nes
tavyje įvykusius pasikeitimus ir pats pastebėjau.
Apgailestauju, kad jie įvyko. Tačiau atitaisyti, gal
būt, jau nebeįmanoma. Lieka tik su įvykusiu faktu
sutikti. Ir rasti išeitį, kuri būtų abiem pusėm nau
dinga. Todėl siūlau sužieduotuves atšaukti. Manau,
kad ir tu su mano pasiūlymu sutiksi.
(Bus daugiau)
_

PIRMOJI SV. MISiŲ AUKA

D R A U G A S , šeštadienis, 1980 m. gegužės m ė n . 24 d.

— N a , tai gal esi g e r a s ži
jok, aš visuomet eisiu su tavimi,
novas
matematikos ir fizikos?
Ateik, sek m a n e

B Ū N A IR TAIP..

— A š m a n a u , mieloji, kad tu
netiki
t o m i s pasakomis,
kurias
—
Apie
tokius
mokslus
man
ir atrasi ramybę..."
Gegužės 18 d. kvepėjo pavasa
tau
seka
vyras
apie
savo
išvykas
Komunijos metu vėl pasigir net girdėti neteko.
rio v e š l u m u ir žiedais. Kankinių
į žūklę. Juk jis dar n ė karto n e 
do
švelnios kanklių ir ragelio lie
mėjimai sudaro tvirtą pagrindą Karalienės bažnyčioje didysis al
( A t k e l t a iš 2 psl.)
— Tai blogas ir apgailėtinas sugavo n ė vienos žuvies.
tuviškos melodijos. Kartais išsi dalykas. Galiu pasakyti, j o g
torius papuoštas austine, lelijėlių
naujiems ateities sumanymams.
— Štai d ė l to aš ir tikiu...
4. Nešališkas
ir
išmintingas
skirdavo „Marija, Marija" ir vėl tamsta esi praradęs
žiedais
iškaišyta,
Lietuvos
linų
9. Tvarkinga
išorinė
išvaizda.
ketvirtą
sprendimuose.
Šališki neteisingi Jaunimo vadovai turi visad at staltiese. Prie šoninio altoriaus,
susiliedavo su banguojančiu N e 
dalį viso savo gyvenimo, — pa
sprendimai daro sunkiai atitaiso minti, kad stovyklautojai iš ju kur amžinoji šviesa
m u n u per pavasario pievas.
neužgęsta, j
sakė j a m profesorius.
PAIEŠKOJIMAS
mą žalą teisingumo moralei. N e  ima pavyzdį. Todėl jie turi tvar dvi rugiagėlės su varpų galvutė
Ramybės linkėjimo metu kun.
vertųjų favorizavimas arba nusi kingai rengtis, būti apsitvarkę, mis
Staiga pradėjo į laivą s u n k t i s
žvelgė į
paprastutį lininį
Ieškoma Brone (Beraice) Gricius,
Antanas visus stovinčius prie al
statymas prieš globojamąjį iš vi apsiskutę, apsikirpę, švarūs.
vanduo, ir nebuvo
medžiagos, gimusi Amerikoje, gyvenusi Minden.
rankšluostį ir brangu išaustą žo
toriaus kunigus apkabino, o jų bu
so negali būti toleruojamas. Yra
kuria galima s k y l ę užkišti. Ta W. Va. Ji 1925-26 m. gyveno Lietuvo
Vadovo elgesys bei
išvaizda dį „Lietuva". Kitame šoniniame
vo dvylika.
garbinga prisipažinti
prie savo
da laivo vairuotojas kreipėsi į je. Sugrįžusi apsigyveno Chicagoje.
yra vienas iš svarbiųjų auklėji altoriuje Trakų Marijos paveiks
klaidu, o vykdant teisingus spren
Paskutinį žodį tarė pats jau profesorių, klausdamas, a r jis Ieško: Alice Česnaiie-Pukaitis, 212
las. T a i kun. Antano
Markaus
mo veiksnių.
dimus dera būti atlaidžiu ir n u o 
nasis kunigas. Jis dėkojo moti moka plaukti Profesorius pasi Ouincy A ve., Keamy, NJ 07032.
ranku darbas. Pats parsivežė ste
Vadovai-ės turi stovyklauto buklingojo paveikslo nuotrauką,
lankiu.
nai, kuri čia esanti, ir tėveliui su sakė, k a d plaukti nemokąs. Tuo
jams
aiškiai
nurodyti,
kaip
jie
t
u

seneliais,
kurie
jame
įskie met vairuotojas j a m p a s a k ė : •
ją m e t a l i n i u apsiaustu apgaubė ir
5. Sugebąs išreikalauti
tvarkin
ri
būti
apsirengę
iškilmingu,
po
pijo
meilę
Dievui,
savo
tautos
is
gumo ir švaros iš
stovyklautojų.
gintarine širdele papuošė. Tai se
— N a , tai blogiau negali bū
L I E T U V I S DAŽYTOJAS
sėdžių,
talento
vakarų,
pamaldų
torijai ir tradicijoms.
Prisiminė
Pirmiausia vadovai stengiasi sa
niausias Lietuvos Madonos pa
ti.
Jums
teks
dabar
nustoti
vi
Tokioms
iškilmingoms veikslas, kuris Vytautui
čia esančius kunigus, į kurių šei
D a ž o namus iš lauko
vo patalpoje ar prie savo lovos metu.
krikšto
s o savo gyvenimo...
jm.
progoms
būtų
tikslu
stovyklauto
mą
dabar
pats
ateinąs.
Jis
ilgai
būti tvarkingi 'bei švarūs. T o pa
metu b u v o dovanotas.
ir i š vidaus.
Kun. Antanas Markus-Merkys
negalėjo apsispręsti, ar tapti ku
ties be atidairos turi išreikalau jams rekomenduoti dėvėti iškil
Bažnyčia prisirinko pilna drau Lambert, K O'Brien, W . M u r - nigu. Ir čia ant altoriaus esanti
D a r b a s garantuotas.
ti iš stovyklautojų. Jų lovos turi mingus organizacijos rūbus.
gu ir artimųjų. Pasigirdo švelnūs phy, Antanas Saulaitis, R. V a n - Traku Marija jam parodė kelią.
būti gražiai paklotos, rūbai tvar
10. Dailaus žodžio kūrėjo pa kanklių ir ragelio balsai. Tai Ba
4612 S. Paulina St.
daug
Under the Sword
kingai sukabinti ir daiktai padė stangų rėmėjas. AF taryba reko
de V e i d e , A. Zakarauskas, Kle Jis, viešėdamas Lietuvoje,
(Town of Lake)
lys Pakštas rageliu, o jo dukra
prie jos meldėsi. Paaiškino savo
ti į jiems skirtą vietą.
menduoja, kad į moksleivių atei Emilija Sakadolskienė kanklėmis mensas Žalalis. Kun. K. Žalalis,
of
Damocies
savo
pranciškonas, artimas giminai draugams, kad pasirinkęs
Tvarkingumas ir švara liudija tininku stovyklą būtų kviečiamas
Skambinti 927-9107
lydi pirmuosius kun. Antano
pirmosios
aukos
metu
kankles,
A novel b y
tis visą laiką jaunojo kunigo de
stovyklautojų charakterio lygį. Iš dailaus žodžio kūrėjas — poetas
žingsnius prie altoriaus. Procesija
nes tai senovės lietuvių Vaidilos
ANATOLE KAIRYS
šinėje.
pačių stovyklautojų tarpo turėtų ar rašytojas. Jis galėtu patarti ir
ramiai slenka. Priekyje patarnau
instrumentas. Senovėje Vaidila
būti sudarytos pamainos tvarkai padėti rašantiems į moksleiviu
Pirmąjį skaitymą pasigėrėtinai su kanklėmis artinosi prie Dievo, Translated from the IithuanJan
jantys berniukai, melsvomis juos
ir švarai laikyti prausyklose ir laikraštėlį ypatingai stiliaus at
tomis persirišę neša sunkų medi atliko mažoji Liza, jaunojo ku todėl ir jam buvo gera žengti
by
miegamuosiuose.
Stovyklautojai žvilgiu. Jis gali duoti naudingų
NIJOLE
GRA2UUS
Baltra pirmuosius žingsnius prie alto
nį kryžių. Tarp išdrožinėtų lietu nigo sesers dukrelė. Šv.
turėtu būti mokomi pakelti n u  nurodymų bei pamokymu prade
TUPEVVKITKKS AND
viškų raštų prisikėlęs Kristus toks miejaus jaunimo choras rimtai riaus su kanklių garsais.
This book ia dedicated to all
mestą stiklą, dėžutę ar popierių ir dantiems poetams bei rašytojams.
savas žemės valdovas mindaugi- sugiedojo: „Iš gilybių aš šaukiuo
ADDING MACHIN13B
those wbo ha ve suffered and died
įmesti į šiukšlių statinę.
Jis galėtu padėti organizuoti v a  ne karūna papuoštas. Seka visa si Tavęs, Viešpatie..."
Išeinant visai procesijai vėl lie because of Cosnmunism and NazNuomoja, Parduoda, Taiso
Stovyklautojams reikia paaiš karines menines programas ir eilė kunigų: J. Hannigan, W .
Aukas prie altoriaus nešė m o  tuvišku melodijų pynė palydėjo ism.
taip
pat
galėtu
efektyviai
prisidė
kinti, kad jaunimo stovyklų įren
Viri 50 metų patikimas jums
H a n n i g a n , W . Hastings. K. Hea- tina ir sesuo. T u o metu jaunimo visus. Kankiniu Karalienės para
This revised and enlarged edition
patarnavimas.
gimas, priežiūra ir gerinimas yra ti prie stovyklautojų žodyno pra vie, W . Jabush, A. Krueger, C . choras didingai giedojo: „Nebi- pijos moterys ir klebonas paruo was published by the Lithuanian
įvykdytas bei vykdomas visos ei turtinimo. Jis geriau pajėgtu pa
5610 S. Pateški Rd., Chicago
šė salėje gražias vaišes, kur visi Literary Assn., Chicago 1980.
lės asmenų aukomis ir aukos dar rinkti kūrinius vertus dėmesio bei
galėjo
pasidalinti
neeiliniais
Kaina
su
persiuntimu
$10.95.
„ T a s , kuris yra vadas tarp jū
Phoas — 581-4111
į
likti automobilio priežiūros dar
bu. Tie aukos asmenys dirba be veikalėlius vaidinimams ar skai
įspūdžiais.
sų,
tebūnie
jis
JŪSŲ
tarnas"
(
M
a

