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Žinios iš vyskupijų
(Tpsinys)

Šiauliai. 1979 m. rugpiūčio
Smalvos (Zarasų raj.). 1979 24 d. milicija išsivežė tardymui
m. liepos 1 1 d . Smalvų apylinkės — profilaktikai šiaulietį Mečis
pirmininkas L. Kazlauskas ban lovą Jurevičių. T a r d ė papik.
dė nuo klebonijos sienos nuplėš Vasiliauskas, č e k i s t a s norėjo
ti .kryžių. Klebonijos namo kita sužinoti, k a s liepos 22 d. orga
me gale yra įsikūrusi Smalvų apy. nizavo eiseną iš Meškuičių į Kry
linkė. Vietos klebonas kun. Mari žių kalną.
— Mes turim žinių, k a d tu o r
jonas Savickas buvo iškviestas
pas Zarasu raj. VK pavaduotoją ganizuoji rugpiūčio 26 d. eiseną
- i įi Šiluvą, — kvotė milicijos v i r
ir įspėtas, kad per 3 dienas būtų
šininkas.
nuimtas kryžius.
Po šio įvykio Smalvų tikintie-1 — Aš galiu pasakyti, kas t a s
ji kreipėsi į sovietinę valdžią, | eisenas organizuoja, — pradėjo
reikalaudami, kad visas namas I Jurevičius, — t a i Kristus.
būtu atiduotas Smalvų religine:
Utena. 1979 m. liepos 5 d
bendruomenei, nes tikrasis jo sa-1
vininkas — Smalvų parapija. Pa-; Utenoje Kultūros namų salėje,
atidarant specializuotą ekspedi
reiškimą pasirašė 81 tikintysis.
ciją kalbos duomenims rinkti,
•
kalbėjo
LTSR Paminklų apsau
Šiauliai.
Pastaruoju metu
gos
ir
kraštotyros draugijos
Šiaulių KGB skyrius išvystė ak
tyvią šantažo, šmeižtų ir grasi Centro tarybos atstovė Daktanimų akciją prieš eilę buvusių raitytė. Ji rekomendavo nerink
ti medžiagos ir nesinaudoti kul
politinių kalinių.
t
Tardymai net po kelis kartus o tarnų paslaugomis.
•
buvo kviečiami šauliečiai: mo
Pasvalys. 1979 m. birželio
kyt. Jadvyga Kaušienė, "Vairo"
darbuotojas Vytautas Ališaus 28 d. buvo laidojamas Vladas
kas, gyd. Vincas Filipavičius bei Majauskas, gyvenantis Pasvalio
kiti asmenys. Pritaikant įvai raj., Paberžių k m . J o sūnus
rias psichologinio poveikio prie Petras Majauskas prašė Kovo
mones, iš jų buvo bandoma iš 8-sios kolūkio pirmininko Stasio
gauti '•kryptingą"
informaciją Židonio autobuso laidotuvėms
apie Šiauliuose gyvenančius — Tas atsakė: "Autobuso į bažny
Mečislovą Jurevičių, Balį Gal čią važiuoti neduosiu". I r ne
diką, Jadvygą ir Joną Petkevi davė. nors atstumas nuo Paber
čius. Pastaroji šeima kažkodėl žių kaimo iki Pasvalio tebuvo
"užsitarnavo" ypatingą saugu tik apie 5 km.
miečių dėmesį. Jos adresu sklei
•
džiamas įvairus šmeižtas, prasi
Kaunas. Kauniečiui Liudui
manymai ir grasinimai.
Simučiui Kauno milicija leido
KGB. matomai, ruošiasi nau prisiregistruoti mieste. Anksčiau
jiems areštams ir pina voratink t a pati milicija buvo Įsakiusi
jam dingti iš Lietuvos.
lį naujoms aukoms.

KATALIKAI PASAULY
Varšuvos seminarija
Dalyvaujant Lenkijos primui
kardinolui Višinskiui, Varšuvoje
buvo pašventintas arkivyskupi
jos naujos didžiosios seminarijos
kertinis akmuo. Tai didelis mar
muro blokas paimtas iš senųjų se
minarijos rūmų, tuo būdu sie
kiant pabrėžti šių dviejų institu
cijų tęstinumą. Naujoji seminari
ja yra statoma Bielanų miške,
šiauriniame Varšuvos priemiesty
je. Senieji seminarijos rūmai, ku
rie buvo smarkiai apgriauti II-jo
pasaulinio karo metu, bet poka
rio metais atstatyti, dabar jau ne
bėra pajėgūs sutalpinti visų jau
nuolių, norinčių tapti kunigais.
Senoji seminarija tegali sutalpin
ti du šimtus penkiasdešimt semi
naristų, kai tuo tarpu kandida
tų skaičius yra žymiai didesnis.

stačiatikių Bažnyčių teologų ir
30 katalikų Bažnyčios atstovų —
kardinolų, vyskupų, vienuolių ir
pasauliečių tikinčiųjų. Katalikų
delegacija: vadovavo Krikščio
nių Vienybės sekretorijato pirmi
ninkas kard. VVillebrands.

Jaunimo pažiūros
Tarptautinio Saleziečių univer
siteto ir kelių jaunimo organiza
cijų iniciatyva Italijoje buvo pra
vestas sociologinis apklausinėji
mas jaunimo tarpe. Ypač įdomūs
yra apklausinėjimo
duomenys
apie Italijos jaunimo religingu
mą. 84.73 procentai į anketos
klausimus atsakiusių jaunuolių
yra įsitikinę, kad „negalima gy
venti be tikėjimo", kad „gyveni
mas be tikėjimo, nors teoriškai
įmanomas, praktiškai būtų tuš
čias ir beprasmis". Tiktai 8.17
procentai į anketos klausimus at
Ruošiasi kelionėn
sakiusių jaunuolių mano, kad gy
Artimas popiežiaus bendradar
venti galima ir be tikėjimo.
bis Amerikos lietuvis vyskupas
"Ištiestos r a n k o s "
Paulius Marcinkus buvo išvykęs
Milane veikiantis italų katali
į Braziliją parengti Šventojo Tė
vo vizito šiame krašte programą. kų sąjūdis „Mani Tese" — Iš
Popiežiaus kelionė į Braziliją pra tiestos Rankos. — kovai prieš
sidės birželio 30 d. Jos metu po alkį pasaulyje ir už tautų pažan
piežius aplankys 12 Brazilijos gą, kiekvienais metais vasaros
miestų. Popiežiaus vizitui pareng atostogų metu organizuoja stoti yra sudarytas specialus komi vvklas jaunimui, kurių tikslas yra
prakti
tetas, kuriame dalyvauja Brazili — paruošti jaunuolius
niam
žmonių
pagalbos
darbui.
jos valdžios, Bažnyčios ir Vatika
no atstovai. Brazilija yra tan Tam tikslui pasirengę jaunuoliai
kiausiai katalikų apgyventas kraš vėliau savanoriškai vyksta į ūki
niai atsilikusius kraštus, kuriuo
tas pasaulyje.
se vykdo įvairias socialines prog
Ekumeninė komisija
ramas. Sąjūdžio organizuojamo
Patmos saloje pirmą kartą su se stovyklose jaunimas yra supa
sirinko katalikų ir stačiatikių Baž žindamas su ūkin'ai besivystančių
nyčios teologinė komisija, suda jų kraštų problemomis, ypatingai
jaunuolius
kovai
ryta po popiežiaus Jono Pauliaus parengiant
prieš
neteisingumą.
Šiais
metais
II-jo apsilankymo pas ekumeninį
stačiatikių patriarchą Dimftfijų ..Mani Tese" sąjūdžio stovyklos
I-ąjį, praėjusių metų lapkričio mė jaunimui įvyks not septyniose Ita
nesį. Komisijoje dalyvauja 14-ka lijos vietovėse.

Suskilo irano revoliucijos jėgos
Teheranas. — Irano vyriausy. , ko negalįs dėl įvairių grupių
bėję toliau vyksta kovos dėl ga- | spaudimo ir dėl susiskaldymo
lios. Teherano laikraštis, kurį į eiti pareigų,
įsteigė prezidentas Bani Sadras,
Kaip žinoma, varžybos valpaskelbė dar vieną įrekorduo- Į džioje vyksta dėl prezidento tei
tą pasikalbėjimą tarp Islamo! sės paskirti premjerą.
Parlarespublikos partijos žymaus vei- mentas. kuriame daugumą sukėjo dr. Hassan Ayat ir "nemi daro Islamo respublikos partija,
nimo" asmens, kuris, manoma, pats nori parinkti premjerą.
yra pats partijos vadas aj ato
Daugiausia sunkumų prezi
lą Beheshti. A y a t tvirtina pa dentui sudaro minėti Revoliuci
sikalbėjime, k a d respublikos jos
sargybiniai,
pasdaranai
partija turi sudaryti savo ka Jie menkiau ginkluoti už regu
rines jėgas ir, j e i Bani Sadras liarią kariuomenę, mažiau pa
pats nepasitrauks, teks jį paša ruošti, be disciplinos, šiuos šau
linti jėga. Tokią kariuomenę lius įsteigė revoliucijos komite
esą galima suorganizuoti, pasi tai ir atskiruose miestuose jie
remiant ajatolos Khomeinio nu- veikia be centrinės vadovybės.
|
Šiandien Romoje prezidentas Carteris turės pasitarimą su Vakarų Vokietijos kancleriu Helmutu Schmidtu. Nuotrau- rodymu, kad visi iraniečiai turi Juos jungia revoliucinis užside
j tapti revoliucijos gynėjais. 20 gimas. Tai revoliucijonieriai.
koje — jie ankstyvesnio susitikimo metu. Sakoma, kad jų asmeniniai santykiai galėtų būti geresni.
į milijonų armija.
A y a t a s tvir- kurie vaidina kareivius, pareiš
! tino, k a d reikia rengtis, treni- kė vienas užsienio diplomatas.
Laiškas Brežnevui ' ruoti vyrus ir laukti progos, Savo vietovėse pasdaranai valdė,
nes Bani S a d r a s norįs tapti kaip norėjo, mušdavo įtaria
Devyni rusai žmogaus teisių . ., .
, , „
.,
. , . c
"antruoju šachu .
muosius, šaudė nusikaltėlius.
; gynėjai, akademiko Andrei Sapartija
teisė
žmones. Vienas prezidento
Islamo
respublikos
'; charovo bičiuliai, laišku kreipėsi >
įstaigos
pareigūnas pasakė, kad
j į sovietų komunistų
partijos'' paskelbė, kad Ayato pareiški
pasdaranai kai kur blogiau el
j generalinį sekretorių Brežnevą, \ mai y r a jo paties nuomonė ir
gėsi už šacho Savaką — saugu
nesiderina
su
partijos
linija.
šiandien prezidentas aplankys popiežių
į prašydami, k a d aukščiausiasis į
Prezidentas, kurį ajatola Kho- mo policiją.
Roma. — Prezidentas Carte-1 išreikšti Portugalija; savo padė- ' sovietas sudarytų specialią k o - !
Šie ginkluoti iki dantų pasda
meinis. sirgdamas ligoninėje,
ris pradėjo savo kelionę Europo. ką, už jos greitą ir palankų at- į' misiją ištirti Sacharovo ištrėmi- į
paskelbė vyriausiu I r a n o ka- ranai dažnai puldinėja ir komuje, kur jis užtruks S dienas ir siliepimą į Irano krizę, paskelb- i mo iš Maskvos į Gorkį aplinkystudentus.
riuomenės vadu, padarė p a k e i ' ™ st į nh *. r.uotaiiių
padarys 10,775 mylias. Su juo tas Iranui ekonomines sankci- I bes. Laiško autoriai atkreiKartą
jie
suėmė
ir
bandė
bausti
timų kariuomenės vadovybėje.
išvyko žmona Rcsalynn, duktė j a s ir portugalų atsiliepimą į '• pia dėmesį į t a i , jog akademicentrinės
valdžios
valdininką.
Jis pašalino štabo viršininką
Aray,
valstybės
sekretorių? , sovietų invaziją Afganistane. į kas Sacharovas buvo ištremtas '
?pi. Shadmehra ir paskyrė gen. Daug kur miestų, komitetams ir
Muskie, iždo sekr. \Villiam Mil | Gan svarbus prezidento su- | iš Maskvos be teismo sprendiFalahį, pėstininkų viršininką. pasdaranams vadovauja mulos.
ler ir įvairūs užsienio politikos stojimas Jugoslavijoje, nes j i s[ mo, nežinia kieno įsakymu ir.
Prezidentas bando paimti juos į
ir ekonominiai pareigūnai.
buvo krLikuoiamas. kad neva- < neiškėlus jam jokių konkrečių | J o vieton paskirtas gen. Ali Za- savo rankas, kaip karo jėgų va
Tai pirma ilgesnė prezidento žiavo į prezidento Tito laidotu- : kaltinimų. tokiu būdu pažei-1 hir Nejad. kuris vadovaus ir ša- das, tačiau revoliucijos sargybi
kelionė p o Irano ambasados už- ves. šia proga prezidentas už 1 džiant sovietinius įstatymus, lies policijai. P a s k i r t a s ir nau- niai klauso ne prezidento, bet
puolimo pernai lapkričio 4d. Jis megs santykius su naujais Ju Akademikas Sacharovas dabar j a s aviacijos viršininkas pulk. vietinių mulų.
Gorkyje, visiškai Javad Fakouri.
^
nuo to ] ,>::, niekur '"^eTni^m : • g o s l a ^
ebuvo
palikęs
Baltųjų
juos
laikytis
neutraliai,
nepriizoliuotas
nuo
pasaulio.
J
a
m
Kaip
jau
rašyta,
sią
savaitę is
laikui
— Transporto sekretorius Neil
vra
draudžiama
pasimatyti
tiek
pareigų
pasitraukė
revoliucijos
Rūmų Sekmadieni ir pirmadie- klausomai.
. . .
.. .
, , „ , . ,
Goldschmidt
pareiškė, kad reinį prezidentas susitiks su KanaŠio vizito proga Italijos vy- į su savo artimaisiais, tiek su bi- sargybinių v a d a s Abu -narį.
paskirtas
ton
vieton
vos
prieš
kės
pakeiti
gazolino
mokesčius.
dos. Britanijos. Italijos Vakarų' diausybė organizavo tūkstan-į čiuliais. Laišką Brežnevui Sa- • • — — — —
Vokietijos. Prancūzijos ir Japo-i čius policijos, kuri stropiai sau-j charovo klausimu, tarp kitų. pa- mėnesį. Jis skundėsi negalįs nes federalinis vieškelių fondas
nijos vadais. Penktadienį jis go visas gatves ir pastatus, k u r sirašė rašytojai Vladimov. Ko- eiti pareigų dėl susiskaldymo, nebeturi lėšų.
atskirai tarėsi su Italijos prem-j apsigyveno aukštieji svečiai, pelev ir Chukovskaja ir t r y s politikų ginčų. Panašias priežas- j _ Nacionalinis narkotikų inir ketvirtadienį s titutas paskelbė raportą, kujeru Francesco Cossiga. šešta- Prezidentas planavo penktadieni Maskvos Helsinkio grupes^ na- tis nurodė
Kovaliovo
pasitraukęs
iš
pareigų Irano r į a me sakoma, kad 68 nuoš.
dienį numatytas vizitas Vatika trumpą laiką skirti ir turisti-1 riai — Sergiejaus
aplankyti
••
sūnus
Ivan
Kovaliov,
Sofia
Mavalstybinio
radijo
ir televizijos; jaunų amerikiečių yra naudoję
ne, kur prezidentas tris valan niam malonumam
lis'ratova
ir
Feliks
Serebrov.
direktorius
Taghi
Riahi.
Jis sa- manjuaną. trečdalis jų — stip
d a s praleis su popiežium Jonu Romos Koliziejų ir Forumą.
resnius narkotikus. Apie 3.5
Paulium U-ju.
B u s kalbama
nuoš. jaunų amerikiečių bandė
apie žmogaus teises, pasaulio
ir pavojingą heroiną.
pabėgėlių problemą ir konfliktą
— Du sovietų garvežio maši
Libane.
— Prancūzijos ūkininkai prie ; tone protestavo valstybės de- nistai nuteisti po 4 metus kalė
—• Ketvirtadienį Graikijoje,
Specialus prezidento darbo
prie Olimpo kalno buvo uždeg Ispanijos sienos sudegino 10 is- partamente
jimo, nes jie girti vadovavo
tvarkės punktas įvyks šeštadie
Salvadoro kariuomenė su traukiniui ir užmigo. Dėl to su
ta Olimpinė ugnis, kurią į Mask panų sunkvežimių. Keliai prie
nio vakare — susitikimas su
vą neš 2.000 bėgikų, dviratinin sienos užkimšti. Ispanijos poli ėmė kelis jaunus komunistus, sidūrė du prekiniai traukiniai
Vakarų Vokietijos
kancleriu
chuntos
;< ^ . . ^ _ ^ r
kų ir raitelių. Liepsna turi p a  cija apšaudė ispanus vairuoto jų t a r p e valdančios
Helmutu Schmidtu.
Valstybės
Jose
Antonio
Morales
Erlich
16.
_ ,. .. . _c
jus,
kurie
užblokavo
sienos
pe
siekti Maskvą liepos 19 d., pada
— Bolivijoje mdviejuose
sprosekretorius Muskie atidengė,
metų
sūnų.
.
j
c
rėjimo punktus.
rius 3.040 my'.ių kelią.
m
u
o
s
e
z
u
v
0
B
kad šio susitikimo prašė kancle_
Senatas,
patvirtindamas
^
į
J
T
^
°
"
— Turkijos parlamentas pra
ris Schmidt. Paskelbus apie jo I — Sovietų
'Literaturnaja tęsė karo stovį 20 provincijų lėšas teisingumo departamentui. l v l J a ruošiasi birželio 29 d. n n . ..
. , j „ w„*;«, ^o=rr,0^ kimams. laukiama daugiau suplanuojamą kelionę į Maskvą, j Gazieta" rašo. kaip jos kores- kur toliau reiškiasi smurtas
ir i p~ase papildymą, kuris pasmer.
prezidentas Carteris pasiuntė j pondentas Nevv Yorke lona A n politiniai žudymai.
\ kia privačių asmenų dalyvavimą sikirtimų.
kancleriui piktoką laišką, ypač, i dronov y r a persekiojamas F B I
Genujos universiteto ma
— Iš Tailandijos į Kambodiją I žygiuose, k u r paliečiami amerikai išgirdo kanclerio siūlymą j pareigūnų, sekamas, varžomas,
tematikos, fizikos ir gamtos
išvažiavo d a r 223 pabėgėliai, j kiečiai įkaitai
atidėti kuriam laikui naujų ra-; net jo automobilis daužomas,
nutarė sudaugiausia motervs su vaikais.! — JAV užsienio prekybos de-: mokslų fakultetas
ketų įvedimą Vakarų Europoje., žurnalas užsiminė, k a d iki šiol
Įtariama, kad pabėgėlių stovyk- < ficitas per pirmąjį šių metų ket-' teikti sovietų valdžios persekic
SaPrezidentas raginęs kanclerį ne- j amerikiečiai kerespondentai Malose Pol P o t o režimo agentai virtį pasiekė 2.6 bil. dol.
. Jamam akademiKui Andrei
keisti NATO valstybių padaryto | skvoje nebuvo taip traktuojami,
verčia žmones grįžti į Kambodi- Grenados prokomunistinis charovu, garbes daktai > la.psnj.
nutarimo. Schmidtas prašęs ats.
— Tarptautinis Valiutos Fon- ją. Įdomu, kad šį kambodiečių premjeras Bishop laimingai išli- į Garbes daktaras Sacharovuibukiro pasimatymo, kuriame jis d a s paskvrė
'
^
jaus ko gyvas po sprogimo masinia- Į vo suteiktas įvertinant ne tiktai
išdėstysiąs savo planus Mask dol. kreditų. NATO valstybių vvriausvbė. okupavus, Kambo-; me susirinkime, k u r jis turėjo jo nuopelnus mokslo srityje bet
vos vizite. Be to. kancleris pakalbėti. Žuvo 2 žmonės, sužeisti j taip pat ir jo ryžtingą kovą
bankininkai skyrė atskirai 1,14 diją.
pasakos prezidentui apie Saudi
23.
Policija sugavo ir nušovė ; ginant minties laisvę ir kitas pabil. dol. sumą padėti Turkijai
— piety Afrikos juodieji kuArabijos karaliaus ir ministepasikėsintoją.
i grindines žmogaus teises.
išeiti iš ekonominių sunkumų, j n i g a į p a s kelbė atsišaukimą į vyrių vizitą Vakarų Vokietijoje,
— Tanzanijoje pasibaigė P a - .
— Irako sostinėje trys gin- riausybę, reikalaudami progos
kuri pažadėjo priimti kariūnus
kluoti
vyrai puolė Britanijos susitikti s u premjeru Botha šaulio Maisto tarvbos konferen-1
iš Saudi Arabijos ir juos pamo
KALENDORIUS
ambasadą. Irako kareiviai puo- "gelbėti valstybę". Riaušės Cape cija. kurioje dalyvavo 36 vai- >
kinti karo mokslo.
Pasakyta
Birželio 21 d.: Aloyzas, DeĮ Towne nutilo, policija nušovė stybių delegacijos.
Vieną dieną prezidentas Car lė teroristus ir visus nušovė.
daug kalbų apie žmonijai gre metrįįa, Ramūnas, Vasarė.
teris praleis Ispanijoje, k u r jis — Pragoję vyko komunistinių 42 žmones.
siantį badą. tačiau tik dvi val
Birželio 22 d.: Jonas F., Tomas
prekybos organizacijos
. Gegužės mėn. Amerika im. stybės: Danija ir Kanada pažąsu premjeru Adolfo Suarez kal šalių
Moras, Sudargas, Laimutė.
bės apie Maroko kovas Ispanijos "Comecon suvažiavimas, kuris p o r t a v o 18.5 nuoš. mažiau naf- d ė j o p a d i d i n t i š a i p a maistu.
Birželio 23 d.: Zenonas, Vanda.
Saharoje. palies Ispanijos pla pabrėžė bendiradarbiavimą. ypač tos. negu p e r tą laiką pernai, j _ J ū n j l a i v v n o o p e r a c i j n v i r .
Arvydas,
Vaida.
nus įstoti į NATO sąjungą ir energijos srityje.
Sumažėjo gazolino deginimas. | š i n i n k a s admirolas Thomas HaySaulė teka 5:16, leidžias! 8:28.
kitus klausimus.
Portugalijoje
— Senatas 78—12 balsu
— Izraelio vyriausybės sluoks- ward pasakė, kad jis pritaria
ORAS '
prezidentas užtruks tik 6 valan- tvirtino prezidento planą pra- niai pasmerkė Amerikos pažadą karinės prievolės atgaivinimui
das. t a i daugiausia mandagumo dėti gaminti sintetinį skystą parduoti Jordanui 100 tankų, n o r s anksčiau jis pasisakė už
Saulėta, prasideda vasara, tem
vizitas. Prezidentas planuoja kurą.
Izraelio ambasadorius VVashing- savanorių kariuomenę.
peratūra dieną 80 1., naktį 60 L

Prezidento Carterio
vizitas Europoje

TRUMPAI IŠ VISUR
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STOVYKLŲ BŪRELIŲ VADOVŲ KURSAI
"Aš vis dar norėčiau būti vadovu."
• Šie ikursai man padėjo supras- j centro valdyba. Nors praeityje ir
Xi ką mes, kaip vadovai, turime nestigo norinčiųjų būti būrelių
daryti, kaip elgtis ir būti geru vadovais įaunųjų ateitininkų va
saros stovyklose, jų pasiruošimas
pavyzdžiu".
"Man atrodo, kad šie kursai kartais b u v o ribotas. Šie kursai
buvo labai naudingi ir reikalin kaip tik ir buvo ruošti šios spra
gi būsimiems vadovams. Be ju gos pašalinimui. Norėta sutelkti
būtu sunku žinoti ką daryti jei būrelių vadovų kadrą ir jiems
gu vaikai nelaimingi ir t. t. Mes ne tik perduoti praktiškų vado
išmokome vadovų pareigas. Bu vavimo žinių, bet tuo pačiu ar
čiau supažindinti su stovyklos rei
vo labai verta •atvažiuoti'".
"šį savaitgalį aš išmokau, kad kalavimais ir pačia stovyklos pro
vadovas jaunųjų stovykloje turi grama. T a i p g i norėta duoti pro
atlikti didelį darbą. Reiks susigy gos būsimiems būrelių vadovams
venti su vaikais ir jiems parodyti dar prieš stovyklą susipažinti. Su
ta mintimi, Birutė Bublienė, ati
gerą pavyzdį".
Tai trys iš devyniolikos kur darydama kursus ir paprašė, kad
santų pasisakymai stovyklos bū- dalyviai t a i p susėstų, kad susipa
raliy. vadovų kursus įvertinant. žintų su d a r nepažįstam" ir jį ar
Kursai įvyko gegužės 24 — 25 ją kitiems kursantams pristatytų.
Kursai pradėti Romualdo Kriau
dienomis Ateitin'nkų namuose,
čiūno
pašnekesiu apie vasaros
Lemonte. Dalyvius pasitiko, mai
stovyklos
tikslą. Stovyklų būna
tino ir išlydėjo tų rūmų pradi
įvairių.
J.
A.
S. stovykla yra ide
ninkė Elena Razmienė, talkina
ologinė
ir
jos
paskirtis yra, su
ma paslaugių padėjėjų. Pačius
kursus suruošė ir pravedė Jaunų-'telkus jaunuosius ateitininkus iš
leisti jiems
jų Ateitininkų sąjungos
(JAS) I įvairių

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien n u o 8:30 iki 4:30, šešta- j v o nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik i*
J anksto susitarus Redakcija už
• Redakcija dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n į neatsako. Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j b i m ų k a i n o s prisiunčiamos gavus
8:30 — 12:00.
j prašymą.
Prie Ateitininkų namų, gegužės 25 d. užbaigus jaunučių stovyklai būrelių vadovų kursus. 15 kairės pirmoje eilėje:
Laima Sidrytė, Viktutė Venclovaitė, Aras 21ioba, Angeiika Vailokaitytė, Birutė Bublienė, D a n a Dirkytė, Eglė Baltru
šaityte, Vida Kašubaitė, Janina Udrienė; antroje eilėje: Darius MiCiūnas, Jūrina Rugienienė, Lora Vasiliauskaitė,
Rita Ostrauskaite, Edas Čepulis, Algis Kazlauskas, Linas Mikulionis; trečioje eilėje: dr. P. Kisielius, dr. Romas
Kriaučiūnas, Aldas Kriaučiūnas, Erikas Vasiliauskas, Rimas Puškorius, Giedrius Sodonis, J o n a s Sidrys, Juozas Polikaitis.
Nuotr. V. Rimšelio