bus;
Užsakymus siųsti:
užmokesčio — jie nėra pasamdy tymo konkursams. Vadovų talka
G.
Valiulienė
d. yra planuojama įrengti fo tas 2 0 : 2 6 - 2 7 ) .
visuose
tuose
sumanymuose
galė
DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t ,
ti darbininkai, ar tamai. Jie dir
to
laboratoriją,
jeigu
n
e
šiais,
Chicago. IL 60629
Vadovai-ės,' kurie turi meilės
ba iš meilės savo tautos jaunuo tų būti labai vertinga.
tai
Įeitais
metais.
Illinois gyv. dar prideda 60 et.
svarbiam charakterio
ugdymo I R MOKSLAS
menei. T a d jie yra tikrai verti
NEGELBSTI
11. Plataus susidraugavimo
ins
e. atrodo, kad D a i n a v a gali menine disciplina ir apsivaldyvalstijos mokesčio.
jaunuomenės dėmesio ir dėkingu
piratorius.
Stovyklautojai suva gauti dovanų didelį teleskopą,
Kartą t ū l a s profesorius, iš
darbui ir tiems, kuriems jie va
mo. Jiems bus daugiausia parody
žiuoja iš įvairių vietovių. Yra taip pat jau šiais metais porai
plaukęs
nedideliu motoriniu lai
dovauja, savaime laimės jų resta respekto, neapsunkinant jų
svarbu, kad jie plačiausiai viens savaičių į Dainavą yra kviečia
v
u
jūron,
i š nuobodumo pradėjo iMiimiiMiiiimimiiMiiiinuiiiiiiiimiiii
pektą, paklusnumą ir gilų lojalu
darbo, saugojant jaunimo stovyk
kitą pažintų ir susidraugautų. m a s specialistas, kuris stovyklau
klausinėti laivo vairuotoją:
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
mą.
lavietės turtą, laikant švarą ir
Sol. Praurirae Ragiene
Juos reikia įtikinti, kad susiau tojus supažindins su dangaus kū
tvarką, naudojant šiuos jaunimo
Vadovai-ės
pasiryžę
išmintin
— Ar susipažinęs s u astrono
IR MĖGĖJAMS
dainuoja
rintas draugavimas, susikoncent n a i s bei įvairiomis žvaigždžių sis
židinius savo charakterio ir asgai
spręsti,
apsiginklavę
kantru
mija?
—
profesorius
klausė
ravimas ties vienu asmeniu, t.y. t e m o m i s .
mu ir atlaidumu, remdamiesi as- vairuotoją.
menybės ugdymui ir tobulini susiporavimas moksleivių stovyk
Iš vadovų bus laukiama pozity mu, nusistatę pasišventusiai tar
mui.
loje yra per ankstyvas, nenau v i o s tu konkrečių ir naudingu už
14 skirtingų lietuvių kompozi
— Ne, pone profesoriau.
nauti savo globojamiesiems, ne
torių
dainos ir arijos—6 su stygi
dingas
ir
stovyklaujančios
grupės
6. Kantrus ir atlaidus.
Vado— Bet geografiją tai jau pui
s i ė m i m u pristatymo paramos.
abejotinai
garantuos
stovyklos
nio
kvinteto
palyda, 2 su klari- Daug sutaupysite, pirkdami Čia
pažeidžiantis.
Yra
vai-ės, kuriems yra patikėtas bū solidarumą
kiaušiai,
be
abejonės,
moki?
pasisekimą ir jos pastangas pa
neto partija papildoma ir 4 su for \ų reikmenis. Pasinaudokite pa
rys jaunesniųjų, turi išmokti būti svarbu, kad stovykloje vyrautų
Iš patirties žinome, kad prak kels į vertingų laimėjimų lygį.
— Ne, nieko apie tai nežinau. tepijono palyda (Beržui, berželiui. togiu pianu atidedant pasirink
kantrūs ir atlaidūs. Reikia ugdy solidari visos grupės nuotaika. tikoje gali ryškėti du vadovų ti
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėles.
ti savyje sugebėjimą stovyklauto Tas yra įvykdoma, jeigu stovyk pai: vienos krypties vadovai steng MiHIlIlIlIlUlllllUUIlIlIllIllIimilllilIlIlIlIilIllIlHllilIHllllinilIHIlHllllllllimmilimiĮ Sofijos malda. Skamba, skamba tus reikmenis ypatingai progai.
jus suprasti, atleisti jv mažus pra lautojai stengtųsi plačiau pažin sis įteisinti savo autoritetą, ir iš
§ kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra šalis. Pilnai užbaigtą foto nuotraukų
ti
viens
kito
mąstymą,
būdą,
aptarnavimas. Atidaryta pirmad,
sižengimus ar net patirtus asme
Mylėk lietuvį ir kitos).
savo globotiniu reikalaus besąly
ir ketvirtad, vakarais iki 9 vai.
ninius užgavimus, „nes tas, kas charakterį ir nesutelktų savo dė ginio paklusnumo. Kitos gi kryp
Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti
daro sprendimus be atlaidumo, mesio į vieną objektą ir į fizinį ties atstovai stengsis globojamuo
žavėjamąsi
juo.
mu
— $8.85. Ulinois gyv. dar pri
nats negaus atlaidumo (Jokūbas,
sius inspiruoti, įtikinti ir būti
3314 West 63rd Street
deda 48 et. Ulinois vals. mokesčio.
Žaidimus, šokius reikia steng jiems pavyzdžiu.
2:13)".
Tel. — PRospect 6-8998 j
Užsakymus siusti: DRAUGAS,
7 Paslankus
ir valingas.
Iš tis organizuoti grupiniu pagrin
T a i p pat yra žinoma, kad au
4545 W. 68 S t Ctoioago, IL 60629.
mokti save valdyti yra pirmasis du, kad visi turėtu progos įsijung toritetinio tipo vadovui labiau
žingsnis į vadovus. Po to tiktai ti. Mažiau drąsiems stovyklauto- sia rūpi jo paties asmuo, dažnai
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Stovyklautojus reikia inspiruo ris sugeba stovyklautojus įtikin
Vadovas-ė turi būti paslankus
"S
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. 1
vaiksmui darbui, tada jis bus pa ti, kad nesusidarytu uždaros kli- ti,, duoti jų veiklai ir elgesiui tin 1
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tėra į m a n o m a tiktai po gero nak- f platus visuotinas draugavimas vi
Toks vadovas turi gero kuklu [
ši n
sų su visais. Reikėtų bandyti prak m o dvasios ir pasiryžimo tinka
ties poilsio.
stovyklautojų mai tarnauti kitiems. NeužintereVadovas-ė turi mokėti
save tikuoti pavienių
kontroliuoti, kiek laiko jis ji ski pristatymą visai grupei. Tai ga suotas pasišventimas
aukštam f
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito !
ria jiems patikėtoms pareigoms, lima atlikti vietovėmis iškeliant uždaviniui, kurį vadovas-ė atlie
mėnesio — birželio 14 d.
1
kiek savo asmeniškoms pramo pozityvius asmens pasireiškimus ka, yra teisingo ir išmintingo va 2
2759 W. 71st St.. Chicago, WL 60629
goms. „ T a s kuris neskuba supyk bei ateities planus ir aspiracijas. d o v a v i m o pagrindas.
^iiiuMMiiiHniiummiimiiiiiiHniniiiiiiniiiiiiimiiiiMHmniiniumiiiiiiiiiimiiHHP
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNTE MAT SAL
12. Pasiruošęs konkretiems
dar
ti, yra geresnis už galingąjį, ir tas,
DUMYNAI S) KOSMETIKOS REIKMENYS
kas pajėgia save apvaldyti, yra bams pravesti. Vadovai-ės, vykda
Atdam «okiedleniai« nuo S «aL ryt* U 10 vai. vakare.
galingesnis n e g u tas, kuris užima mi į stovyklą globos darbams,
Sekmadieniais nuo t vai. ryto Iki 8:30 vai. vakaro.
turi būti bent kiek pasiruošę
miestą" (Prov. 16:32).
D. KUHLMAN. B.S.. RefjstruoUa vaistininką*
pravesti,
8. Mandagus,
kooperuojantis. konkretiems darbams
Vadovai iš anksto turi būti su kaip pvz.:
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 S
a. turi turėti pramatė temų sa
tarę ir nusistatę, kokių manda
Joną* Varnelis. Prie piano Aleksandras KučiūD A I N Ų I R A R I J Ų REČITALIS
tam
gaus elgesio normų jie iš stovyk vo būrelio pasirodymams,
nas, — T a m s i o j naktelėj. D z ū k ų kraštas, Kalio
lautojų norės išgauti bei kokias tikslui reikėtų parinkti pedago
j o j lankelė j ir k i t o s dainos.
Kaina $6.00
m a n d a g u m o taisykles jiems nuro giškai tinkamus ir meniškai ver
{grojo L.S.T. K o r p Neo-Lithuania orkestras s u
TIK T A U VIENAI
tingus vaidybinius dalykėlius bei
dyti.
A l g i u Modestu, Vytautu P a s k u m ir Zigmu Mi
Mandagumas yra respekto ir ar kūrinius, smagus jumoras tokiuo
kužiu, Jr. — D v i gitaros, T a u dėkoju, Negerk,
timo meilės išraiška. Stovyklau se pasirodymuose yra labai pagei
gali lauksi, Sapnas ir k i t o s dainos. Kaina $6.00
tojų mokėjimas mandagiai bend daujamas, bet iš tų pasirodymų
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
rauti su globėjais, vadovais bei būtinai turi būti išjungta užgau
Lietuvių Meno ansamblis D A I N A V A Kur bė
r*VYNEI AUKOJAU
m a s n balansavimas. Stabdžiai. D u s 
savo draugais ir draugėmis liudi li pajuoka bei tuščios nešvankios
g s flesupA, Jūs berneliai apgavikai. Lietuviai
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ja jų gerą išauklėjimą ir krikš seksinės išdaigos;
ssame m e s g i m t °" kitos. Diriguoja Stepas
ti p a t a i s y m a i . F I R E S T O N E TTRES.
b. reikia pasirūpinti adresais tų
čioniškąjį sąmoningumą.
Sodeika.
Kaina S5.00
Whee! a l i g n m e n t and balancing.
mokytojų
bei
šiaip
pareigūnų
oku
Vadovai-ės turi stengtis ap
Alfonsas
Mikulskis
—
dirigentas.
Kanklių
or
A
U
K
U
R
A
S
šviesti stovyklautojus, kaip jie puotoje Lietuvoje, kurie persekio
Brakes. Shock absorbers Mufflers
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka
turi elgtis prie stalo, pokalbyje, ja moksleivius dėl jų įsitikinimų,
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Vysk. V a l a n č i a u s lituanistinės mokyklos anturėtų
parašyti
darbe, santykyje su savo viena stovyklautojai
Change of oil and filters.
•amblis.
Kaina $5.00
amžiais. Vadovų kolektyvas su laiškus tiems persekiotojams, pra
globėjais turi numatyti visą eilę šydami neterorizuoti savo tautos
Užsakymus siųsti šiuo adresu:
gražių mandagaus elgesio formų vaikų;
c. yra numatoma stovyklavie
ir bandyti jas praktikuoti stovyk
1
2423 West 59th Street — Tel, m 6-7777
tėje turėti porą siuvamųjų maši
liniame g y v e n i m e
Vyresniųjų, viduriniųjų bei jau nų, kad merginos galėtų pramok
1
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
4545 W . 63rd St., Chicago, 111. 60629
nesniųjų bendravimas yra geras ti kiek siuvimo pagrindų, taip
1
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
ateitininkijos šeimyniškumo prin pat yra planuojama turėti porą
Utsskaat pridėti 50 et. u i kiekvieną plokštele persiuntimui. Bttnois gyventojai
I
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
cipo vykdymas. T u o būdu praei senų automobilių, kad stovyklau
moks 5% mokesčiu. Uisakymui į Kanadą re^ia pridėti po 1.75 palto išlaidoms.
ties patirtis yra naudojama da tojus būtų galima supažindinti su
bartyje ir solidariai atsiektieji lai- motoro veikimu ir išmokyti at-
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POPIETE SU GINTARELEMIS