Jei organizacijos a r pavieniai
ATEITININKU NAMLJ
F O N D O VALDYBOS POSĖDIS asmenys norėtų pasinaudoti Atei
tininkų namais, tuo reikalų pra
Posėdis įvyko birželio 13 d.
ŠILKAIČIŲ IŠLEISTUVĖS
Ateitininkų namuose. Buvo ap šomi skambinti valdybos pirmi
Mečiui Šiilkaičiui, buvusiam il- tarti einamieji reikalai ir valdy ninkei Irenai Kazlauskienei, tel.
gamečiui Chicagos
ateitininkų bos pasiskirstymas pareigomis. 312 — 257 - 6675.
sendraugių skyriaus valdybos.pir | ° ^ a i Abromaitienei pasitraukusjš
rmrurKicui, išsikeliančiam iš C h i  valdybos pirmininkės pareigų,
cagos, j a m ir jo šeimai, daromos vaildybon buvo pakviestas Stasys
išleistuvės birželio 28 d. 7 vai. Tamtdionis.
Advokatų Draugija
vak. Ateitininkų namuose. No
Dabartinę valdybą sudaro: Ire VALDEMARAS BYLAITIS
rintieji išleistuvėse dalyvauti, pra
m
na Kazllauskienė — pirmininkė,
šomi skambinti tel. 257 —6675.
Valerija Žadeildenė — vicepirmi
VINCAS BRIZGYS
"GAJA" LIŪDI
ninkė, Stasys Tamulionis — sek
Teisių daktarai S
retorius, Povilas Kilius — vyr. iž 2468 W. 69th Street, Chicago, m
"Gaja" liūdi, netekusi savo na
dininkas ir Kęstutis Šulinskas
Visi tel. 778-8000
rio birželio 4 d., po sunkios ligos
kontrolierius.
Valandos
pagal susitarimą
mirė "Gajos" korp. narys ir bu
vęs pirmininkas, a. a. dr. Jonas
Juozevičhis.
"Gaja" jungdamasi maldoje
Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159
DR. K. G. BALUKAS
su veliono šeima ir artimaisiais,
DR. P. KISIELIUS
Akušerija ir moterų ligos
užprašė Šv. Mišias birželio 25 d.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ginekologinė
Chirurgija
7 vai. ryto T. T . Marijonų kop
1443 So. 50th Ave., Cicero
6449 So. Pulaski Road (Crawford
lyčioje.
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 va-l-Vak.-ršskyrus

bendrauti, tvarkytis, mokytis ir vo asmenišką herbą. Kursuose ap
apimtis,
džiaugtis. Buvo aptarta, kaip sto tarta herbu istorija,
vyklai rengiamasi, kaip ji prave- j prasmė. Herbų projektas buvo
dama ir pagaliau įvertinama. Se- ! paruoštas Valentinos Černiaus
ke Janinos Udrienės pašnekesys Į kienės. Kad stovykloje būrelių
apie stovyklos bendrą informaciją vadovai galėtų daugiau .patalki
ninkauti herbus bekuriant, patys
ir jos programą.
įtraukdama kursų dalyvius, ji kursantai buvo paprašyti čia pat
atsakė į du pagrindinius klausi savo herbą sukurti. Kūrybingo
mus: ko stovyklai reikia ir kaip talento tikrai būta. Šis praktiškas
visa tai įgyvendinti. Programa darbelis suteikė progos ir patiems
turi būti naudinga, prasminga, kursantams pagalvoti kas svarbu
patraukli, bet neperkrauta. Pro jų gyvenim?, kokiais simboliais
gramos turinys turėtų
lavinti tai išreikšti, kaip viską meniškai
protą, skatinti kūrybingumą, ug apipavidalinti.
Priešpietinėje pertraukoje vie
dyti jausmus, duoti dvasinio pe
no. Stovyklos programoje bus ak- ni apžiūrinėjo ateitininkų na
oentuojamos sekančios sritys: ti mus, kiti pasiliko rūmų pramogi
kėjimas — bendra malda, ŠV. Mi niam kambaryje ir žaidė ar tai
šios, religiniai pašnekesiai, susi- bilijardą ar italo tenisą, ar šiaip
kaupimai; ideologija — švenčia- šnekučiavosi. Pasistiprinus leng'
me ateitininkuos septyniasdešimt va užkanda, sekė seminaras —
metų jubiliejų; šie metai taipgi "Ką reikia žinoti geram būrelio
paskelbti šeimos metais. Iš prak vadovui" — kurį moderavo Ja
tiškos pusės bus skatinami geri nina Udrienė. Kuo daugiau va
darbeliai, mandagumas, stropu dovas supranta savo užduotį, tuo
mas, sugyvenimas; tautiškumas lengviau ir sėkmingiau jis savo
— bus stovyklos laikraštėlis, su pareigas atliks. Darius Mičiūnas
TYPEWRITERS AND
pažindinimas su lietuviškais pap aptarė gero vadovo savybes. Sa
ADDING MACHINES
ročiais, dainavimas, tautiniai šo lia to, jis pristatė eilę situacijų,
Nuomoja, Parduoda, Taiso
kiai, pasakos, literatūra vaikams; kurias patys kursantai turėjo ap
svarstyti
ir
rasti
išeitį:
kaip
sto
menas — lietuviškų motyvų rank
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
darbiai, keramika; gamta — iš vyklautojus pratinti tvarkos, kaip
kylos gamton, jos pažinimas, erd juos skatinti lietuviškai kalbėti,
3610 So. Pulaski Rd.. Chicago
vių pasaulis per teleskopą, spor kaip tvarkytis, kad skirtą poilsį
Pbone — 581-4111
tas - nauji žaidimai, lietuviški tam ir naudotų.
sporto terminai, vandens sportas,
(Bus daugiau)
tenisas, tinklinis, kvadratas, krep
iiiiitHiiiimmiiiimiiiimmimiiiiimmii
šinis, kūno mankšta.

WAGNER and SONS
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Pr. Dielininkaicio kuopos Chicagoįe 3 jaunučių būrelis. Matyti: R. Bilute,
R. Dudenaitė, A. Kablauskaitė, L. Sliažaitė, R. Polikaitytė, L. Kriaučiūnaitė,
A. Kižytė, L Bilutė, B. Storonaitė ir A. J a s a i t y t ė .
N u o t r . A r ū n o Liulevičiaus

CHICAGOS ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTE

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

Stovyklai reikia gero štabo:
administracinio, mokomojo ir gio
bojančiojo. Būrelių vadovai turi
didžiausią įtaką savo būreliuose.
Kiekvienas stovykloje yra kam
nors kitam atsakingas. Pats sto
vyklos pasisekimas priklauso nuo
būrelių vadovų entuziazmo ir
jų prisitaikymo prie bendro sto
vyklos tikslo. Jis priklauso ir nuo
mokytoju sugebėjimo ir techni
nio štabo pareigingumo.

DAŽYMAS

VIDAUS I R LAUKO
Prieinamomis kainomis.
TeL 963-0467 arba 847-1729
iiiiitiiimmiiiiimiiiimmmiiiiimmmii

Medical Building). Tet. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius paga! susitarimą

Tel.

ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

treč šešt. 12 iki 4 vai popiet''
Tel.

-

REliance 5-1811

DR. WALTER J . KIRSTUK

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

DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING '
3200 W. 8 lst Street
!

DR. EDMUND E. CIARA

OPT0METRISTAS
2 7 0 9 West 51st Street
Tel. - GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p.
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
Ofs.

tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS

Ofs.

HE 4-1818: Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gegužės 8 d. Chicagos Ateiti-, rioms iškilmėms ir pan. Kitu paGYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė vidaus ligos>
Specialybė — Nervu ir
ninkų namuose ateitininkų sen- į jamų šaltiniu galėtų būti antEmocinės
ligos
2454 West 7 l s t Street
rame
n
a
m
o
aukšte
išnuomuotin:
draugių iniciatyva suruošta šei
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
mos šventė. Iki šiol at-kų šeimos patogiai įrengti butai pavieniams
6449 So. Pulaski Road
imiimiiimimiiiiiiiMimiimiiimiiimii'
Vai.: pirmad. antrad., ketvirtad. irpenktad.
IR MĖGĖJAMS
šventės minėjimai būdavo ruo asmenims ir Šeimoms. Šios patal
Valandos pagal susitarimą
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus.
šiami Chicagoje, dalyvaujant sen pos galėtų būti užleidžiamos ir
Tefef. - 282-4422
.
draugiams, skautams ir mokslei- vasarotojams, praleisti trumpesDR. A. B. GLEVECKAS
Atlieka Raiša URBONIENEI
Dr. ROMAS PETKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
viams ateitininkams. Tai daly- j nes atostogas malonioje gamtos
įvairių žanrų muziką, kurią su
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Tel.
BE
3-5893
viais skaitlingi ir visų padalinių j aplinkoje. Dar kitų^ pajamų ialkūrė kompozitorius B. GORDaug sutaupysite, pirkdami čia
Ofisai:
Specialybė
Akių
ligos
atstovų atliekama meninė pro- j tiniu t u r ė t ų būti visų ateitininBULSKIS.
111 NO. WABASH AVE.
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
3 9 0 7 West 103rd Street
grama didžiai patrauklūs minėji-, kų sendraugių įsijungimas į da
Paskiros stovyklos dienos bus togiu planu atidedant pasirink
4200 NO. CENTRAL AVE. i
Valandos pagal susitarimą
Garso režisorius Paulius J a mai. Šiais metais, dėl didesnio nuo IminkŲ šeimą, įnešant į Ateitinm- paskirtos vienos ar kitos temos užValandos pagal susitanmą.
O f i s o tel. — 582-0221
tolio n u o Chicagos ir dėl netoli' kų fondą 200 dol. sumą. Džiau-į akcentavimui. Pramatoma lietu- tus reikmenis ypatingai progai. 3iukonis. Išleido GINTARAS,
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
filmų
ir
plokštelių
gamyba,
HolDR. FRANK PLECKAS
DR. JANINA JAKŠEVlClUS
nuo ateitinin-tų namų vykusios giamės ateitininkų namų funda-1 viškumo diena, erdvių diena, šei
lywood,
California.
(Kalba lietuviškai)
;
aptarnavimas.
Atidaryta
pirmad.
įnašų da-!,mos diena, broliškos meilės die
J0KŠA
Kriaučeliūnų namelių
jaunimo toriais, stambesniųjų
0PT0METRISTAS
ir
ketvirtad.
vakarais
iki
9
vai.
VAIKŲ LIGOS
Kaina su persiuntimu $8.95
iškylos, ateitininkų šeimos šven lininkais ir savo jėgas bei triūsą na, ateitininkijos diena, partiza
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
6441
S. Pulaski Rd.
aukojančiais
iniciatoriais
namus
nų
diena
—
su
kiekvienai
dienai
"Contact lenses"
tėje jaunesniųjų dalyvių ne
U ž s a k y m u s siųsti:
Valandos pagal susitarimą
3314 West 63rd Street
programa.
2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149
daug tebuvo, nebuvo jų pasiro prižiūrint bei tvarkant. Tai džiu pritaikyta vakarine
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.
DRAUGAS,
b5Ą5 W. 6Srd St.,
Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278
dymo. Reiktų ateityje šį klausi gus g a k t a s , bet Atetininkų na Kursantai buvo supažindinti su
Tel.
—
PRospect
6-8998
Chicago} IL 60629
mą spręsti jaunimui palankesne mai t a p s gyvu ateitininkiškosios tipiškos dienos eiga, su užsiėmi
DR. A. JENKINS
DR. LEONAS SEIBUTIS
šeimos
židiniu
tik
visiems
ateiti
mų
tvarkaraščiu.
Laukiama
apie
iimiiiimiumimiiiiillilllllllliuillimillll
prasme.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR J
Šventėje dalyvavo arti 159 atei n i n k a m s įsijungus į namų dal- 120 stovyklautojų, kurie bus pa3 8 4 4 West 63rd Street
PR0STAT0
CHIRURGIJA.
ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
ninkų
eilę.
Dvrrjv
šimtų
dol.
sk'rstyti į keturiolika būrelių.
Valandos pagal susitarimą
tininkų. Prasidėjo Šv. Mišiomis,
2656 W. 63rd Street
Pirmąją stovyklos dieną kiek
kurias aukojo ir pritaikytą pa suma neturėtų būti kliūtimi tai
Vai. antr 1-4 popiet ir ketv. 5 7 vak
6132 S. Kedzie Ave Chicago
atlikti.
S.
Rauckinas
vienas
stovyklautojas sukurs saOfiso
tel. 776-2880. rezid. 448-5545
mokslą apie šeimos prasmę pasa
WA 5-2670 arba 489-4441
kė kum dr. V. Rimšelis. Po pa
DR. K. A. JUČAS
|
Kiekvienų metų pavasari DRAUGAS skelbia pa- §
DR. J. J. SIMONAITIS
maldų malonios šeimininkės vi
ODOS LIGOS
sus pavaišino gardžiais užkan
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
T e l . - G R 6-0617 į
džiais, apruoštais atvirame ore.
Valandos pagal susitanmą
6958
S. Talman Ave.
Pasivaišinę šventės dalyviai
įstaigos ir buto tel 652-1381
gėrėjosi gražia aplinka, erdvių
Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195
DR. FERD. VYT. KAUNAS
namų patogiomis patalpomis, su
Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- j
Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. TUMAS0NIS
sipažino su turtingu jų įrengimu
E pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į į
DIPI.OMATE, AMERICAN BOARD
CHIRURGAS
ir icartu su šeimininkų, ypač su
OF FAMII.Y PRACTICE
E DRAUGJJ ir lūs rasite malonų patarnavimą.
|
2454 West 71st Street "šeimininkių atsakomybe bei rū
1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Vai pirm . antrad , ketv ir penktad 2-5 ir
pesčiais natoaus išlaikyti ir aptar
|
KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA.
| Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 6 7 — iš anksto susitarus
nauti. Kol kas namais daugiau
Ofs tel 586-3166: namg 381-3772
I
DRAUGO ADMINISTRACIJA
|
DR. IRENA KYRAS
sia pasinaudoja jaunimas, kuris
reikalingas globos ir paramos.
DR. PETRAS 2LI0BA
DANTŲ GYDYTOJA
Reikalingos pajamos laukiamos iš
2659 W 59 St Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
476-2112
vyresniųjų, panaudojant erdvius Apdovanojami Pr. Dielininkaicio kuopos • idovi] būrelių vadovai. 15 kairės: 1
6745 West 63rd Street
Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito | yai pagal susitarimą Pirm . antr. treč
Vai: pirm . antr ketv ir penkt
namus įvairiems parengimams, Į J. P o l i k a i t i s , B. Lukošiūnas, V. Reinytė, D H i l H i f l j l f . U rtw1Tinltr. V. =
mėnesio — Liepos 6 d.
s
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą
šventėms, suvažiavimams, {vai- : MomkutC ir L. Bradunaitf
Nuotr Arūrsu Liui«"»Riaus
S
s
7,iiiMuiiii!iiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiimiiiniiuiiiiiiiimuiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiuiiiii?