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn, 17 d.

įteikė kiekvienai debiutantei po
gintaro papuošalą, vienintelę
brangenybę, leistiną nešioti per
Gintaro balių; gi popietėje nebuvusiom debiutantėm gintaras per
duotas per jų mamytes.
Sylvia Wenckienė, stipendijų
komiteto pirm, pranešė, jog iš
praėjusių metų Gintaro baliaus
pelno yra paskirtos trys 1,000
dol. stipendijos: Birutei Tamulynaitei, studijuojančiai Chicagos
u-te farmakalogiją ir kalbas; Ro
bertui A. Kaminskui, siekiančiam
daktarato muzikoje iš NorthwesREDAGUOJA ST. SJEMŪKNIENfe, 650Tf TROY ST., CHICAGO, ELL. 60629. T E L E F . 925-5068
tern u-to ir Rimgaudui E. Kasiuliui, šiuo metu studijuojančiam
anglų kalbą, muziką ir matema
tiką Daley kolegijoje. Stipendijų
čekiai bus {teikti Gintaro baliaus
metu šeštadienį, birželio 7 d.
Nuotrat** Kazio AjnbrazaM-c
Chicagoje įvykusio Mindszen- Religinio gyvenimo institutas,
Conrad Hilton viešbutyje.
ty sąjūdžio suvažiavimo metu turįs centrą 4200 No. Austin J
Baigiant popietę, gintarėles at
tarp keleto stalų su spauda bu Ave.
liko
programą: Rita Bazytė —
vo ir Šv. Pauliaus dukterų sta
Klubo gaubės pirmininkė ir piano, Sharon Kostrubalaitė —
Jis
buvo
įkurtas
1974
m.,
sie
las su gausia religine literatūra.
Gintaro baliaus architektė gen. piano, Mary Oksaitė — daina,
Čia buvo kelios jaunos seseles, kiant padėti pasauliui išbristi ir
Lietuvos konsule J. Daužvardie- Neris Pupiūtė — kaminkrėčio šo
pilnoje vienuolių uniformoje su moderniosios krizės. Ypač sten
nė
savo kalboje priminė apie gin kis, Ramunė Tričytė — poezija ir
giamasi perteikti
Bažnyčios
abitais.
tarėlių
pristatymo idėją, jos įgy Judita Vaikutyte — fleita. Jų pa
mokslą apie religinį gyvenimą.
V.
ŪSELIENĖ
vendinimą
bei pagrindinių dalių sirodymą koordinavo Giedrė CePasirodo, kad tik pereitais Institutas telkia religinių ir pa
reikšmę, sklandžiai įpintą į visu paitytė.
1979 metais spalio mėn., kvie saulietiškųjų mokslų specialistus,
mą.
čiant kard Cody, Chicagoje Šv. kad jie padėtų su problemomis su
Didžiulio miesto pakrašty,
Rožėm ir irisais papuoštoje sa
Pauliaus dukterys įkūrė savo pa sidūrusiems vienuolynams, pa
prie apgriuvusios mūrinės sienos, pražydo vėl
lėje
dalyvavo
apie
150
viešnių
ir
Buvusios klubo pirmininkės —
dalinį. Visų pirma jos 'arti mies lengvinant tarnauti Bažnyčios už
senoji obelis. Ir keista buvo ją matyt tenai
svečių, jų tarpe viešnios iš lietuA Kazanauskienė, M. Rudienė,
to bibliotekos, kur telkiasi spau daviniams moderniajame pasau
taip vienišą — tame skurdžiam ir apleistam
kieme.
vos ir Vokietijos. Popietės šeimi
dos mėgėjai, atidarė knygyną — lyje. Institutas parūpina profesio
C. Hofer, S. Petroshienė, G. ninkės — Dorothy Jakubs, Mary
Vaidenos man... jog gal kodais
172 N. Michigan Ave. — geroje nalų patarimus religinėms bend
nebuvo ji viena, gal augo ji didžiuliame sode,
Rita Tričytė, Delfinos ir dail. Giedraitienė, A. Biežienė, L. Dar tė Utz ir Leontina Dargienė.
didelio judėjimo gatvėje, pirma ruomenėms ir paskiriems jų na Ramunė
kur lakstė juokdamies linksmi vaikai,
Jono Tričių dukra, Chicago, 111., bai gienė ir konsule J. Daužvardienė
JX
me aukšte.
riams. Institutas leidžia trimėnesi- gia Marijos aukšt. mokyklą. 1978 m.
kur puošnios moterys ilguos drabužiuos,
yra
baigusi
Kristijono
Donelaičio
li
nį
žurnalą
„Religious
Live".
ramiai susėdę, kvapniame obels pavėsy,
Šv. Pauliaus dukterys — tarp
tuanistinę
mokyklą.
Ramune yra
kalbėdavos švelniais balsais.
tautinio masto vienuoliškas sąjū
Reikšminga, kad atsiranda vis Saulių sąjungos nare, Illinois iškili
Ir
buvo tie garsai nustelbiami tiktai
dis, kurį 1915 m. įsteigė kun. J.
daugiau žmonių, besisielojančių akademike, gavusi atžymSjimą specia
paskendusių žieduos šakų šlamėjimo...
Alberione, talkinant Marijos tar gilesniu gyvenimu. Pvz., admiro liuose vokiečių kalbos egzaminuose.
Dabar... tauškėdamas ir šniokšdamas
naitei Teklei Merlo. Šio vienuo las J. A. Denton JAV-se įsteigė Garbės studentų organizacijos narė.
pro
šalį lekia traukinys. Jis velka ilgą dūmų skraistę
Gavusi
lietuvių
žurnalistų
dr.
Daužlyno narės pašvenčia savo laiką sąjūdį „Coalition for Decency",
vardžio
fondo
pripažinimą
už
darbą
ir
dulkių
debesim aptemdo dangų,
ir jėgas Kristaus idealams skleisti susirūpinęs Amerikos moraliniu
"Lietuvos aidą" radijo programoje,
o jam pralėkus, vėjo sūkury ilgai dar skraido
moderniosiomis
priemonėmis: smukimu. Sąjūdis įsisteigė 1977 bendradarbiauja spaudoje, kuria poe
senųjų laikraščių skutai.
spauda, filmais, radiju, TV, skaid m. spalio 5 d., sekančiais metais ziją, piešia. Stipri teniso žaidėja,
Po kiemą laiksto suodini vaikai
rėmis, kasetėmis ir panašiai.
gavęs net tax - exempt statusą. Jo mėgsta čiuožti. "Žilvičio" tautinių
Ir šiukšlių dėžes meta lauk
Jos skleidžia parinktą religinę centras Mobile, Alabama. Ypač šokių grupės narė, "Rūtos" ratelio
senų, apgriuvusių namų nevalios
šeimininkės.
sekretore ir viena iš organizatorių
literatūrą ir audio-visualinę me tas sąjūdis siekia išryškinti vadi Vasario
16-tos programos mokykloje.
Tačiau, kaip ir senais laikais,
džiagą tarp dvasiškijos, vienuolių, namos naujos moralės pavojus ir Studijas tęs Loyolos universitete žur
kai ji dar augo puikiame sode, taip ir dabar,
tarp tėvų ir vaikų įvairaus am grėsmę, keldamas balsą prieš ne nalistikos ir teises šakose.
pavasariui atėjus, skęsta žieduos senoji obelis.
žiaus ir tarp pavieniu žmonių, moralumus televizijoje.
Sąjūdis
Nei suodžių debesys, nei triukšmas
kokios rasės ar padėties jie be leidžia „CFD Newsletters", nu
nei skurde paskendusių žmonių
abejingumas,
Rožėmis klota
būtų. Jos kviečia atsilankyti į jų rodydamas, kokios akcijos rei
negal paliest, nei sunaikint baltos obels
skaistumo.
knygyną — spaudos centrą, kur kia imtis prieš iškrypimus televi
Marija
Oksaitė",
Joanos
ir
Kazimiero
Populiarioji frazė jt rožėmis
Aukštai iškėlus galvą,
gausu religinės literatūros, teks zijoje, radijuje, spaudoje, filmuo klota", virtusi tarptautiniu posa Oksų duktė, Chicago, šįmet baigs
paskleidusi
dangaus skaisčiajam
melsvume
tų jaunimo, vaikų ir suaugusių re se, mokyklų programose ir k t kiu (amerikiečiai ir anglai sako Mother McAuley aukSt mokyklą. Yra Sharon Francis Kostrubela, Beraice
savo
žiedų,
tokių
gausių
ir
kvepiančių
žiedų baltumą,
liginiam švietimui, gausu tos sri Palaikomi ryšiai su kitomis ar „lova iš rožių"), yra kilusi iš Sy- garbes studentų organizacijos narė, (Keterytės) ir dr. Bart J>. Kostrubalų
ji
stovi
išdidžiai
ir,
rodos
man,
mokytojų padėjėjų programos pirmi
ties mokslo priemonių: 16 mm fil timų tikslų organizacijomis.
baris, Italijos senovės miesto, kur ninkė. Įtraukta į Amerikos aukštes dukra, Oak Lavvn, m., lanko Mount
jog ji tikrai paties Aukščiausiojo
ranka,
mų, skaidrių, kasečių, plakatų bei
Assisi
akademiją,
Lemonte.
Talentin
niųjų
mokyklų
pasižymėjusių
studentų
tiktai šiandieną buvo sutverta.
Šios ir panašios pastangos te liuksusiniai gyvenantieji turtuo sąrašą. A Cappella choro nare. Lai ga meno šakoje. Jos piešinys buvo
kulto reikmenų.
liai
miegodavo
ant
matracu,
pri
gyviau
mėjusi pažymėjimus bėgimo lenkty parinktas St. Germaine parapjijos ka
Šv. Pauliaus dukterys JAV-se būnie paskatas mums
kimštų rožių žiedlapiais.
jungtis
į
darbus
tuos
pačius
tiks
nėse. Vaidina Mother
McAuley, lėdinių sveikinimų kortelėms. Žaidžia
per dieną vidutiniškai sutinka
— Rha Markelytė - Dagienė
Kviečiami svečiai gausiai daly
UŽUOJAUTOS
GALIA
Brother
Rice
ir
vasaros
teatro
scenos tenisą, sieninį tenisą ir golfą. Pažangi
apie 17,000 žmonių jų namuose, lus turinčių mūsų vienuolijų, kul
dainavo,
gitara pritardama, Balpastatymuose. Mėgsta rankdarbius, prancūzų kalboje. Skambina pianinu vauti. įį
jų darbovietėse ar savo knygų ir tūrinių ir ideologinių organizaci Nėra, geresnio ir stipresnio rak nardymą, šokį, dainavimą, siuvimą- j ir groja klarnetu. Savanorė — page4fo ir Lietuvos Dukterų d-jos
filmų centruose. Savo noviciate jų, savo laiką, jėgas ir lėšas ryž to į žmogaus širdį, kaip nuoširdi Prisidejusi prie jvairių lėšų telkimo Į bininkė little Company of Mary ligo— Alfonsą Budrionbenė, ne pietuose Beverly Shores, Ind. Ji
Bostone Šv. Pauliaus
dukterys tingiau skiriant tiesos ir gėrio tar užuojauta, sako senas indų prie vajų. Yra priimta į Washington uni i ninėje ir Alvernia Manor senelių na- Budrienė, kaip per
korektūros padainavo tarp liaudies dainų ir
]'jx>zas Prunskisžodis.
versitetą, Seattle, VVashington, jūrų j muose. Dar nėra pasirinkusi tolimes- klaidą buvo atspausdinta,
spausdina knygas ir paruošia au- nybai.
yra savo pačios sukurtą dainelę (žo
mokslo studijom.
! nių studijų šakos.
dio - vizualines priemones. Jos
ALIAS (Amer. Liet Inž. ir Arch. džiai ir muzika) apie Baltijos jū
ten surenka spausdinamų veika
sąj.) Moterų pagalbinio vieneto rą, kurios nėra mačiusi. Cia duo
lų tekstus, laužo į puslapius, dir
dame tą jos minėtą dainelę.
— ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir valdybos vicepirmininkė.
ba prie spausdinimo mašinų, at
Arch. sąj.) naujoji valdyba., ku
BALTIJOS JCRA
— Dr. Sofija Oželytė - Blulieka rišyklos darbus ir pasklei
riai vadovauja arch. Bronė Lukšmenfeld, gyvenanti WashingtoBanga putota glosto pakrantę.
džia leidinius po JAV-bes ir po
— Dalia Oželytė - de la Gues- taitė - Kovienė, ir ALIAS Mote
Vandenys
kloja smėlėtus
ne,
Bethesda,
D.C.,
grįždama
iš
kitus angliškai kalbančius kraš
ta su savo vyru inž. Hemandu rų pagalbinio vieneto naujoji val Tarptautinio psichiatrijos gydyto
krantus,
tus.
iš Medellino, Kolumbijos, atsto dyba, kuriai pirmininkauja Biru ju suvažiavimo San Francisce,
Miglotas
rytas,
tamsus
ir
Seselės taip pat ruošia medžia
tė Briedienė, turėjo savo bendrą
vauja
Kolumbijos
Gallupo
insti
šaltas,
gą radijo programoms, planuoja
posėdį gegužės 16 d. apsvarstyti Calif., apsilankė Chicagoje pas
tutui
ir
vyksta
į
Tarptautinį
Gal
Nušvis
saulėtas,
tyras,
gražus.
savo
motiną
Sofiją
Oželienę,
gy
savus filmus, atlieka filmavimo
ir nustatyti bendrą veiklos meti
lupo instituto suvažiavimą Lon nį planą. Birželio mėn. 6 d., venančią Lietuvių sodyboje Mo
darbus ir filmus suredaguoja sa
Danguj skrajoja laisva
done, Anglijoje, gegužės 24 d. Ta penktadienį, bus bendras susirin tinos dienos ir vardinių proga, su
vo laboratorijoje. Jos taipgi gami
žuvėdra,
proga lankysis Prancūzijoje, Švei kimas, kuriame kun. Vyt. Bagda- tikdama gražų būrį birutininkių
na skaidres bei kasetes. Čia kar
Dangus priglaudžia paukščio
tu išvien dirba novicės, postulancarijoje ir kituose Europos kraš navičius skaitys paskaitą „Moder ir visuomenininkių. Taipgi apsi
sparnus.
tės, drauge su seselėmis. Kaip sa
tuose.
nioji architektūra ir Picasso". lankė savo brolio Kazio šeimoje.
Ji neria jūron, mikli ir greita,
vo informaciniame lapely prisi
Ieškodama maisto savo
pažįsta, jos Eucharistijoje semia
jauniams.
si jėgų ir įkvėpimo šiems dar
Priedainis:
bams. Dienomis palaikydamos
Norėčiau nuvykti į savo
ryšį su žmonėmis ir besistengda
tėvynę,
mos juos laimėti Kristui, vaka
Prie Baltijos jūros smėlėtų
rais jos palaiko glaudų ryšį su
krantų
Dievybe savo maldose. Prie sa
Prie Baltijos jųūrų saulėtų
vo knygų ir filmų centrų jos turi
kranto.
ir koplytėlę susikaupimui.
Ir vėjas pučia, medžius
Tai platesnio susidomėjimo
linguoja.
vertas vienuolynas, modemus sa
Smėlyje
žaidžia
vaikelis
vo naudojamomis priemonėmis
smagiai,
Kristaus tarnyboje Malonu, kad
Į jūrą išplaukia žvejų laiveliai,
ir mūsų vienuolijos i savo darbų
Diena
ant kranto praeina
programas yra įjungusios
kuo
ramiai
platesnių sluoksnių pasiekimą
moderniosiomis
priemonėmis,
KARAIJENfc N E SAVO
marijonai, jėzuitai, pranciško.; i,
KARALYSTĖJE
Nek Prasid. seserys — spauda,
Karaliaus Ričardo Liūtašir
kazimierietės švietimu ir auklėji
džio žmona, karalienė Berengamu. Stebint jaunas seseles šv.
zia, buvo gimusi Ispanijoje, ište
Pauliaus dukterų sąjūdy, džiugu,
I* Batzeko Lietuvių kaltftro* muziejai* Moterų giklos roruottos lietuvių tautinių rttbų madų parodos Drake vieibokad tuo domisi ir jaunimas.
ty, Chtcagoie, gegužis 3 d H kairės j de*lnę: Aldona VeaeOden* (programos komentatore), Rsnala AleksttaaJtt kėjo u i jo Kipro saloje, gyveno
Chicagoje veikia ir daugiau
•terr.z'if'ų rūbaisv L-aura Mikele--tfiūt/- .aukštaičių rūbais).Rimgaudas Kasiulis (zanavykų r.), Paulina Vaitaitieo* (vil- Palestinoje ir rnrrė Prancūzijoje,
" - r y - i. V»vyd* T ituiyt? (aukštai*1!^ r i. Augusta %*uii*i># fkJaip*di«*hj r U Rita Bazytė (kapsų r/k Daiva Valaityte niekados neįkėlusi kojos i kraštą,
modernių Kristaus idealų tarny
or*-ro« -7-aoa^/kn - >- <r JU^OKM StaiJaii* »^:m*wc+sj th
Nuctr V Noreikos kurį vaide jos vyras.
bai pasišventusių sambūrių, pvz., '^Y** Eitntyt* mokosi- j * * * * *aul rtrsf -J\i. V , K ^ -

RYŽTINGAS IDEALISCIĮ) SAMBŪRIS

Chicagos Lietuviu moterų klubo
narės ir jų viešnios buvo supa
žindintos su besiartinančio Gin
taro 'baliaus debiutantėm trečia
dienį, gegužės 14 d., Beverly C.
C. jaukiose patalpose. Programa
pradėta Amerikos ir Lietuvos him
nais. Klubo pirmininkė Irena Yonaitytė, pasveikinusi visas daly
ves, pakvietė Gintaro baliaus ko
miteto pirmininkę Denisę Vaikutienę pristatyti jaunas gintarėles.
Nešinos po geltoną rožę, ėjo į
salę viena po kitos Rita Dana
Bazytė, Sharon Frances Kostrubalaitė, Marytė Oksaitė, Neris Maria
Pupiūtė, Ramunė Rita Tričytė ir
Judita Ann Vaikutyte. Dėl mo
kyklos baigiamųjų egzaminų su
puolimo tą pačia dieną popietė
je negalėjo dalyvauti Karolina
Laimutė Kaušaitė ir Vilija Rita
Sutkutė.

senoliv obelie

MŪSŲ VEIKLA

ALK Moterų sąjungos žodis

PHILADELPHIA IR APYLINKES

pergalvoti ir spręsti pagal sąžinę, Į DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 24 d.
7
—
bet taip pat reikia žvelgti į Ame- j '
~~
rikos ateitį ir į priešą, kuris, už-! lenuose. Pažymėtina, k a d JAV | gyvsidabrio kiekis atmosferoje
ėmęs didelę pasaulio dalį,
jau i iš viso kasmet sudeginama vie- dar nėra tiksliai nustatytas,
pradeda grasyti ir Amerikai. Ame- " a s bilijonas tonų akmens ang- taip pat d a r neištirtas juo už
rikos laisvės ir ateities saugojimas l lies. Iš t o susidaro
apytikriai teršto oro biologinis poveikis.
balsavimais užtikrina ir mūsų vi- 1000 tonų gyvsidabrio. Tačiau
Mik.
sų ateities gyvenimą.