LIK

SVEIKAS

I DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! |

I

PS

'

l'

AŠTUNTAS DEŠIMTMETIS

Partizaninė kova

ISTORIOS HEROIZMO LAIKOTARPIS
Po trisdešimt devynerių me
tų dar ryškiau iškyla lietuvių
tautos istorijos herojinis lai
kotarpis, kai
spontaniškai
sukilo visa tauta prieš oku
pantą ir jo vergiją, prie
spaudą
ir persekiojimus.

•

•

•

Prasidėjus pirmiesiems didie
siems trėmimams (birželio 1415 d.), jau kiekvienas matė,
kad komunistinis pavergėjas
genocidinėmis
priemonėmis
nori sunaikinti pavergtą lietu
vių tautą.
Pirmuosiuose
trėmimuose,
neskaitant tų, kurie jau buvo
pūdomi
kalėjimuose,
oku
panto žiaurumas pasirodė vi
su baisumu. Be jokio gailes
čio, su didžiuliu įnirtimu ir
nežmoniškumu buvo suvaryti
į vagonus ne tik stiprūs vyrai,
bet ir moterys, vaikai, sene
liai, net ligoniai. Gal tik kai
kuriems iš istorijos buvo ži
noma, kad caristinės Rusijos
žandarai po 1863 m. sukaus
tytus belaisvius varė į Sibirą.
Šį kartą visi pamatė nežmo
nišką tikrovę, kai naujasis,
kartu ir tas pats priešas, nu
žmogintas ir sukaustytas ko
munistinės santvarkos, nesis
kaitė su jokiais žmoniškumo
dėsniais, kurių laikėsi kultū
ringas pasaulis.

didvyriškumas gimdo naujus
didvyrius dabartyje. Parti
zaninė kova, kurią galima va
dinti epochiniu tautos laisvės
troškimų parodymu, yra pa
žadinimas ir turi būti nuo
latinis paskatinimas jauno
sioms kartoms, kad jos galėtų
savo tautos heroizmu didžiuo
tis ir juo sekti savo darbais,
nors ir kitomis, laikui tin
kamomis naujomis priemonė
mis. Partizaninių kovų epo
cha yra viešas
tautos
stiprybės parodymas, nes tik
iš herojiško kilnumo ir he
rojiškų pastangų atiduodama
aukščiausioji auka tėvynei —
gyvybės auka, kurią sunkiau
sią atiduoti.
Šio epochinės reikšmės lai
kotarpio užmiršti negalima,
kaip negalima užmiršti did
vyrių, paaukojusių savo gyve
nimus tėvynės laisvei, žmonių
gerovei, tautos ateičiai ir
kūrybinei pažangai išlaikyti.
Ja reikia ir šiandien gyventi,
ją reikia jausti, į ją įsižiūrėti,
kad ji būtų paskatas siekti tų
pačių idealų, kurių siekė de
šimtys tūkstančių mūsų bro
lių ir seserų už laisvę.

Karas yra žiaurus ir gąsdi
nantis. Bet tuo metu tarp dvie
jų buvusių suokalbininkų —
tarp Hitlerio Vokietijos ir
Stalino Rusijos — prasidėjęs
karas padvelkė tartum atsi
kvėpimas po košmariško ir
neįtikėtino sapno — žiaurios
tikrovės, apie kurią žmogus
nesugadinta vaizduote nega
lėjo net galvoti.
Pogrindinė veikla, vedama
patriotų ir drąsuolių, ėjo nuo
okupacijos pradžios, bet vo
kiečių — rusų karo pradžioje ji
išsiliejo masiškai.
Laisvės
troškimas, savųjų tremtinių
gailestis, artimiesiems užuo
jauta skatino laisvę ginti iki
gyvybės aukos ir herojiško pa
siaukojimo, kad bent likusiai
tautai būtų geriau gyventi.
Sukilimas pastatė ir laikinąją
vyriausybę, kuri turėjo vado
vauti nepriklausomai vals
tybei. Sukilimas partizaniškai
gynė savuosius ir su plikomis
rankomis stojo ginti savo že
mę. Gaila, kad šios herojiškos
pastangos buvo sunaikintos
Stalino suokalbininko Hit
lerio, norėjusio vieno kaip
komunistinę valstybę valdyti.

Šis 1941 m. birželio 21-22
dienos sukilimas jau yra isto
rinis įvykis ir daugeliui teži
nomas kaip Lietuvos istorijos
dalis. Iš tikrųjų jis istorijon
nenugrimzdo. Juo gyveno iš
tisus ketverius metus dau
gumas lietuvių vokiečių oku
pacijos laikotarpy, juo gyveno
ir tada, kai vokiečiai pradėjo
pralaimėti ir trauktis užleis
dami vietą antrajai bolševiki
nei okupacijai. To laikotarpio
herojizmu gyveno tūkstančiai
antrosios bolševikų okupaci
jos metais, net kelerius metus
kovodami už laisvę ir savo že
me, už savistovų gyvenimą ir
savo vaikų ateitį. Tai partiza
nai — laisvės kovotojai, he
rojiškai guldydami savo gyvy
bes ar vėliau jų netekdami
sunkiuose Sibiro tremties dar
buose ir nepakeliamose klima
tinėse sąlygose. Šio heroizmo
niekada istorija tiksliai ne
pavaizduos, bet juo turi per
siimti visa lietuvių tauta tiek
pavergtoje tėvynėje, tiek lais
voje išeivijoje.
Laisvės kovotojų laikotarpį
nuo jo pradžios, tai yra nuo
1941 m. birželio, iki dabar rei
kia laikyti išskirtine tautos
istorija, nes tik
praeities

Kovotojus už laisvę oku
pantas mėgina visokiais bū
dais suniekinti, nori ištrinti jų
prisiminimą, prieš akis sta
tydamas paminklus okupanto
kariams ir ant durtuvų nešu
siems vergiją. Jų
gar
binimas ir didvyriškumo
kėlimas
turi
užmušti
prisiminimus nežinomų žuvu
siųjų ir Sibire sunaikintų tik
rųjų laisvės kovotojų, kurie iki
mirties gynė savo tėvynę, tikė
jimą ir tautos ateitį. Bet tai tik
okupanto norai, kurie negali
ištrinti nei regėtų vaizdų, nei
gailesčio savo artimiesiems,
nei didvyriškų kovų Jomis bu
vo ilgiems laikams įžiebtas ir
išplėstas
tautinis
gaisras,
deginąs patriotų širdis iki šio
laiko. Tų kovų gaisras degs,
kol laisvė bus atstatyta.

Valdžios ar partijos kontrolė
Aštuntame
dešimtmetyje
pramatomiems pavojams išvengti ar juos sušvelninti siū
loma daugybė įvairiausių planų. Strategai, ateities spėjikai,
istorikai, rašytojai ir planavimų ekspertai giliai įsi
tikinę, kad didelių pavojų grės
mė vis didėsianti. Mes galime
juos tikėti ar ne, tačiau kyla
klausimas kodėl visi tie pra
našai taip stipriai įsitikinę
savo tvirtinimais, kad arti
miausioji ateitis būsianti grės
minga. Kodėl aštuntas dešimt
metis staiga pradėjo kelti tokį
nerimą?

—

(Iš Sibiro lietuvių poezijos)

ir aštuntame dešimtmetyje
didžiosios valstybės lems įvykių

eigą

t i k n e

visi susitaria
dėl kiekvienas jų atlikimo
vaidmens, o ypač dėl jų vadų.
Tikimasi, kad Brežnevas su
savo septyniasdešimtmečiais
Politbiuro nariais ilgai nebe
galės išbūti valdžioje. Esą
įvyks dideli pakitimai Krem
liuje, galima tikėtis, net ir poli
tikoje. Brežnevas buvo kon
servatyvus bei stabilizuojąs
veiksnys Sovietų Sąjungoje.
Daugelis stebėtojų galvoja,
Karo grėsmė
kad pakitimas gali atnešti tik
Pirmiausia todėl, kad karo pablogėjimą. Tačiau, yra ir
pabaisa vėl pradėjo žmonijai manančių, kad istoriškai imvaidentis. Nors ir tai keista, ant, esąs pribrendęs laikas
bet per daugelį metų taika permainoms Rusijoje. Su ateibuvo išlaikoma teroro pusiau- nančia vadovų karta revoliusvyra. Tačiau nūdien mes cija jau bus mirusi. Nauji
matome du žiaurius faktus. Ne Kremliaus vadovai žinos apie
tik jėgos pusiausvyra krypsta Leniną ,tik tiek, kiek jų tėvai
Sovietų pusėn, bet aštuntame jiems apie jį bus papasakoję,
dešimtmetyje
sovietų
ant- Todėl esą galima iš jų tikėtis
puolio sėkmės galimumai pa- konstruktyviškesnio
galsieks aukščiausią vietą. Todėl vojimo.
gresia pavojus, kad sovietai
Su Mao Tse Tungo mirtimi
gali susigundyti tą savo per- prasidėjęs Kinijos modernizasvarą veiksmingai panaudoti, vimas ir jos ginklavimasis.
Aštuntas dešimtmetis gali Tikima, kad tęsis per visą
tapti tuo laiku kada, iš vienos dešimtmetį.
Jeigu
sovietų
pusės, sovietų ginklų san- agresija
nesustos Afganisdėliai bus perpildyti, o iš kitos tane, yra galima, kad Kinija
— ūkiniai, o gal ir politiniai, su JAV taps
sąjungininsunkumai labiausiai išryškės kėmis.
komunistinėse šalyse ir slėgs.
Manoma, kad Iranas, panAr tose sąlygose sovietai susi- ašiai kaip savo laiku Vietnagundys pradėti karą? Eksper- mas, gali turėti gilios įtakos
tai tos galimybės neneigia. JAV. Irano krizės išsprenYra net gi ir tokių strategų, dimas (įkaitų paleidimas) bus
kurie tvirtina,
jog tuose svarus klausimas prez. Cartemetuose vienas iš uždavinių rio perrinkime. Labai galima,
Vakarams būtų vengti su jais kad
amerikiečiai
panorės
bet kokius didesnius susikirti- turėti daug kietesnį ir griežmus. Todėl anot jų visais gali- tesnį prezidentą, kaip yra
mais būdais reikia stengtis buvę L. Johnsonas ir R. Nixoišlaikyti tarp Rytų ir Vakarų nas.
pusiausvyrą.
Atominis pavojus
Rusams tokią pusiausvyrą
Nemažai rūpesčių aštunta
pasiekti reikėjo ilgų ir tylių pa
stangų, kurios rodėsi sėk me dešimtmetyje kels ir vis
mingos. Tiek atominiais, tiek
įprastiniais ginklais sovietai
dabar yra pirmoji pasaulio
galybė — bent ant popieriaus.