Reaganu,
žinoma,
dėl to,
KUN. DR. JURGIO SARAUSKO lonijos JAV-bėse ir net Australi
kad Mass. respublikonų vicepre
PASKAITA
joje jį kviečia skaityti paskaitas
zidentė yra lietuvaitė — mano
Ateitininku sendraugių kviečia apie Amerikos bei tarptautinę po
dukrelė.
mas, kovo pradžioje j Philadelph litiką, apie Helsinkyje bei Madri
Mums visiems ir visoms turi
iš Washingtono buvo atvykęs de įvykusias bei įvykstančias kon
rūpėti
Amerikos ateitis. Sovietų
kurt. dr. Jurgis Barauskas, kuris ferencijas, kuriose liečiamos žmo
Julia Mack įllll!llliniI||lll!lllllllllIll!l!llilllllimilinillllMllllllllll!llllllllllllllllllllllll!H!!H! " f
:
Sąjungos
okupacija
lietuviams
Sv. 8ndriejaus bažnyčioje atna gaus teisės, prašomas pagvilden
ALK Moterų s-gos pirm.
yra gerai pažįstama, nors gal kai
šavęs šv. Mišias ir pasakęs turi ti įvairias lietuviškas problemas,
kas ir pamiršo istoriją. Bet jau
ningą pamokslą, parapijos salėje tačiau niekas jo nekviečia praves
daug
kartų buvo minėta, kad So
skaitė paskaitą, gvildenančią lie ti rekolekcijų, pakalbėti apie dva
vietai
yra sudarę daugybę sutar
tuviškojo jaunimo religingumą ir sinius reikalus.
GYVSIDABRIS DŪMUOSE 5
čių
ir
visas jas yra sulaužę. Pri
Popiežiaus Jono Pauliaus II 5 spalvų paveikslas |
pašaukimu į kunigus stoką.
Pasak kalbėtoją, mes labai di- i
simintinos tik 1920 sutartys, ku
Tyrėjų
nustatyta,
kad
degi
Svečią susirinkusiems skausyto-1 džiuojamės savo tauta, bet už- j
§ su lietuviškais žodžiais, tartais Chicagoj per šv. Mi-1
riomis pripažino Lietuvos, Lat- nant akmens anglį, išskiriama
jams gražiai pristatė Kazys Raz-j mirštame, kad nei veina etninė'
i šias, gaunami „Draugo" administracijoj. 10 paveiks- |
Julia Mack, Amerikos Liet. kat. mo j vijos, Estijos nepriklausomybes, nemaža gyvsidabrio. Nors šio
gaitis, ateitininkų valdybos narys, j grupė nėra praradusi tiek kataliukų už $1.00, įskaitant paštą ir mokesčius:
|
terų sąjungos centro valdybos pirmi
Jis pastebėjo, kad praėjusiais me- i likiškumo, kiek lietuviai. Anot ninkė, su kandidatu į prezidentus Ro- vėliau sudarė kitas sutartis. Vi sunkiojo metalo anglyje kon
sas
jas
sulaužė
ir
svetimus
kraš
centracija maža, b e t pasaulio
tais buvo paduota 1,300 jaunų | prelegento, išnykus
senosioms nald Reagan. Priešais sėdi N a n c y Vir
10 — 100 paveiksliukų po 8 c. (paštas ir mokesčiai |
tus
užgrobė.
Tai
reikia
prisimin
elektrinėse suvartojama labai
žmonių prašymų, norinčių dirb-1 parapijoms, nekuriame naujų, rie ži.
ekstra). Rašykite:
1
ti, ypač renkant šiemet JAV nau daug akmens anglies. Kaip pra
ti su augšto rango JAV-bių vy-i statome naujų bažnyčių, neretais
ją vadą — prezidentą.
neša JAV mokslininkai, girdi,
riausybės pareigūnais. Iš minėto; atvejais ir visai nustojame lankyMoterų sąjungos seime buvo
URAUGAS, 4545 W. 63rd Street
skaičiaus buvo atrinkta tik 17 iš— Į tl Dievo namus. „Jei neremsime priimtas vienas punktas, kad
Žiūrint į praeitį, reikia maty tik viena 2100 megavalų pajė
Ctiicago, III. 60629
skirtinai pasižymėjusių asmenų. I ir nepristatysime pirmoje vietoje moterys daugiau dėmesio kreip ti ir ateitį. Geriau balsuoti išti gumo elektrinė J A V per metus
jų tarpą pateko ir kun. Šaraus-1 dvasinių vertybių, negalime tikė- tu į AmeTikos politiką", nes rei kimai, bet gerai supratus, išklau-1 išskiria 2 tonu gyvsidabrio. I š ^•uHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. i m t i n i u i :
kas. Šiuo metu jis yra padėjė-1 tis, kad bus išlaikytos lietuviš- kia išlaikyti sąjungos šūkį „Die- sius pranešimų ir pažadų. Reikia į m 90fc k a r t u su dūmais pakyla
jas valstybės sekretoriaus pava- kos vertybės. Vienos tų vertybių
vui ir tėvynei". Pagaliau mote klausimą vispusiškai suprasti, jį į atmosferą, o lO(/c pasilieka pt
duotojo. Razgaitis pažymėjo, kad j turi paremti kitas",
rų sąjungos veikla liečia ir dau
kun. Sarauskas yra pirmas lietuJaunimas, anot kun. Šarausko, gelį kitų vietos rūpesčių, kaip
vis ir pirmas katalikas kunigas j teisinasi, kogi mums eiti į baž- abortai, malda mokyklose, mo
Amerikoje einąs tikias aukštas į nyčią^ ka dten pamokslai nuobo- terų teisės ir kt.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
pareigas valstybės departamente, dūs, kunigai seni, choras gieda
Šiuo metu svarbiausias rūpes
Manoma, kad šiais metais kun. vis tas pačias giesmes.
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
Septynerių Metų Mirties
tis — tai Amerikos prezidento
Sarauskas turės progos vykti į
j rinkimai, nes Amerikos
ateitis
Pasaukimai
Sukaktis
Madrido konferenciją, kurioje bus
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
yra labai svarbi tiek čia gimu
Liesdamas jaunų kunigų reika
peržvelgta 1975 m. Helsinkyje
siems, tiek šio krašto
piliečiais
A. A.
lą, kalbėtojas priminė, kad pas
4330-34 So. California Avenue
padarytų nutarimų vykdymas.
tapusiems. Amerika yra mūsų
Kun. Sarauskas nors palygina kutiniame dešimtmetyje nebuvo
T e l e f o n a i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3-9852
kraštas.
mai dar jaunas (tik 34 m . ) , jau nei vieno pašaukimo. Kunigų,
4605-07 South Hermitage Avenue
turi tris magistro laipsnius, o be kad ir silpnai kalbančių lietuvišGaila, kad, paėmus savo žmo
(Balakavičienė)
m.,
apgynęs
dizcrtaciją,
J
kai,
jaunesnių^
kaip
40
m.
skai
nių skaičių^ nors ir maža — tik
to, 1979
Telefonas — Y A r d s 7-1741-2
' įsigijo daktarato laipsnį. Jis yračius yra labai mažas. Lietuviškų 180 žmonių, — bet jų atsiklaui buvęs Studentų ateitininkų są parapijų ateitis liūdna. Dėl pa siant, pirminiuose balsavimuose
J a u suėjo septyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
•«i
jungos dvasios vadovas ir nema šaukimų stokos prelegentas vėl tedalyvauja tik 21 p r o c , o 15
mūsų
tarpo mylimą mamytę, kurios netekome 1973 m . gegužes 26
kaltino
senesnę
kartą,
nesirūpi
proc dar nežino, už ką balsuos.
žai darbavęsis su jaunimu stovyk
d. Palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
nančią
vaikus
nukreipti
į
pašiau
Buvo mūsų vietovėje registruoti
lose bei kursuose.
Palikai Tu mus visus dideliame liūdesyje. Reikalui esant. Tu
kojimo kelius, kad jie galėtų m u s , 159 žmonės balsavimams, o tikvisiems padėjai ir visus atjautei. Niekas negali mums Tavęs pava
Paskaita
vesti arčiau prie Dievo. Pabrėžė, i tai 125 ruošėsi balsuoti.
duoti a r Tavo vietą užimti. Kol mūsų širdys sustos plakusios, mes
.v Kun. Sarauskas pareiškė, kad kad ir šiais laikais kunigiškas gy
Į klausimą, kodėl balsuojat,
nepamiršim Tavęs, mylimoji mamyte..
šiuo metu. jaunimas bręsta daug venimas yra įvairus ir įdomus. Jis buvo atsakymas, kad tokia yra
Bet Tu" jau mūsų nebegirdi ir nebematai. Mes lankom Tavo ka
pą, dabinam gražiom gėlėm ir laistom graudžiom ašarom. Sunku
greičiau, negu kad jo generacijos. pats esąs labai patenkintas savo mūsų pareiga. Iš tikrųjų yra ge
mums visiems tikėti, kad jau guli amžinai užmigus, bet Tavo švelni
Laidotuvių Direktoriai
Aštuonių metų vaikas jau žino pasirinktąja profesija.
rai pripažinti pareigą
balsuoti, I
dvasia viešpatauja mūsų tarpe. Mylima Mamyte, ilsėkis ramiai, Tavo
apie 8,000 žodžių. Tuo tarpu jo
bet reikia būti ir gerai informuo- Į
geri darbeliai visi atlikti.
Klausimai
j kartoms to paties amžiaus žodynas į
tam, už ką balsuosi. 1980 m. rin-i
Mūsų brangiai mamytei pagerbti už jos sielą bus atnašaujama
6845 SOUTH WESTERN AVE.
siekė tik 2,000 žodžių. Tokiu bū-j Jauno idealisto kunigo paskai- kimai labai svarbūs, nes pašau- j
30 šventų Mišių per visą birželio mėnesį.
Tel.
737-8600-01
du šio krašto jaunų žmonių, įskai- J ta buvo gal kiek kontraversinė ir I Ii s greitai keičiasi. Visų pareiga
Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįstamus su
tant ir lietuvius, mentalitetas yra j truputį pesimistinė. Lietuvius ei- j suprasti, orientuotis, kokie yra
mumis pasimelsti už a. a. Marijonos sielą.
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
kur kas aukštesnis, negu ankstes- įa du. svarbūs aspektai: religija; kandidatai, gerai pasverti jų žoTel. 422-2000
Nuliūdusios lieka: Sesuo Konstancija ir Sesuo Marijona,
nių laikų jaunuolių.
j ir tautiškumas. Jei tie du daly- į džius, gerai pateikti jiems klausiŠvento Kazimiero Seserys
Kalbėdamas apie lietuviškąjį j kai nebūtų mūsų tautai brangūs, j m u s ir gerai suprasti jų atsakyjaunimą, paskaitininkas stipriai j vargu ar nūdieninėje Lietuvoje ka ; mus. Politiką reikia pažinti, eiti
kandidatai
pnetcaistavo tėvams, Kunigams, nors vestų tokią aršią kovą prieš į į susirinkimus, kur
vyresniajai kartai, kad jie nepa komunizmą, kokia dabar yra ve- pasireiškia, sekti laikraščius, telekankamai kreipia dėmesį į dva dama. Yra aišku, kad ir išeivi- viziją' ir atidžiai klausytis jų pa
sines vertybes. „Mano didžiau joję turime daryti viską, kas žmo- reiškimų.
sias rūpestis ne lietuvybė, bet li?-jgiškai įmanoma, jog galimai dauMalonu, kad geras Moterų są
tuvių krikščionybė. Mes nelabai :giau jaunų žmonių liktų sąmoninjungos narių skaičius kaip tik
mokame suderinti dvasines verty- j gaiš lietuviais patriotais ir giliai kreipia dėmesį į vietos politiką.
„ . Jbes su pasaulinėmis vertybėmis. į tikinčiais katalikais.
Žinau, kad Worcesterio 5-tosios
Tėvai Tėvai
j ^
j
. . .labai rūpinasi,
•• kad
.,
-Clausant
paskaitos, kažkaip sa-1
ė s lankėsi kandidatų
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Marijonos Balkus

Mažeikai Evans
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u
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• zvaig^s
P° rnnaaeipnią
apy įAnderson,
George Reagan.
Buscn, Jos
sen.
linkės, sunkoka
surasti poirpaskuKennedv,'Ronald
ėjo
KO oaznycią ar ne. įęsaamas io-h,-„i,^
„
„
u
i
,
•
c
tinio karo
atvykusių lietuvių, k u - j t e n g a i ' d ė l to, kad buvo ragina
".. jaunimo
stovykloseskundėsi,
bei kursuose
!iau prelegentas
kad
mos Massachusetts respublikonų
, daug kalbama apie pasaulėžiū- rie sekmadieniais nesimelstu sa
partijos viceprezidentės Barbaros
•> ralogiją ir visokias kitas logijas, vose ar svetimtaučiu bažnyčiose.
Sinnott. Kai pasakė, kad lietuviai
bet nieko nesigirdi apie teologi Norisi manyti, kad panaši padė
iš Pabaltijo kraštų gali gerai su
ją. Pamoksluose daugiau užsime- tis yra ir kitose kolonijose. Minėprasti Afganistano problemą, tai
-nama apie Lietuvą, negu apie svar I as
ą j į kaltinimas
H n įgal
k a r būtų
ą
a t v tikęs
ykusiems
mūsų rankų plojimas parodė, kad
bias dvasines vertybes. Kunigai lietuviams, kurie, agituojami lais
mes esame jos pusėje. Buvo pro
^bijo ar nemoka pristatyti šių die vamanių ir komunistų, tikrai nu
ga bent truputį pasikalbėti su R.
nų naujesnę teologiją jaunimui.
tolo nuo bažnyčios.
&\ Kun. Sarauskas priminė, kad
Grįžtant prie jaunimo, turbūt idealizmo. Šio krašto dvasiškiai
jam pasiekus aukštą postą Wanedaug kas paneigs, kad jo gana apskendę materialiniuose rūpes
. shingtone, didžiosios lietuvių kodidelė dalis yra abejinga religi čiuose ir mažai skiria dėmesio dva
jai. Tam priežasčių yra daug. siniams reikalams. Gal tai yra
RIMTIES VALANDĖLEI Kun. Sarauskas jų suminėjo kele viena iš priežasčių, kad Ameriko
tą, bet galbūt, pamiršo dvi beje labai sumažėjo pašaukimai į
,~..
(Atkelta iš 3 pusi.)
ne didžiausias: visomis priemonė kunigus. Vienas jaunas susirinki
siūlyta Dievo ir priimta žmo mis smarkiai puoselėjama libera- m o dalyvis priminė, kad Šio kraš
gaus, y r a tas nuolatinis ryšys listinė dvasia ir šio krašto žmo to didžiausias priešas yra ne ko
brolį arch. ED. SKALIŠIŲ, motiną p. SKALIŠIEiNĘ,
t a r p Dievo ir žmonijos. Dievas nių didelis pasinešimas į mate munizmas, o materializmas. Jis
seserį p. ŠUKIENĘ ir velionio ŠEIMĄ nuoširdžiai
visuomet yra ištikimas su žmo rializmą. Abu minėti dalykai pasidžiaugė, kad jaunimo stovyk
žiauriai
naikina
jaunuose
žmo
lose bei kursuose skiepijama pa
nėmis padarytai sandorai. Jis
užjaučiame.
visuomet lieka ištikimas savo nėse įgimtą idealizmą ir trukdo siaukojimo dvasia ir bandoma iš
„pažadams ir kaip aiškina šv. atsiskleisti didžiosioms žmogaus ugdyti stiprias asmenybes.
K. Giniotiene
Paulius, "Dievo malonės ir pa- dvasinėms vertybėms.
Pageidauta,
kad kun. Sa
Gaja, Antanas ir Regina
Po paskaitos, kurioje prelegen rauskas, dažnai susitikdamas su
J{ ĮSaukimas yra neatšaukiami"
įPvom. 11,29). Bet žmogus yra tas gražioje formoje atskleidė sa aukštais JAV-bių vyriausybės pa
laisva ir atsakinga būtybė, jis vo pažiūras į aktualius lietuvių reigūnais, primintų jiems opiąsias
gali atmesti Dievo dovanas ir tautai klausimus, atsirado nema mūsų tautos problemas. Prašyta, <F
^
priešintis Dievo valiai. Čia žai paklausimų bei nuomonių pa kad jis bandytų į valstybės de
' fcaip tik yra to Dievo paslap- reiškimo.
partamentą įtraukti ir daugiau lie
The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
^ J i s , kurią mes turime tikėti, nes
Buvo nusiskusta, kad nemažas tuvių.
by
4 J i žmogaus protui nesupran skaičius mūsų jaunų žmonių, per
Kun. Sarauskas paaiškino, kad
M1CHAEL BOURDEAUXf MA., B.D.
tama, — Dievas, būdamas ėjusių per amerikiečių katalikiš jis vis labiau susigyvena su min
Printed in England 1979, 339 p a ^ e s Price — including
" v i s i š k a i laisvas, tartum ap- kas mokyklas, lieka pasyvūs ar timi, jog jo misija yra ne rūpi
-*- ^jboja savo laisvę vien tik dėl ba visai nepraktikuoją katalikai. nimasis pasauliniais reikalais, o
shipping and handling $8.95.
to, kad žmogus galėtų laisvai Pareikšta, kad kunigų luomas Kristaus evangelijos skleidimas.
Užsakymus siųsti:
^^apsispręsti ir duoti laisvą at- Amerikoje yra tapęs profesija, Pasibaigus kontraktui, planuoja
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629
sakvmą Dievui.
mažai kuo tesiskirianeia nuo ki grįžti į grynai religinę sritį.
Illinois gyventojai dar pridedi 48 et. valstijos mokesčio.
J. V. tu profesijų. Pas juos mažai aptiks
&
Bronius
Vaikaitis "X

A. t A. PAULIUI SKALIŠIUI mirus,
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 S O . L I T L A M C A A V I .

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir S0N0S
2314 W 23rd PLACE
2424 VV. 6^th S I R F r I
1 IOZ9 Southvvest Highvvay, Palos Hills. 111.

Tel. VIrginia 7-6672
Tel. REpublic 7-1213
Tel. 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S O . C A I I F O R N I A AVE.

I ei. LAfavette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3310 S O . L i r U A N I C A AVE

T e l YArds

•1I38-30

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S O H A l S T E D STREET

Tel. YArds 7-1*11

VASAITIS - BUTKUS
1446 S „ «:oth U e . ( K 1 RO. I I I .