Tautos dalies praradimą
nuoširdžiai apgailime. Bet
taip pat žinome, kad tauta gy
vuoja ne tik ramybe ir kas
dieniu darbu. Tauta laikosi,
bręsta ir auga didvyrišku nusi
teikimu ginti savo tėviškes,
kovoti už laisvę ir savo vaikų
ateitį, kurti nenykstančias ir
tautą gaivinančias kultūrines
vertybes. Tauta gyvuoja ir pa
vyzdžiais, įsižiūrėdama į vy
resniųjų savo broliu herojišką
auką dėl bendro tautos gėrio ir
jos ateities.
Ta partizaninė epocha nėra
tautos susinaikinimas, o jos
stiprėjimo žymė. Ja yra pažy
mėti visi savos tėvynės, savos
tautos žmonės, gyveną lais
vės viltimis. Tas laikotarpis,
prasidėjęs 1941 m., šiandien
yra tiesioginis skatinimas išsi
laikyti prieš visas kliūtis ir ne
pasiduoti beviltiškam abejin
gumui savo pačių, juo labiau
tautos laimėjimu.
Laikinoji vyriausybė, pasta
tyta prieš okupantą sukilusios
tautos, ir dabar yra tartum
simbolis, kuris išreiškia, kad,
reikalui esant ir sąlygoms
palankiau susidėjus, vėl visa
tauta gali stoti savanoriškon
kovon ir kovoti už laisvę ir
tautos ateitį. Laisvės kovotojų
gyvybės aukos yra tiesioginis
paskatas prieš išsiblaškymą,
prieš nutautimą ir pasken
dimą svetimųjų masėje, prieš
ateistinę ideologiją, kuri nori
sunaikinti tautos ir tautiš
kumo esminius bruožus, kad
Lietuvos žemėje neliktų lie
tuvių. Bet lietuviai pasiryžę
likti ' ištikimais ir pavergtoje
tėvynėje ir taip pat laisvėje.
Pr. Gr.

Menu tave, brangi
Tėvyne,
Kai gęsta saulė
kruvina.
Ant kryžiaus kenčia liūdnas Kristus,
Po Kryžium klūpo
Lietuva.

P.GauČyS
"

labiau
beplintąs
atominis
ginklavimasis. Neskaitant didžiųjų valstybių, branduolines
bombas įau%turi ar greit turės
Indija, Izraelis ir Pietų Afri
ka. Pakistanas baigia paruo
šiamus darbus. Ruošiasi turėti
Argentina ir Bra/^iija. Visa
tai didina netikėto atominio
karo pavojų.
Aštuntam dešimtmečiui pa
likta išspręsti ir rasių lygy
bės problema. Rasinis kon
fliktas vis labiau aštrėja Pietų
Afrikoje. Tačiau, sprendžiant
iš kietos baltosios valdančios
mažumos
laikysenos,
neatrodo, kad ir šiame dešimt
metyje juodoji dauguma išsi
kovotų lygias teises, nepai
sant jos vis didėjančio
maištingumo. Gal tik Pietų
Afrikos tebevaldoma kaimy
ninė Namibija artimiausioje
ateityje išsikovos nepriklau
somybę. Į visus juodųjų Afri
kos valstybių reikalavimus bei
Jungtinių Tautų rezoliucijas
Pietų Afrika atsako, kad jos
juodieji piliečiai gyvena daug
geriau ir yra daug aukštes
niame lygyje negu daugelis
nepriklausomų
Afrikos
juodųjų valstybių piliečiai.
Mums bežengiant į aštuntą
dešimtmetį, vis mažiau kas
besirūpina, kad vieną dieną
žmonės bus valdžios kont
roliuojami savo kasdieninėje
veikloje, kaip anglų rašytojas
G. Orvvell'is savo garsiame
romane 1984 yra pranaša
vęs, kad būsimos Tiesos minis
terija ir Didysis Brolis mus
seks iš kiekvieno skersgatvio
ir televizorių ekranų mūsų
namuose. Nepaisant visko,
visų
didžiausias
rūpestis,
lieka: bus ar nebus karas tarp
Rytų ir Vakarų? Nūdien pa
prastas pilietis neturi supra
timo kokie ginklai jam gali
grėsti, nei kieno pirštai gali
paspausti atominės bombos
mygtuką ir pradėti visuotinę
katastrofą.

Vakariečių pastangos
Tuo tarpu NATO sąjungi
ninkams besistengiant atsta
tyti prarastą pusiausvyrą ir
prieš sovietų tolimo skridimo
raketas pastatyti savo ilges
nio skridimo ir modernesnes,
reikia skaitytis su viduje
kylančiais pasipiktinimais bei
pasipriešinimu, koks, pvz.,
buvo kilęs, JAV norint pra
dėti gaminti neutronines bom
bas. Tokie atsitikimai tegalimi
tik
demokratinėse
šalyse;
diktatūrinėse jie neįmanomi.
Visi stebėtojai sutinka, kad

Sovietų desantinis karo laivas, kariuomenės išlaipinimo
p r a t y b ų metu.

SLAPTAS KUNIGAS
RUSIJOJE
Juozas Vaičeliūnas
19

Medicinos centre
Sunkus darbas prie fabriko statybos labai
nuvargino. Pasijutau blogai. Vieną vakarą nuėjau į
medicinos centrą. Pilna pacientų. Buvo čia tikrų
ligonių, buvo ir norinčių būti ligoniais. Visi norėjo
gauti dienai kitai atleidimą nuo sunkių darbų.
Gydytojai taip pat buvo suvaržyti su atleidimu.Cia
padėjo ne tik tikra liga, bet ir pažintys Kai kurie
pacientai buvo išgėrę tabako arbatos kiti prariję
gabaliuką muilo, kad pasidarytų ligoniais.
Aš atsisėdau laukiamajame ir laukiau eilės. Tuo
metu iš registracijos kambario išėjo vidutinio amžiaus vyras su kortelėmis rankose. Jis pažiūrėjo į
korteles ir norėjo grįžti atgal. Aš atidžiau pasižiūrėjau į jo veidą ir šūktelėjau — Misba! Jis žvilgterėjo į
mane ir tyliai pasakė — Cito. Tas viskas įvyko taip
staigiai, kad niekas į tai neatkreipė dėmesio. Jis grįžo į registracijos kambarį- Aš laukiau.

Rimties valandėlei

PIRMOSIOS ŠEIMOS VAIZDAS
Žmogus ateina į šį pasauli laikoma nuosavybė pirmiau
šeimoje, jis šeimoje auga, tėvo, o paskui vyro. Kada tose
buvo sakoma ar
gyvena. Tai ir primena san- tautose
tuoką ir šeimą. Apreiškimas rašoma „žmogus", „gentis",
labai daug kalba apie san turėta galvoje tik vyriškos
tuoką ir šeimą. Pasaulio ir giminės asmenys. Abraomas
žmogaus sukūrimo aprašy buvo kilęs iš vienos tokių tau
mas remiasi labai sena tra tų, ir jo ainiai izraelitai gyveno
dicija, perduota žodžiu per tos kultūros įtakoje, naudojosi
tūkstančius metų ir užrašyta, tomis pačiomis sąvokomis ir
kai Izraelio tauta jau buvo tuo pačiu kalbėjimo būdu.
susiformavusi ir turėjo savitą Nebuvo galima jiems skelbti
kalbą. Yra du aprašymai kaip tiesos apie sukūrimą žmonių
Dievas
sutvėrė
žmogų, santuokiniam gyvenimui, kol
užrašyti skirtingais laikais, nebuvo išdėstyta pagrindinė
pateikia
skirtingas
tiesas, tiesa apie pasaulio sukūrimą,
kurios paimtos drauge sudaro kaip Dievo darbą, kur moteris
svarbiausią šaltinį apie san yra žmogiškoji asmenybė lygi
vyrui, kur toji asmenybė turi
tuoką ir šeimą.
lygų kilnumą ir yra lygi
Dievas, sutvėręs žmogų, pa
draugė santuokoje.
sakė: „Negera žmogui būti
Tokios tiesos atskleidimas
vienam. Sutverkime jam padė
jėją į jį panašią". „Tuomet buvo galimas tik tam tikru
kitaip bemokslė
Viešpats Dievas siuntė ant vaizdu,
Adomo gilų miegą; o jam Izraelio piemenų tauta nebūtų
užmigus išėmė vieną jo šon pajėgusi jos suprasti, juoba,
kaulių ir jo vietą atpildė mėsa. kad tiesa buvo priešinga jų
O Viešpats Dievas iš paimtojo nuo ano meto bendram įsi
Adomo šonkaulio p a d a r ė tikinimui.
Išsireiškimas „kūnas mano
moteriškę ir ją atvedė pas
Adomą. Adomas sušuko: Ši kūno ir kaulas mano kaulų"
yra kaulas iš mano kaulų ir turėjo teisinę reikšmę ir buvo
kūnas iš mano kūno! Ji vadin nepakeičiamas. Šv. Rašto
sis Žmona, nes iš žmogaus autoriai norėjo tokį išsireiš
paimta. Todėl žmogus paliks kimą įdėti į Adomo lūpas.
savo tėvą ir motiną ir susidės Adomo autoritetas ir jo, kaip
su moterimi, ir bus du žmonių giminės, tėvystė buvo
faktas. Tik
viename kūne" (Prad. 2, 18, neginčyjamas
Adomo
išsireiškimas apie
21-23).
Tie, kurie nepažįsta Artimų kūną ir kaulą Ievos atžvilgiu
jų Rytų tautų istorijos ir kul galėjo pakeisti liaudies įsi
tūros, šį aprašymą
laiko tikinimą apie moters ir vyro
pasaka, kaip jiems tėra tik lygybę, kaip asmenybės, ua*npasakos pasaulio sukūrimas čias tą pačią žmogiškąją
per šešias dienas, gero ir blogo prigimtį.
Tam ir reikėjo būtinai
pažinimo medis ir kiti pana
šūs pasakojimai. Tuo tarpu Adomo šonkaulio, kaulo iš jo
juose yra labai gilios tiesos, kaulų, kuris liudytų, kad Ieva
pateiktos lengvai supranta yra tos pačios prigimties, kaip
mais ir atsimenamais vaiz ir Adomas.
dais. Anais seniais laikais,
Čia ir yra visa paslaptis. Ta
kada raštas dar buvo neži istorija yra tik pagelbinis vaiz
nomas, reikėjo religines tiesas das, kuris savyje talpina gilią
perduoti alegorinių
atpa tiesą apie žmogaus kūrimą. Ta
sakojimų forma, kad būtų tiesa yra ši: Dievas sutvėrė
lengviau jas atsiminti. Dar ir žmones — vyrą ir moterį, kaip
šiandien semitinės tautos yra skirtingos
lyties asmenis,
specialistės pateikti tiesą tokiu lygaus kilnumo, lygios vertės,
pasakojimo būdu. Dar ir šian kaip asmenybės. Dėl jų lyties
dien koks nors senas Pales skirtumo jos papildo viena
tinos arabas, turistų paklaus antrą ir yra skirtos santuokai,
tas kokio nors
svarbaus taigi šeimos sukūrimui. San
dalyko, mielai atsako alego tuoka ir šeima yra ne žmonių
riniu pasakojimu, kuriame yra išradimas, o Dievo norėta
atsakymas į jam pateiktą institucija,
jau
nustatyta
klausimą. Sukurtas vaizdas pačiu kūrimo aktu.
j . \r.
yra svarbus tik tiek, kiek jis
išreiškia pasakotojo norimą
Analizuodami santykį tarp me
tiesą.
no ir tikrovės, mes galimekūrinį ge
Taip yra ir su Šventajame
Rašte atpasakotu žmogaus su
tvėrimu. Sukūrimas moters iš
Adomo šonkaulio yra tik vaiz
das, kuriuo pasakoma gili
tiesa. Reikia žinoti, kad bibliniais laikais Artimųjų Rytų
kraštuose moteris
neturėjo
asmens teisių. J i
buvo

Misha buvo mano draugas studentas Russicum
kolegijoje, Romoje. Aš nesitikėjau jį čia sutikti,
Žinojau, kad kalėjime negalima reikalauti kalbėti su
pareigūnu, jei jis to nenori. Po valandėlės, kada laukiančiųjų skaičius sumažėjo, iš registracijos kambario išėjo Misha su keliomis kortelėmis, priėjo prie
manęs ir oficialiai paklausė: "Jūs esate Ciszek?" Aš
linktelėjau galvą.
Jis pakvietė eiti su juo kartu, nes
reikia sutvarkyti kortelę. Kai įėjome į registracijos
kambarį, jis uždarė visas duris ir, įsitikinęs, kad
niekas negali mūsų matyti, jis metė oficialią padėtį
ir nuoširdžiai su manim pasisveikino. Truputį
pakalbėjome apie praeitį. Bet jis neužsimiršo, kad
neužtruktume perilgai. Jis pasakė, kad rytoj aš
pasiliksiu barake pailsėti. Jis pažadėjo mano
Pavardę įdėti į sergančiųjų sąrašą. Mes atsisveikinom. Jis pasakė: "Mes pasimatysime."
Kitą
Tyis^^ fcaį buvo signalas keltis, aš ap
s į v e r c į a u a n t kito šono. Kiti bendradarbiai klausinėjo: „Kas yra su Vologda?" atsirado ir brigadierius.
J i s t r a u k ė m a n e i š g u o h o s a k y d a m a s ; «Ką galvoji?
L i t ) k į § g u o l i o « » A g e s u iį g0 nis", pasakiau. "Kodėl
"Aš buvau vakar ir aš manau.
neini p a g ^ į ^ j į ?
kad esu atleistas šiandien." "Jūs manote. Ką tai
reiškia — jūs manote? Greičiau iš guolio!" Ir
brigadierius privertė mane atsikelti, apsirengti ir
stoti į rikiuotę. Prieš išeinant į darbą, atvyko
dešimtininkas ir perskaitė sergančiųjų sąrašą.
Sąraše buvo ir mano pavardė. Brigadierius buvo
piktas, kad aš nepasakiau, kad aš vakar buvau
ambulatorijoje.

riau suprasti, bet jokiu būduneįman o m a p a g a l tai jį vertinti.
Realizmas arba fantazija m e n e
nėra patys per save nei teigiami, nei
neigiami reiškiniai. Svarbiausią
rolę čia vaidina talentas, kūrėjo
sugebėjimas, ta vidinė ugnis, ku
rioje, kaip iš rūdos, iš gyvenimo
tikrovės žaliavos išliejamas kury
bos auksas.
Rimvydas Šilbajoris

Apie 10 vai. pas mane atėjo Misha. Mes
kalbėjomės valandėlę apie praeities dienas Romoje,
a ie
P gyvenimą lagery, jo darbą medicinos centre.
Jis nieko
nepasakė apie savo areštą, nuteisimą ir
di
enas kalėjime. Jis pažadėjo pasistengti, kad aš
gaučiau kitą darbą. Jis pakvietė pasivaikščioti,
Nuėjome j barakus, kur gyveno gydytojai ir kitas
medicinos personalas.
Jis padarė keletą sumuštinių,
ir mes abu užkandžiavome. Šiame barake maisto
užteko, nes laisvieji gydytojai iš miesto atnešdavo
maisto ir savo bendradarbiams kaliniams.
Apie 11 vai. atvykome į medicinos centrą. Čia
dvi gydytojos patikrino mano krūtinę, širdį, plau
čius, akis. Jos rašė ligos istoriją, kaip sakė Misba.
Paskui mane nuvedė pas kitus gydytojus kalinius.
Vienas jų buvo lenkas Gregorius. Jis patikrino mane
ir pasakė: "Jūsų sveikata ne iš blogųjų, bet aš tuo
pasirūpinsiu." Paskui mane nuvedė pas gydytoją
ukrainietį, kilusį iš Lvovo. Mes pasikalbėjome apie
Lvovą. Jis man taip pat parašė ligonio statusą, ir aš
išėjau. Kitą dieną dešimtininkas vėl perskaitė mano
pavardę sergančiųjų sąraše. Brigadierius buvo
nepatenkintas ir pasakė: "Jis neatrodo ligonis."
Bet jis gydytojų sprendimo negalėjo pakeisti.
Ketvirtos mano poilsio dienos pabaigoje atvyko
pas mane Misba ir pranešė, kad aš galėsiu dirbti
medicinos centre, ir pasakė, kad atvykčiau rytoj iš
ryto, bet prašė apie tai niekam nesakyti.

(Bus daugiau).
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Po programos, visi svečiai bu duoda didelėms kolonijoms. Se- vardės išversti negalima į šv. Elevo pavaišinti tėvų komiteto su kančiais mokslo metais VVashing- r ną.
ruoštomis vaišėmis.
tono Kristijo Donelaičio mokyk
Su pagarba,
la švęs savo darbo dvidešimtA. Grina
Šiais mokslo metais mokyklą metįlankė 30 mokinių. Taip pat, kas
•oooooooooooooooooooooooooo
(tl)
vėlius, sėkmingai išleidusius gyantrą šeštadienį susitikdavo vy
EKSPERTISKAS PATIKIMAS
veniman šviesų (jaunuolį, o pa
resnioji klasė (9-tas skyrius), ku
APTARNAVIMAS
čiam Bakalaurui linkime sėkmin
rioje
buvo
8
mokiniai.
Mokykloje
Oro
veaintuvama,
šaldytuvams, viri
JAUNAS UETUVIS
giausių žygių bei darbu visoje jo
mo krosnims, boileriams. 24 valandų
mokytojavo:
vedėja
Angelė
Bai! teL Skambinkite dabar — 234-5000.
EKONOMISTAS
ateityje.
J. Krs,
ley, Daina Penkiūnaitė, Livija
ELMORE'S HEATING * COOUNG
MŪSŲ mažos lietuvių tremtiniu
Garsienė, Rita Kavolienė, Teresė
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Gerbiamas
p.
Redaktoriau,
grupes jaunuolis Edmundas J. East St. Louis, Illinois
^fo.
Landsbergienė, Meilė Mickienė,
• . • • • » » » ^ • • • • • • • • • • » » • * ^ • »'^ '
Janiūnas, sūnus Elenos ir Juozo
Pakartotinai
dkaitėme
"Drau
Nerija Gureckaitė ir Aloyzas AiA A A - I SECCTHTY S Y S T E M S
Janiūnų, gyv. kaimyniniam Strat- LIETUVnj BENDRUOMENĖS
dis. Tėvų komiteto valdybą su ge" apie šv. Elenos ugniakalnį. 24 hr. emer. service — So.-So. W « t
VIEŠNIA
fordo miestely, šiemet baigė cum
darė: tpirmininkė Kristina Ceso- Norėjau pastebėti, kad tai nėra Rrotect your home & valuables on
Burglar alarms — Elec.
laude Rridgeporto universitete Gegužės 25 dieną Vidurio Va
nienė, sekretorė Milda Čižiūnie teisingas ugniakalnio pavadini vacation.
door openers. Locked out—We opeįt
prekybos įmonių administravimo karų apygardos sekretorė Danguo
nė ir iždininkas Ramūnas Kondra mas. Ugniakalnis Mount Saint Ali types locks — Free estimatea.
moksdus, gaudamas tos srities ba lė Valentinaitė aplankė šią apy
Helens yra pavadintas vieno bri 1412 W . 19th S t . TeL 7 3 3 ^ 1 0 4
tas.
kalauro laipsnį. Sąlygoms leidus, linkę. Ją sutiko valdybos nariai ir Marijos ir inž. Antano Rudžių namuose Rotary klubui tarptautinio susirin
tų keliautojo pavarde Saint He
metu suruoštose vaišėse susitikę iš kaires: inž. Antanas Rudis, Maria
VVashingtono lietuviu kolonija lens, o ne pagal šventąją Eleną.
jis planuoja gilintis ekonomikoje svečiai gražiame Howard John kimo
Rudiene, Vidmantas Rapšys ir svečias.
nedidelė ir Kristijono Donelai
toliau.
Taigi, to britu keliautojo pason restorane
i
V. SASNAUSKAS
čio mokykla maža mokinių skai
Apylinkė
nedidelė,
bet
darbšti.
Laike studijų Edmundas gra
a t l i e k a įvairius
ninė programos dalis. Pranešėja čiumi, bet dirba smarkiai, nepasi oooooooooooooooooooooooooc
Prieaugliui
išvažiavus,
šeštadieni
Washington,
D
.
C.
žiai reiškėsi ne tik moksle, bet ir
MARCCS ON LOCATION
buvo septinto skyriaus mokinė
CEMENTO DARBUS
PROFESSIONAL CLEAMNG
studentų organizacijose; jo var nės mokyklos turėjo užsidaryti.
Loreta
Lukaitė.
Neseniai
įsisteigęs
MOKYKLOS
BAIGIMO
J D'S KEY A N D I X K & S H O P Valome kilimus, baldų apmusaiua:
Narių
Čia
priskaičiuojama
tik
das būdavo dekano sąrašuose;
Šaligatvius, laiptus tr kt. •j
Emergency Road Service
ŠVENTĖ:
mergaičių vokalinis
vienetą?
plaunam sienas. Grindis aptvarkome.
apie
32,
bet
yra
ruošiamas
Vasario
8egal-KwUcset
išrinktas baigiamojo kurso prezi
Valome langus ir namų reikmenis.
j
"Aušrinė" padainavo kelias dai
what Maroo doee".
Skambint GR 6-8402
dentu; nominuotas ir priimtas i 16-tos minėjimas, vasaros pikni VVashingtono Kristijono Done nas. Šioje grupėje dainuoja: Rūta Locks installed and repalred for your "You'U likę
Tek — 734-7250
Auto, Home or Business. South and
enciklopedinį "VVHO'S WHO" kas ir rudens vakaras remti L. laičio mokykla mokslo metus Aidytė, Daiva Česonytė, Kristina Southweet; Bonded. lnmired.
oooooooooooooooooooooooooo
(among students in American Bendruomenės darbus. Šios apy baigė birželio 1 d. Baigimo progra Lukaitė, Diana Orentaitė, Vikto
24 boor phone — 436-8200
linkės aukos švietimui ir kitiems ma vyko latvių namuose, Rock2500 W. 5 1 s t St., Chicago
University and Colleges).
rija Sturmer, Ada Vodopalaitė ir
STASYS ŠAKINIS
OLYMFTA B E N T E R E C E N T E R
reikalams tikrai labai didelės, pa vllle, Md.
2805 W. Lincoln Highway„
LIETUVIS DAŽYTOJAS
Mes, Janiūnų bičiuliai ir kai lyginus su aukotojų skaičiumi.
Šiais mokslo metais mokyklą Elenutė Žilionytė. Vokalinį vie
netą
paruošė
Dalia
Lukienė.
Oiympia
Flekfc,
Illinois
mynai, sveikiname Edmundo tė- Tai pavyzdys ne vienai apylinkei. baigė keturi mokiniai: Paulius
T A I S O
Dažo namus iš lauko
SKALBIMO I R DŽIOVINIMO
DENTURES — FUIJL SET
Džiugu klausyti valdybos narių Mickus, Lina Sakalauskaitė, Ri Vygantas Oampė pianinu pa
ir iš vidaus.
MASINAS ir Š A L D Y T U V U S
Upper and Lower . . . $280.00
statomus aktualius klausimus. ma Barzdukaitė ir Diana Oren skambino du (kūrinius: A Bilotti
Kreiptis
i
Hermane
De&i
Partial
Dentsires
.
.
.
.
firom
$175.00
Darbas garantuotas.
"Firefly" ir J. Fields "Nocturne"
Viešnia juos atsakė, plačiai palies taitė.
General Dentistry and Repairs
Tai. 585-0624 po 5 • . v*k_
dama įvairius reikalus.
Pabaigai pašoko šiais metais
Pagrindinį sveikinimo žodį ta
Kalbėti lietuviškai
For Appt. Call 312—748-3930
4612 S. Paulina St.
Pirmininkas Vyt. Gavchs, vice rė Lietuvos atstovas YVashingto- įsisteigusi Washingtono tautinių
R. & BAKDIS, D.D.S.
(Tovra of Lake)
pirmininkas Romas Gintautas, ne dr. Stasys Bačkis, kuris taip šokių grupė "Gabija", kuriai va
Ijocated in Athema Pk. Medical
E
L
E
K
T
R
O
S
dovauja
Asta
Banionytė.
Visus
sekretorius Zigmas Grybinas, iž pat įteikė abiturientams baigimo
Center; Saite 136 — West End
Skambinti 927-9107
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
3 blocka W. ot Western Av. on Rt. 30
dininkas Alfonsas Gečys ir na pažymėjimus ir dovanas. Wa- maloniai nustebino, kad per tokį Turiu Chicagos miesto leidimą..
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rys Juozas Juodekis. Laikui grei shingtono LB pirm. Linas Koje trumpą laiką šokėjai gerai susi- rantuotai
ir sąžiningai.
•
tai Įbėgant viešniai reikėjo apleisti lis pasveikino baigusius mokyklą šokę ir taip gyvai ir gražiai pašo 4514 S. Talman Ave, 927-3559
ii
šias gražias vaišes ir pokalbius, mokinius ir įteikė piniginę dova ko visus šokiu. Svečiai nesigailė
KLAUDIJUS PMPUTI8
•f
nes jos laukė dar ilgas kelias na ną tėvų komitetui Toliau sveiki jo plojimų.
Vilniaus
universiteto
Medalis
mo. Ir viešnia gailėųjosi, kad tu no tėvų komiteto pirm. Kristina
Visą programą atliko jaunimas.
rėjo atsisveikinti ir palikti šiuos Cesonienė ir baigusiems padova- Džiugu, kad ir daininnkės, ir piaPUSMEČIUI
tik per porą valandų tokį šiltą nojo po knygą. Mokytoju vardu J nistas, ir net vienuolika šokėju
$121.00 Chicagoje
nuoširdumą rodžiusius lietuvius. sveikino aštunto skyriaus fcto-{yra baigę Kristijono Donelaičio