Tel. OLympic 2-1003

DRAUGAS, SeStadienis, 1980 m. gegužės mėn. 24 3. t

sfĮg^-v^yf- ^pgpy^Bfc^r^j^fvs^ ,-»-- X

IŠ AR Tl IR TOLI

X Kun. Mykolas Jodka, 6ve-|
čias iš Argentinos, aplankė
ŠVEICARIJOJE
"Draugo" redakciją, adminis
J. A. VALSTYBĖSE
traciją, biblioteką, susipažino
— Danutė Barauskaitė ir
šveicarijos sostinės radijo
su nauja spausdinimo sistema
Antanas Mažeika, Los Angeles, studija surengė šio šimtmečio
ir naujomis mašinomis. Kadan
Calif., įkalbėjo anglų kalba ra avajigardininkų muzikinės kūry
gi kadaise jis yra buvęs "Lai
dijo programą Lietuvos okupa bos koncertą. Tarp atliktų veika
vo" redaktorius ir dirbo spau
cijos 40 metų sukakčiai pami lų buvo ir muziko M. K Čiurlio
X "Draugas" šiandien išeina doje, tai jo po 23 metų jo nu
nėti. Programos ilgis — 25 nio keturios kompozicijos fortesu kultūriniu priedu. Šiandien, stebimas pasikeitimais ir pa
minutės. Trumpesnė, 15 min., pionui.
gegužės 24 d., redakcija ir ad žanga buvo didelis. Be to,
radijo programa paruošta PhiJ. Katiliūtės paroda. Švei
ministracija dirba iki 12 vai. jis rado čia ir nemažai pažįs
ladelphijoje. LB apylinkės pra carijos moterų tapytojų ir deko
Pirmadienį dėl Kapų puošimo tamų iš senesnių laikų. Jis lin
šomos užsakyti juosteles ir pa ratorių draugijos Ženevos sekci
šventės "Draugo" įstaiga bus kėjo ir ateityje daryti pažangą
siūlyti vietinėms radijo stotims. ja surengė balandžio pabaigoje
uždaryta. Po švenčių "Drau lietuviškoj spaudoj.
Programų reikalu kreiptis į — gegužės pradžioje meno paro*
gas" išeis antradienį, gegužės
JAV LB Visuomeninių reikalų dą. Joje dalyvavo ir mūsų tautie
X Vincas Viskanta, čikagiš27 d.
tarybos pirmininką Algimantą tė tapytoja Juzė Katiliūtė. Kaip
kis, didelis lietuviškos knygos
Gečį (9660 Pine Road, Phila- minėtosios draugijos narė, ji
mylėtojas, pasinaudodamas lie
X Skulptorius Aleksandras tuviškų
delphia, Pa. 19115).
knygų
išpardavimu
kviečiama išstatyti savo kūri
Marčiulionis, žymus lietuvių me "Drauge", nusipirko įvairių lei—
Ignas
Medžiukas.
Los
An
nius visose organizacijos rengia
no pasaulyje, kaip profesorius dniių už 45 dolerius.
geles,
Calif.,
JAV
LB
Švietimo
mose parodose.
išugdęs daug lietuvių skulpto
X
Leonardas
Norris,
ilgame
tarybos
pirmininkui
pristačius,
rių, šiuo metu Marijonų vie
krašto valdybos patvirtintas
nuolynui padovanojo savo labai tis Cicero gyventojas, atšventė
75
m.
sukaktį.
Yra
ilgus
me
puikią skulptūrą "Rūpintojėlį".
Laikinosios ir naujosios Jaunimo centro tarybos atstovai, susirinkę pasitarimui. B kairės: A. Vaičaitis, J. Rimkevičius, vakarinių Amerikos valstybių
tus
darbavęsis
pašto
įstaigoje.
Jaunimo centro valdybos pirm. I. Kriaučeliūnienė, Jaunimo centro .tarybos pirm. dr. J. Račkauskas, kun. J. Vaišnys, lituanistinių mokyklų inspekto
Garbusis kūrėjas ją įteikė vie
nuolijos provincijolui kun. J.
X P. Rūdininkas, ciceriškis, M. Ambrozaitienė, G. Valiulienė, M. Marcinkienė, Pr. Masilionienė, V. Jasinevičius, I. Kairytė, V. Kąsnis, H. Lau riumi. Ignas Medžiukas kele 1,500 DOL. U2 PRANEŠIM4
cius, dr. A. Liulevičius, J. Jasaitis, kun. P. Daugintis. Trūksta S. Džiugienės.
Nuotr. V. Jasinevičiaus rius metus yra buvęs Los AnDambrauskui, o per jį visai atnaujindamas prenumeratą at
Pamela Henricks gavo 1,500
geles Šv. Kazimiero lituanisti dol. už pranešimą, kad ji matė
vienuolijai, kaip pagarbos ženk siuntė ir 20 dolerių auką. Malo
nės mokyklos mokytojas ir ve
lą arkiv. Jurgiui Matulaičiui ir niai dėkojame ir skelbiame Gar
padegėją restorano 2200 No.
dėjas,
vieno lituanistikos vado
jo darbams Amerikoje. Provin-1 bės prenumeratorium.
California, Chicagoje. Padegė
vėlio bendras autorius ir akty
jas E. Raddatz, 20 m., areštuo
cijolas kun. Juozas Dambraus
x Albinas Ruzgas, St. Hyavus
spaudos bendradarbis. At
Įdomu pastebėti, kad
PRASMINGOS
VARDINES
i
draugija
su
Sibiro
šalpos
fonĮ
tautaitė
tas
ir nuteistas 20 m. kalėti.
kas ir visa vienuottja skulpt. A. cinthe, Kanadoje, žiemos metą
skiru leidiniu yra išleidęs Šv.
iš
Geštautų
šeimos
šį
universi
du.
Nepaisant
jų
amžiaus
ir
fiMarčiulioniui yra ' nuoširdžiai praleido St. Petersburge, Flori- j
CHICAGOS KATALIKAI
Gegužės vieną pavakarę į So- žinių negalavimų ir dabar yra tetą lanko dvi jų dukros ir sū-1 Kazimiero lituanistinės mokykdėkinga. Tarp kitko, jo žmona j doje. Dabar vėl sugrįžo į saChicagos arkivyskupija —
dail. Eleonora Marčiulionienė vo namus. Pakeisdamas adre- fijos Oželienės butą susirinko aktyvios šios draugijos narės. nus ir visi t r y s yra aktyvūs los istoriją,
Jaunimas
yra
tautos
ateitis,
studentų
klubo
nariai.
__
y.
Teofilis
Žilinskai,
būrelis
artimų
draugių,
šeimos
I
r
e
n
a
didžiausia
JAV-se.
Nežiūrint,
prieš dvidešimt metų yra suku- { są, pridėjo 10 dolerių auką. Šia
bet
ar
pakankamai
parodo
mei
narių
ir
organizacijų
bendramin
Lietuvių
studentų
klubo
grudideli
lietuviškos
spaudos
mylėkad daug žmonių išsikelia, ar
rusi puikias keramikos Kry- į proga pažymėtinas, kad jis lažiaus kelių stotis Marijonų ko-\ bai dažnai paremia savo dien- čių pasveikinti vardinių proga, lės ir pagarbos mūsų tautos ve pė įdomi tuo, kad čia yra įvai- tojai, dabar daugiau gyvena kivyskupijoje yra 2,406,726 ka
vieną iš žymiųjų mūsų moterų. teranams. Jie paruošė jaunąją rių laipsnių lietuvybės atžvil Pompano Beach. Irena yra pir talikai, 8,626 mažiau negu per
plyČiai Chicagoje.
Į raštį. Ačiū.
Jaukias vaišes padėjo pagarnin- kartą tolimesnėms darbams,
ma ir vienintelė iš šios kolonijos nai. Kunigų — 2,553, 75-kiais
^ v^tiu. » „ ^ ^ . — —.
X S t Budrys, Racine, Wis., ti nuoširdžios S. Oželienės drau juose mūsų išeivijos byvybės giu studentų: dalis jų kalba gerai lietuviškai, kiti kalba silp- j moterų, įstojusi į Lietuvos duk- daugiau negu buvo 1970 m.
X Zofija Budriene, įšguleiuv.
, ».
. ., ,
. « ,.
pne prenumeratos mokesčio pn gės, o pati šeimininkė pateikė šaknys. Ar verta minėti praei nai, treti tik žino, kad jų tėvai Į teris ir jau rūpinasi įnešti dausi beveik du mėnesius šv. Kry-! j , . \ . r t , , .
,
, ; .
Nuolatinių diakonų — 400.
. T
,
,. . .
j dėjo 10 dolerių auką. Labai brangaus dvasinio peno, nuves- tį? Kaipgi jos neminėti, nes ar seneliai yra lietuvių kilmės, j giau džiaugsmo kaimynystėje
ziaus ir Loyolos ligoninėse, po j >..
*
*
RIEBALAI IR VĖŽYS
dama mintimis viešnias į nepri ir himnas to moko ir okupan Bet visi nori būti klubo nariais. Į paguodos reikalingiems. Lietusunkios operacijos grįžo narnoj
'»,,_
—_-.
klausomą Lietuvą, kai šalia sa tas nepajėgia užtemdyti mūsų
Mūsų klubas kiekvieną dieną i vos dukterų skyrius veikia Juno Kovai su vėžiu draugija Chi
Dabar avo
J Z ir
i x A 1 * < > n s a s Tumas, Newbury vo garbingos atminties vyro a. tautos ir valstybės garbingos
didėja narių skaičiumi. Radę, į Beach.
cagoje, Bismarck viešbuty, su
A^~I,'
•-- •
°
^ " i P a r k , Cal., išreiškė pasitenkinidytojų
prižiūrima,
,.».
^ ••
rpamažu
0 , ^ Liutermozįeaiė, nuola- rengė sveikatos seminarą. Ja
__ •, _.
„ ,.. i mą dienraščiu, atnaujino pre- a. pik. dr. K. Oželio, kaip dau praeities. Apie tai liudija Kry kur nors universiteto kortote- į
sveiksta savo namuose. Zofiia
T . ,
, . " *\
. T„
•». J • •
•,
numeratą ir dar aukojo
10 do- gelis to laikotarpio patriotų in žių kalnas ir politiniu kalinių kose lietuvišką pavardę, eina- j t i n ė p o m p a n o Beach gyventoja, me dr. E. Wynder, JAV svei
J
įr Juozas
Budriai yra ilgame-!,
-7, .
teligentų, kūrė laisvą Lietuvos sąrašai.
me ieškoti lietuviškos "dūšios" išskrido į Madridą, kur šešias sa katingumo fundacijos preziden
„ , ... . . .
. i lenų. Dėkojame.
x . ; „T^
Skirstėsi viešnios iš S. Ože ir, suradę ją, jei sutinka, pri
valstybę. Jis — mokslininkas,
vaites paviešės savo dukters šei tas, pranešė apie savo tyrimus,
ciai Draugo skaityto3ai ir rė-'
karys, visuomenininkas, nuo lienės vardinių paveiktos jos glaudžiame po mūsų lietuviško
rodančius, kad per gausus rie
moje.
mėjai.
ir klubo sparnu. Jei ir ne lietu
pat jaunystės įsijungęs į Hetu- ištvermės, skaidrios sielos
balų naudojimas gali prisidėti
x Gegužines pamaldos, kul
— Dr. Kazimieras Pautieuis, prie vėžio ligos išsivystymo,
višką veiklą. Savo erudicija ir begalinio tikėjimo į nepriklau viai, bet jei jie įdomaujasi lie
tūrinė programa ir sveikatos