Nors apylinkė negausi, bet plati rijos mokytoja Rita Kavolienė. mokyklą.
$93.00
savo
darbais.
Kor.
Skautininke
Dalia
Lukienė
trum
Edmundas Janiūnas
iiiiiiiiiiiiiminimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Cicer o j e
pai pasveikino abiturientus ir
(10/20/5/UM)
Washingtono skaučių vardu įtei I M E (Partnerships)
PmĖtiUkaam auto apdrauda
LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ VEIKLA kė mokyklai čekį. Pirmo sky
or N O T Ė S
Amiius62iki 80 m.
riaus ir priekdasio mokiniai abi
on
job
te
job
basis
6529
So. Kedzie Avenue
Amerikos Lietuviu respubliko tional Assistant Director rinkimi turientams įteikė savo nupieštus
with contzactor.
nu federacija gegužės 17 d. Cle- nėj kampanijoj tautinių grupių sveikinimus.
i BACEVIČIUS — 778-2233
velande, Ohio, Tautiniu grupių "field operations**.
Mokyklos vedėja ir pagrindinė 20% - 30^ R E T U R N
Akademinio
Skautų
Sąjūdžio
leidžiamas,
Kazimieras Oksas paskirtas Illi aštunto skyriaus mokytoja An
metinėj konferencijoj iškilmin
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je" buvo pripažinta kaipo iški oidinator. Dr. Jonas Genys Mary laukė sūnaus ir mokyklos Šventė
susilaukęs didelės p a k l a u s o s . Taigi i š l e i s t a
liausia tautiniu grupių respubli land valstijos coordinator, An- je negalėjo dalyvauti. Vedėjos vi Call 469-6299 anytime.
medalio t r e ė i a laida. Šiuo m e t u g a l i m a įsigyti
Stasys
BaipJys
konu organizacija. Tūkstančiui thony Novositis, jr., Permsylva- si labai (pasigedo, tačiau ją gražiai imnuminniiiniiiinnumnmiiimninn
112
sidabrinių, b r o n z i n i ų (70 mm) ir naujų 4 4 m m
•
delegatų ir svečiu stebint, atžy- nijos koordinatorius.
pavadavo mokytoja Meilė Mic
bronzinių
medalių.
Kreiptis
į
apylinkės
SANDEVG AND FTNISHING
Tai Lietuvos karo aviacijos
Į patariamą tarybą yra paskir kienė, įdomiai pravesdama baigi
mėjimą lietuviu respublikonų fe
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OF OLD AND N £ W FLOORS
kpt Stasio Baipšio atsiminimai,
deracijos pirmininkui Anatolijui ta eilė lietuviu respublikonu vei mo programą.
Atnaujiname ir apdailiname senas ir
Venckienę,
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Monica,
Calif.
aaujas grindis. Pilnai apsidraudė. pergyvenimai iš 1944 metų Lie
Milūnui įteikė
ambasadorius kėju: iš Illinois Algis Regis —
.» .
Ne tik abiturientai buvo apdo Vartojame
90402.
dulkių nesukelUuičiius JIllinois Lietuviu Respublikonu vanoti. Nepamiršti buvo ir mo rankius.
George Bush.
tuvoje, Vokietijoje.
ii
MICK GABORIK — 596-1217
lygos pirmininkas, Jonas Urbo kytojai, kuriems abiturientai įtei
L
Amerikos Lietuviu respubliko nas iš Michigano ir daug kitu.
Išleido Laima Baipsytė 1980
kė
po
vieną
gėlės
ž'edą.
Tėvu
nu federacijos paliudymą respub Kadangi Ronaid Reagan vienin
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitfiiiiiii m. Kaina su persiuntimu $5.85.
vardu, K. Cesonienė
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likonu platformos komitetui ge teliam kandidatui respublikonų komiteto
mokytojus apdovanojo gėlių" krep D A 2 A U NAMUS
Užsakymus
siųsti:
a
gužės 23 d. Chicagoje Federaci sąraše į rinkiminę kampaniją hufafe Ypatingas ačiū teko mom
LAUKO
m
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VIDAUS
jos vardu pristatė Algis Regis, jungsis ir kiti, kur lig šiol dirbo, \c*j* Aloyzui Avižiui, kuris vaDRAUGAS, m5 W. 6Srd St,
LAIKRODŽIAI IR B E A N G E N T B f S
f
Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai.
Illinois Lietuviu respublikonu ly kitu kandidatu kampanijoj.
CUcago, IL 60689
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gos pirmininkas. Tuo pačiu metu
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Laisvės diena palnuojama D e t [ m ą į^n^ veikiančiai vyresniajai
ūlinojaus gyv. dar prideda :
savo pareiškimus padarė dr. Ka
JONAS KLEINAITIS
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et. valstijos mokesčio.
zys Šidlauskas, ALT pirmininkas
T E L —429-0772
°~ " • ~ - '' ' "' : • radinpi šiai klasei vadovavo, bet
ir Saulius Kuprys, Pasaulio Lietu Tai bus pavergtu tautų žygis, or
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vių bendruomenės vardu. Se ganizuojamas tautiniu grupių res dar šj darbą atliko be mokytojo
kančią dieną Amerikos respubli publrkonu. tarybos, ryšium su Pa algos. Mokinė Viktorija Sturmer
konu partijos pirmininkas BiU vergtų tautu savaite ir su res jam įteikė dovaną vyresniosios
PASKUTINE PROGA
2759 W. 71«t St., Chicago, ūl. 60829
Broock lietuviu atstovui pareiš publikonu vykstančia partijos klasės vardu. Gėlėmis buvo apdo
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų
kė, jog lietuviu parodymas buvo konvencija. Liepos 13 dieną nori vanota ir Elvyra Vodbpolienė,
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
enciklopedijų.
L.
E.
buvome
pritrukę
kai
kurių
tomų,
tad
kuri
jau
kelinti
metai
labai
įdo
vienas iš stipriausiu ir geriausiai ma atkreipti spaudos ir TV, atvy
ryžomės papildyti.
miai
ir
sėkmingai
praveda
latviu
Atdara šiokiadieniais nuo S *aL T t o Od 10 vaL vakaro.
paruoštų.
kusiems i konvenciją dėmėsi įPa- ir lietuvių rookykJu bendrą spor
Lietuvių
Enciklopedija
36
tomai
$356,00
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Qd 3:30 vai. vakaro.
Chicagos Concord konferenci vergtu tautu Mausimą ir išnau to šventę.
D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas
joj gegužės 23 — 25 dienomis doti šią progą, atkreipiant pa
$125,00
Abiturientu vardu atsisveikini Encyclopedia Lituanica 6 tomai
Lake Rhrff, I1L, dalyvavo Vyte saulio dėmesį į mūsų ir kitų mo žodį tarė Lina Sakalauskaitė.
Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
$38.00
nis Milunas, siustas Illinois Lie kraštu situaciją ir jv problemas, Klasės testamentą perskaitė Pau Vinco Krėvės Raštai 6 tomai
reikalaujant laisvės. \ šią demon
tuvių respublikonu lygos.
$12.00
lius Mickus ir taip pat perdavė Iš mano atsiminimų — Petras Klimas
Konferencijoje dalyvavo daug straciją planuojama įjungti ne tik "mokyklos raktą" septinto sky Į Kreiptis: i. Kapočius, P. O Box 95. So. Boston, MA. 02127 j
žymiu partijos pareigūnų, o pro tautines grupes, 'bet :T kitas ame riaus mokiniui Vytui Petruliui.
Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.
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Po iškilmingos dalies sekė meninkas BiU Brock, Virginia gu ranus ir panašiai. Tuo pat metu
bernatorius John Ddlton, Dela- planuojama panašios demonstra
ware gubernatorius Pierre S. Du cijos ir visame krašte, kur bus rt?=
Padangos. Priekinių ratų reguliaviPont ir Illinois gubernatorius Ja įjungti valstijų gubernatoriai su
proklamacijomis
ir
demonstraci
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dtismes Thompson.
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
įkurtame fiktyviniame mieste jomis.
1980 METŲ E K S K U R S U O S \ UETTTJVA 18 B O S T O J « ) / N E W YORKO
ti pataisymai FIRESTONE TIRES.
lyje "Concordia", kurio istorija
Kadangi sekmadieni i Detroitą
M
A
S
K
V
A
/
V
T
L
N
I
U
S
:
YVheel alignment and balancing.
eina Ški 1820 metu, su savita is •tvyks spaudos ir TV koresponden
torija ir kitais duomenim, buvo tai dengti sekančią dieną prasi
Brakes. Shock absorbers. Mnfflers
— $ 89900
liepos 15
— $ 999.00
rugsėjo 17
problema 8 grupėms paruošti dedančią konvenciją, tai būtu
—
$
899.00
rugpjūčio 7
— % 999.00
r u g s ė j o 24
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
— $ 879.00
rugpiūčio 13 (su R y g a ) — $1199.00
spalio 8
rinkimine kampaniją k išrink graži proga pademonstruoti mūsų
Change of oil and filters.
— $ 7T9.00
rugpiūčio 28
— S 999.00
gruodžio 26
ti miestelio merą. Vytenio gru krašto bylą ir tuo reikalu gerai
pė panaudojo skirtingą rinkimi pasirodyti. Turime nepraleisti ge
MEMBCf*
REGISTRUOKITĖS Ig A N K S T O — VTETŲ S K A I Č I U S RIBOTAS.
ne strategiją ir "laimėjo" rinki ros progas pristatyti mūsų paverg
tos Lietuvos situaciją ir gauti dė
mus.
2423 W*st 59fh Straei
Tel, GA 6-7777
Amerikos lietuviai jungiasi i mesio mūsų reikalams. Čia puola
rinkimine verkią. Anatolijus Mi didelė našta lietuviams respubli
Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 vai. vakaro.
S98 We*t BroSMhvay, JM>. b o s 118, So. Boston, Mass. 0 2 U 7 , T s l 817—388-8764
lunas, Amerikos lietuviu res konams Detroite, bet mes esame
Šventadieniais
uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albaną RUDZTUNIENE.
publikonu federacijos pirminin tikri jog jie tinkamai mūsų rei
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 v a i popiet
kas geg. 23 d. paskirtas Prez. kalus atstovaus.
Prtc« ar« baaed on double occup^ecy & are «ubj*ct to ch*ngre», h fo«! »arcaarg-e«.
Pragano komiteto, kaip Na
A. M.
i