E. D. tuviais, lietuvių kultūra, jos išėjęs į pensiją ir apsigyvenęs ypač moterims.
darbu turtino mažą, bet nuo somą Lietuvos rytojų.
reikalai bus Lietuvio sodybos
Pompano Beach, padeda apylin
stabiai kylantį kraštą, ir Lie
kalba, jos istorija, neatstumia
LIETUVIŲ STUDENTŲ
pažmonyje šį sekmadienį, nuo
kės lietuviams, veikia su šauliais NARKOTIKŲ SPEKULIANTAI
tuva greitai gavo jai deramą
me ir jų. Telieka jie mūsų ge
KLUBAS CHICAGOS
2 vai. po pietų. Užkandis. Visi
ir seka lietuvišką veiklą, prenu
vietą kultūriningų
valstybių
rais draugais.
Policija išardė didelę narko
UNIVERSITETE
laukiami.
meruodamas daug lietuviškų
tarpe. Apie a. a. dr. K Oželį
tikų spekuliantų gaują, kuri tu
Lietuvių studentų Chicagos
x Petras Spetyla, čikagiškis,
būtų atskira ir išsami studija,
Chicagos universitetas įsteig- universiteto klubo tikslas — laikraščių.
rėjo savo tarnyboje okeaninį
visuomenės veikėjas — Liet.
tačiau šį kartą skiriame d ė m e - ; t a s l 8 9 1 m - i r 3™ gerai Bn°sujungti visus lietuvius studen su mumis pasikalbėjimą apie laivą ir lėktuvą ir buvo užsi
Krikščionių demokratų sąjun
sį jo našlei, kuri per laimingus i m a s v i s o 3 Amerikoj kaip aukštus, lankančius šį universitetą, mūsų klubo veiką, jo tikslus. brėžusi įgabenti 7% tonų ma
gos darbuotojas — veteranas,
ir sunkius bendro gyvenimo m e ! t o K&0 moksunė įstaiga. Čia
kad jie artimiau pažintų vieni Atspausdino universiteto lei- rihuanos, kurios vertė 6 mil.
yra uolus lietuviškos spaudos
tus greta savo vyro skyrė s a v o j ^ P P a t atvyksta daug studendol. Jų vadovas buvo A. Theorėmėjas, dažnai paremia ir sa
jėgas ir darbą ne tik savo šei-i ^ baigusių kitus universitetus, kitus, geriau pažintų lietuvių d ž į a m a m laikrašty, žinių iš lie dorou, 44 m., gyvenąs 1000 N.
vo dienraštį. Neseniai jis lan
mai. bet ir savo kraštui, tautai L ^ 1 ^ 1 v i e n o s a r k i t o s ™ * s l ° kultūrą, papročius, daugiau pa tuvių kultūros, Lietuvos isto Lake Shore Dr., Chicagoje.
miltų lietuvių kalbą, savo dar rijos ir kaip lietuviai nori išlai
kėsi "Drauge", tarėsi su dien
atidavusi didelę dalį savo k ū - Į s r i t i e s daktoratą.
Areštuota 12 žmonių.
raščio vadovais, atnaujino pre
rybinių metų. O darbo buvo! Studijuojančių lietuvių skai- bais prisidėtų prie lietuviškos kyti savo tautybę. Taip pat įdė
veiklos, garsintų Lietuvos var jo mūsų klubo nuotrauką minėnumeratą ir paliko 60 dol. au
daug. Nepriklausomybės pracius
šiame
universitete
yra
ma
dą tarp amerikiečių ir būtų ge tan laikrašty.
ką Esame jam labai dėkingi
džioje reikėjo rūpintis kariais žas, nes patekti universitetan ri talkininkai, siekiant Lietuvai
ir skelbiame Garbės prenume
Šio mėnesio (gegužės 17 d.) Advokatas JOHAS GIBAITIS
invalidais bei šelpti ligonius. yra gana sunkoka: priimami laisvės.
ratorium.
sutiko
atvykti tautinių šokių
6247 So. Kedzie Avenue
1922 m. suorganizavo moterų universitetan tik geriausiai bai Mūsų klubas dar stovi ant
X Akiniai siuntimui j Lletamokytoja
— I. Smieliauskienė
gę
aukštesnes
mokyklas
ir
dar
komitetą. Ji yra viena iš stei
naujagimio kojų, todėl nedaug
Tel. - T76-870i
rą» Kreipkitės į V. Karosalte.
tik po patikrinamųjų egzaminu. ką ir galėjome šiais metais nu su savo tautinių šokių grupe
gėjų
DLK
Birutės
draugijos
ir
Chicago,
Illinois 60629
Optšcal Studio. 7051 S. Washte- Stasys Baras Pajacų operoje, kurio
Be to, brangiai reikia mokėti veikti. Bet ir nesėdėjome su "Grandim" ir davė progą stu Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
buvo
tos
draugijos
ilgametė
naw Ave., Chicago, DL 60629. je jis dainavo Pajaco partiją. Cia jis
dentams, lietuviams ir nelietu
pirmininkė. Rūpėjo jai ir kūdi už mokslą.
dėję rankų. I š mūsų atliktų viams, pasigėrėti mūsų tauti
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
To: ?~?-«76*
(sk.) matomas, ką tik baigęs dainuoti savo
Šiais mokslo metais, rors lie darbų yra minėtini: Vasario 16 niais šokiais.
ariją Lietuvių operos pastatyme, kurią kių globa, — ją matome "Lop
X Kviečiame visus pamatyti dirigavo Alvydas Vasaitis šių metų šelio' ir "Vaikelio Jėzaus" drau tuvių studentų skaičius univer d. buvome pasikvietę dr. Zen.
^
I. Smieliauskienės ir visai jos
Jaunimo centre Vaikų Teatrą balandžio 19, 20 ir 26 dienomis Chica gijų valdybose. Buvo ir dau sitete yra mažas ir jų atsira Rekašių iš Northwestern uni
tautinių šokių niiiiiinniiiimiiiiiimiiiiiimijmiiiiimiii
Nuotr. V. Jasinevičiaus gybė kitų darbų kuriant jauną do norinčių įsteigti lietuvių stu versiteto. Jis kalbėjo apie Lie vadovaujamai
vaidinant J. Degutytės pasakė goje.
grupei
tariame
širdingą ačiū.
Advokatas
lę vaikams "Avinėlis beragėlis"
X Izabelės Motiekaitienės dai I valstybę su savita kultūra ir dentų klubą Chicagos univer tuvos laisvės praradimą, paly Tik gaila, kad lietus atbaidė
«u dainomis ir šokiais. Rež, L. navimo studijos tradicinis pa * naujom mūsų tautai būdingom sitete, šio darbo ėmėsi Birutė gindamas su Afganistano pa
GINTARAS P. 6EPCNAS
B. Tamulynaitė
Jos gausūs nuo- Tamulynaitė ir Bernadeta Geš- vergimu. Paskaitoj dalyvavo ir dalį žiūrovų.
Lapinskienė. Taip pat jaunimo vasario koncertas įvyks gegužės tradicijom.
Darbo vai.: nuo 9 v. r, iki 6 v. v.
V. Palčinskaitės 1 v. komediją. 25 d., sekmadienį, 3 vai. p. p. I traukų
albumai yra didplės tautaitė. Pradžiai jos surado amerikiečių. Velykų proga tu NAUJAS TflVŲ KOMITETAS Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Trašau tylos". Rež. D. Lapins Jaunimo centro didžiojoje salė i istorinės vertės iš gražių ir lai- Į penkiolika lietuvių
studentų, rėjome klubo susirinkimą ir buir pagal susitarimą.
Chicagos Aukštesniosios lituakas Vaidinimai įvyks birželio je. Programa nauja. Solo ir ari : mingų nepriklausomybės metų. Į susipažino su prof. Arūnu Liu- vome pakvietę p. Kybartienę « į nistikoa'mokyklos
tėvai, susirin- Tel. 776-5162 arba 776-516$
1 d., sekmad., 6 vai. vak. Bi jos bus atliekami su kostiumais
...
.
.
,
, . levičium, kuris dėsto universite- Aušros Vartų tunto - ji pa-1 k ę J a u n i m o c e n t r e gegužės 10
2649 W. 63 Street
lietai prie įėjimo.
(pr.) ir vaidyba. Pajėgiausių balsų
Lietuvoje vienam okupantui; t e m a t e r n a t i k i r
^ % m_ rodė studentams, kaip margina- j d ^ i ^ ,
naują Tėvų komiteChicago, DL 60629
kitą reikėjo gelbėti ^
^
^ ^
Šiuo I t ą a t e m a n t i e m s mokslo metams, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiHii
mho
p r Q f e _ mi lietuviški margučiai.
X NAMAMS PIRKTI PA kvintetas ir duetai bus progra pakeitus
gyvybę ir pasitraukti į vakarus. šorius mielai sutiko.
mos
pradžioj
—
pirmojoje
daly
menu
daug
kas
įdomavosi.
; Į komitetą įeina: R. DambrausSKOLOS duodamos mažais mė
Nurimo karo audros. Pokari
je.
Akompanuos
Manigirdas
Lietuvių vardas pradėjo bū- j
Lapėnienė, L Meilienė,
Įvyko klubo steigiamasis su
nesiniais įmokėjimais ir priei
niai metai buvo nusivylimo ir sirinkimas. Klubo vadovėmis ti daugiau žinomas universitete. k i o n ė ) R
DENGIAME IR TAISOME
Motekaitis.
Po
programos
—
namais nuošimčiais.
I. Pemkienė ir V. Zalatorius.
laukimo
laikotarpis,
kuris
bai
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS
Mutual Federal Savings. 2212 Tėvų vaišės visiems. Visuomenė gėsi kitame Atlanto krante ne liko B. Tamulynaitė ir B. Geš-;net ir žurnalistai atvykę turėjo
Šių mokslo metų Tėvų komi Už savo darbą garantuojame
tete yra dr. A. Lesniauskas, A.
Weet Cermak Road — Telef. maloniai kviečiama atsilankyti įprastose sąlygose, tačiau laisir esame apdrausti.
ir
paremti
dainos
atialyrią.
Rekašienė, T. Strolienė, R. Venc
;
VI 7-7747
(sk.)
;
voje
ir
demokratinėje
Ameri
Skambinkite
(pr.)
lovienė, V. Zalatorius ir A. Žu
koje.
Didelio
pasirinkimo
dar
ARVYDUI KTELAI
x Puiki proga besidomin- X Mirusiųjų prisiminimo išldl
kauskas.
buose
nebuvo,
pradžia
buvo
TeL — 434-9655
ti^ms prekyba.
Parduodama mės Sv. Kazimiero lietuvių ka
Mokykla veikia šeštadieniais
sunki,
tartum
mėgino
naujaku
maisto krautuvė. Geras rajo pinėse įvyks pirmadienį, gegužės
Jaunimo centro patalpose. Jos
rio
fizines
ir
dvasines
jėgas.
direkt. yra J. Masilionis. Monas. Gausi klientūra. Prieina 26 dieną, prie Steigėjų paminklo,
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