MOSU KOLONUOSE

Bridgeport, Conn.

LAIŠKAI "DRAUGUI"

SEDA

DEGA

A.

T V E R A S iI

JAY DRUGS V A I S T I N E

AUTOMOBILIU TAISYMAS

J J

1

I

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

J

GOUNTRY AUTO AMD TIRE SERVICE

POETE PAS
LIETUVIUS
STUDENTUS

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 21 d.

Pienj Amerikos
Lietuvių jaunimo
komiteto statutas

I IV PLJ Kongresą atvykę Pie
Poetė J. Švabaitė-Gylienė ge
tų Amerikos atstovai, jausdami,
gužės 22 d. susitiko su lituanis
kad reikia kreipti ypatingą dė
tikos studentais Illinois universi
mesį į veiklos koordinavimą ir
tete, Chicago Circle. Pavasario
ryšių palaikymą tarp Pietų Ame
ketvirtį jos eilėraščius nagrinėjo
rikos kraštų, įsteigia Pietų Ameri
ir į anglų kalbą vertė LITH 103
kos Lietuvių Jaunimo komitetą.
studentai. Susirinko šie ir kiti
PALJK veikia PLJS rėmuose.
studentai bei svečiai.
Argentinos, Brazilijos, Kolumbi
jos, Urugvajaus ir Venecuelos L
Nuoširdžiai, suprantamai ir giJS
vienetai remia šio komiteto
l'ai poetė paaiškino, kaip jos po
veiklą.
ezija rišasi su gyvenimu ir išgy
venimais, ką jai reiškia poezija,
Komitetą sudaro paskirti kraš
REDAGUOJA OFELIJA BARSKETYTE, 1611 CONNECTiCUT AVE., N. W„ Suite 2, WASHINGTON, D.C. 20009 kur jos poezijos pradas. Poetė ran
tų LJS valdybų nariai (ir Uru
da kūrybos pradžią konfliktuose
gvajaus išrinktas ryšininkas tarp
— asmens, ypač jauno, konf
IV PLJK atstovų).
likte su kitais, su savimi, su pra
Komiteto centras yra komiteto
eitim^ su laiku ir mirtimi. Iš
nubalsuotoje vietoje ir keičiasi
kančios poezija kyla. Tremtiniai
kas dveji metai.
tėvai
yra
itin
daug
kentėję,
tu
Komiteto Centro pareigos:
- Jau anksčiau
„Akademinėse
Lietuvių kalbos vertimo moks
rėję
palikti
tėvynę,
kūrę
šeimas,
1. platinti LJS bei jaunimo
prošvaistėse" buvo rašyta apie las ir praktika (Violeta Kelertie
turėję išmokti svetimą kalbą. Šių
veiklos informaciją tarp Pietų
Pasaulio lietuviu jaunimo sąjun- nė);
pergyvenimų
atspindžiai
pasiro
Amerikos kraštų valdybų,
igos Ryšiu centro ruošiamus li
Lietuvių kalbos kirčiavimas
do
Švabaitės-Gylienės
eilėraščiuo
2. skatinti ryšius Pietų Ameri
tuanistikos seminarus šią vasarą (dr. Antanas Klimas);
IS Illinojaus universiteto Chlcagoje lituanistBcos valandų. Kirčiavimas kiek kos jaunimo tarpe,
se.
Poezija
yra
ir
atgaiva.
Tai
„Loyola of the Lakęs" rekolekciLietuvių kalbos tarimo praty
vieną kitaip paveikia: studentes Gaile Aleksaite ir Jūrate Arttikytė.
antrasis poetės gyvenimas.
3. suorganizuoti bendrą Pietų
•jųjįamuose Ohio valstijoje.
Nuotrauka studento L. Dargio
bos (dr. Antanas Klimas).
Amerikos jaunimo veiklą, pvz.,
Pasikalbėjusi apie tautosakines
šiomis dienomis jau sudarytos Lietuvių literatūra:
suruošti
jaunimo stovyklas, stu
poezijos
šaknis,
poetė
papasakojo
galutinės programos.
Lietuvių novelė (dr. Ilona Gradijų
dienas,
kursus.
apie savo kūrybą: kada pradėjo
žytė-Maziliauskienė);
Lietuviu kultūros seminaras
4.
raginti
Pietų Amerikos jau
kurti, kodėl kuria, kokie sunku
Lietuviško eilėraščio stilistika
anglų kalba'
nimą dalyvauti PALJKe,
mai kurti atsirado jai -— mote
ir poetika (dr. Rumvydas Šilbajo
5. platinti švietimo medžiagą
riai,
motinai,
darbininkei,
turin
Sis seminaras ruošiamas liepos ris).
kraštų
tarpe,
čiai
per
maža
laiko
rašyti.
Tam
27 — rugpjūčio 1 tiems, kurie Lietuvos istorija:
6.
raginti
ispanų—lietuvių kal
sioji
poezijos
pusė
yra
ta,
kad
reij
nemoka lietuviškai, bet domisi
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
bos
žodyno
išleidimą.
kėjo tuo pačiu laiku virti ir gal
lietuviu kultūra. Kviečiami lietu tystės pradžia ir vystymasis (dr.
Komiteto narių pareigos:
voti.
viu kilmės jaunuoliai, mišrių šei Juozas Jakštas);
1. surinkti ir išsiųsti krašto
mų nariai ir bet kas, kuris domi
J. Švabaitė-Gylienė save laiko
Lietuvos istorija 1772—1918
veiklos
informacijas
Komiteto
si lietuviškais reikalais. Semina- (dr. Romualdas Misiūnas);
Andrius Kazlauskas paganau rado at išpažintine poete: ji rašo apie sa
centrui,
mkama — 80 JAV dol.
Nuotr. V. Musonytes
vo ir savo artimųjų gyvenimą,
Lietuvos istorija nuo 1940 m. sakymą!
2. platinti gautas informacijas
"Seminare dalyvaus 6 lektoriai, (dr. Benediktas Mačkrika).
bando aplinkoje *asti poezijai
savo
kraštų jaunimo tarpe,
kurie skaitys serijas paskaitų šioRezistencija Lietuvoje stalini- niame laikotarpyje (dr. Tomas medžiagos. Poetė, priminė Syivia
3. perduoti informacijas spau
nas temomis:
Remeikis).
Plath ir Anne Sexton, panašias
dai.
Komiteto veiklą finansiškai
Individualios studijos:
temas gvildenusias. Eilėraščiams
*'20 amžiaus Lietuvos istorijos
remia kraštai, kurie priklauso ko
svarbesnieji momentai (prof. AlfŠiais metais anksčiau lankiu reikia atsiverti, ir", taip jie karto
mitetui.
(Laikas, nr. 637)
red Senn — Wisconsino univer
siems Seminarą sudaromos sąly jasi, tarsi ritualas, jo autoriui ir
sitetas).
gos specialaus lituanistikos sri skaitytojams.
Nauja meno srities
JAV lietuvių istorija (prof.
ties projekto vykdymui vieno lek
Poetė pakalbėjo apie eilėraščio
John Cadzow — Kent Valstybi
toriaus priežiūroje.
formą. Pradėtina rašyti jau duota
magistre
nis universitetas);
Visi kviečiami pasinaudoti ne forma, pvz., ketureiliais. Tada
^iBėtarvių kalbos aspektai (prof.
Aleksandra Vftija Eivaitė bir
eiline proga gilintis lituanistiko galima pribręsti kitkam, pvz.,
Wifliam Schmalstieg — Pennsylželio
13 d. Chicagos universitete
je. Taip pat praneškite tiems, laisvam stiliui, kurį taipgi rašy
vania Valstybinis universitetas);
gavo magistro (MFA) laipsnį iš
kurie nekalba lietuviškai apie Lie ti nelengva. Eilėraštis turi būti
Lietuvių tautosaka ir dokumen
meno srities. Taip pat gegužės 29
tuviu kultūros seminarą anglŲ kaip muzika. Norįs rašyti turi
tacija (Elena Bradūnaitė — JAV
d, ji buvo garbės (honor) studen
daug skaityti. O poeto didžiau
kalba.
Kongreso biblioteka);
tų pagerbime, dalyvaujant ir jų
sias priešas yra banalumas, šab
Abiejų seminarų reikalais kreip lonas.
tėvams bei artimiesiems, atžymė
•LietuviŲ literatūros aspektai
tis:
ta garbės pažymėjimu ir pinigine
(prof. Birutė Cipl^auskaitė —
Poetė paskaitė ir panagrinėto
PLJS
Ryčių
centras,
premija.
Wisconsino universitetas);
savo eilėraščių iš rinkinių „Vy
Attn.: Mindaugas Pleškys,
Pagal universiteto
tradiciją,
I ^sidentizmas
šiandieninėje
nuogės ir kaktusai" ir „Septyni
5620 South Claremont,
absolventei,
gavusiai
Midwest
Lietuvoje (kun Kazimieras Puge- Dr. Benediktas Mačfadka 1978 m. litu
saulės patekėjimai", tuo pačiu at
Chicago, IL 60636 USA
Iš
Dlinojaas
universiteto
Chicagoje
lituanistikos
valandų.
Profesore
M.
StanStudio
premiją,
Renaissance
Sovi&us — Lietuvių informacijos anistikos seminare.
sakydama į studentu jai iš anks
Nuotr. V. Musonytes
(eps)
kuvienė-Saulaitytė
ruošiasi
svariam
žodžiui.
ciety
Bergman
galerijoj
suruošia
tarnyba).
to paduotus klausimus. Ypačiai
Nuotrauka studento L. Dargio
jos vienos (one person show)
įdumiai ir jautriai poetė paaiš
VU Lituanistikos seminaras
diplominių darbų parodą. Vilijos
kino eilėraščius apie tėvą, Aust
„Viva
Europa"
tikrai
yra
ko
tokia
paroda įvyks birželio 29 d.
Trumpos
bangos
Lituanistikos seminaras lietu
raliją, savo vaikus, išryškindama
lektyvinis
Los
Angeles
jaunimo
ir
tęsis
iki liepos 16 d. Atidary
viškai kalbantiems vyks rugpjū
mf ilfes ir baimėj roles gyvenime.
kūrybinių
jėgų
telkinys.
Be
ener
Šiais
metais
Šiaurės
Amerikos
mas
birželio
29 d. 5—7 vai. vak,
čio 3—17. Kaina — 150 JAV dol.
Su poete pralysta valanda grei gingosios D. Barauskaitės, pasta Lietuvių
Studentų
Sąjungos
Seminaro programa skirstoma
tai praėjo, poetei klausytojus už tyme talkina: Jonas Petronis — (LSS) metinis suvažiavimas įvyks 5811 So. Ellis, Chicagos u-to ra
jone.
i tris pagrindines sritis: lietuvių
būrus. Keletas studentu pasilik:) administratorius, Rimas Polikaitis
New
Yorke
lapkričio
27-30
d.
Pa
Vilija yra baigusi Marijos aukš
kalbą, lietuvių literatūrą ir Lie
toliau su poete pasikalbėti. Stu — akompaniatorius, Rasa Zeledėkos savaitgalį.
tesniąją mokyklą, bakalauro (BA)
tuvos istoriją. Šią vasarą dalyviai
dentai paminėjo poetės Julijos nytė — choreografė,
Saulius
Gegužės mėnesį pasirodė 4-tas laipsnį gavo Illinois universitete
galės rinktis iš 11 kursų ir pri
Švabiatės-Gylienės gimtadienį.
Stančikas, Audronė Ambrazaity SAS CV aplinkraštis. Jame ap Circle Camp 1976 m., visur ir
valės imti mažiausiai 4 — bent
Ši rašytoja ir rašytojai A. Ba tė, E. Bandžiulytė, A. Bužėnaipo vieną iš minėtu sričių.
ronas ir K. Bradūnas savo įžvalgo tė ir L. Vaitaitis —dekoracijos, rašyti pavasario kursai, kandida visada būdama garbės studentų
Lietuvių kalba:
mis praturtino šių metų literatū Vincas Štokas —skaidrės, Julius tų kursai ir ateities veikla. SAS sąrašuose ir yra Phi-Kappa Phi
LietuviŲ kalbos pagrindai (dar
rinę programą, papildydami pa 2ukas, Antanas Balčas ir Tomas CV pirmininko Edžio Razmos narė. Ji taip pat yra baigusi aukš
tariamasi dėl lektoriaus);
skaitas bei pačių studentų darbą Stančikas —apšvietimas, Dobi pranešime minima, kad liepos tesniąją lituanistinę mokyklą ir
Bendrinė lietuvių kalbos rašy
ir savo asmenybėmis nušviesda- las Steikūnas ir Norbert Bactows- 4 d. Chicagoje Tautinių šokių priklauso skautams — akademi
šventės savaitgalį vyks sąjungos
ba bei skyryba ir kalbos kultū- Loreta Stončiftte ir Maryte Barzdžiūte
ne vaikų darželyje, o Lituanistikos mi savo kūrybą.
ki — garsas, Audronė Bužėnai- darbo posėdis. Šiame posėdyje bus kams.
Savo meno darbais Vilija yra
seminare.
ra*(kun. Juozas Vaišnys, SJ).
Nuotr. V. Musonytes
std. tė — scenos tvarkdarė, Laima
šiek tiek suprojektuojama sekan dalyvavusi Art Institute of Chi
Prasauskaitė — kostiumai ir bu čių metų veikla, išryškintos cent
taforija, Asta Grakauskaitė ir Rū ro valdybos ir draugovės valdy cago, Artemisia Gallery, West
kongresą bus galima ruošti lais ta Žmuidz:naitė — programos, bų pareigos ir iškeltos įvairios Hubbard Gallery, Hyde Park Art
Center, Beverly Art Center ir kt
voje, nepriklausomoje Lietuvoje. V. Polikaitytė, V. Kevaiaitienė, veiklos problemos.
Dalyvauja
ir lietuvių menininkų
„Viva Europa" buvo sugalvo S. Matas ir V. Vilkas — dainų
rengiamose
parodose Čiurlionio
Liepos
27
—
rugp.
i
d.
vyks
1979 m. pavasarį daugelis su vieną jaunuolį, kuris sapnuoja ta, parašyta ir režisuota Danu vertimai, Daina Guda/uskaitė, R.
galerijoj,
Balzeko
muziejuje ir kt
ko galvas/kaip surinkti lėšų Jau savo ir savo draugų avantiūras tės Barauskaitės. Jai scenos dar Čekanauskaitė ir A. Sodeikaitė — pirmasis lituanistikos seminaras
Taip
pat
savo
meno
darbais tal
nimo kongresui, vykstančiam Eu Europoje. Jis įsivaizduoja Londo bas nėra svetimas; ji studijavo talkininkės ir režisierės padėjėjos. anglų kalba Ohio valstijoje. Ren
kininkauja
lietuvių
leidiniams
bei
gia PLJS Ryšių centras. Progra
ropoje. Turbūt kūrybingiausią ną, Paryžių, Romą, Vieną, Miun dramą, muziką ir dailę, yra dir
Iš viso spektaklyje dalyvauja moje numatyti šie kalbėtojai ir spaudai, kaip Laiškai Lietuviams
būdą surado Los Angeles jauni cheną, Berlyną ir Šveicariją. Atsi busi lėlių teatruose, Wailt Disney apie 40 aktorių, dainininkų, šokė
lektoriai: prof. Alfred Senn, dr. — 1979 metų viršeliai, Ateitis,
mas. 1979 gegužės 5, 6 Los An dūręs Lietuvos pasienyje, ba'gia pastatymuose, televizijos progra jų, muzikantų ir meriininkų.
John Cadzow, prof. William mokyklų skaitiniai, knygų iliust
geles Lietuvių jaunimo sąjungos sapną su viltimi, kad Jaunimo mose ir t-L
Nekantriai laukiame įdomaus Schmalstieg, Elena Bradūnaitė, ravimas ir kt.
skyrius išėjo į viešumą su savo
parašytu, pastatytu ir suvaidintu
ir nuotaikingo spektaklio. Chica prof. Birutė Ciplijauskaitė, kun. Linkime jaunajai menininkei pa
sisekimo savo pasirinktoje srityje.
spektakliu „Viva Europa". Pasise
goje vykstantiems spektakliams K. PugeviČius.
kimas buvo toks didelis, kad spek
prašoma rezervuoti staliukus po
takliai buvo pakartoti Los Ange
10 asmenų arba pavienius bilie
les spalio 5 ir 6, o San Francistus, skambinant Gintarui Aukš
oo mieste šį pavasarį, štai, Tau
tuoliui tarp 7 ir 10 vai. vak. te
tinių šokių šventės proga, dau
lefonu (312)247-3272. Kaina —
geliui spektaklio dalyvių atvyks
5 dol. Prieš prasidedant progra
tant į Vidurvakarius, Gevelanmai , veiks gėrimų ir užkandžių
do skautai rengia „Viva Europa"
bufetai.
birželio 28, o Chicagoje Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjunga ir jos
Nepraleiskite progos ir skubiai
Ryšių centras kviečia visus atsi
skambinkite Gintarui, kol liko
lankyti Jaunimo centre birželio
gerų vietų. Iki pasimatymo „Eu
29 arba liepos 3.
Gintaras Grasas
n m i U s i "Vhra
ropoje
r
„Viva Europa" yra kabaretinio
stiliaus muzikinis pastatymas apie
Nuotr

ARTĖJA LITUANISTIKOS SEMINARAI. VAŽIUOKIME!

LOSANGELIECIU "VIYA EUROPA" YIDURVAKARIUOS
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Vilniuje mirė lituanistas Juozas Sužiedėlis ,

**"• " " " T ; .

*
S a k o m a , k a d p a s a u l y laiminS. m . balandžio 27 d. Vilniuje J v e n i m a s ( 1 9 2 8 ) . Grįžęs iš Sibiro į SU žmonių n e d a u g , b e t t a i p p a t
mirė kalbininkas, vertėjas ir m o  (1956) s išvertė E. Ožeškienės apy Į žinoma, k a d d a r mažiau y r a
kytojas Juozas Sužiedėlis, palai saką C h a m a s (1957) ir parengė laimingų vedybų. O k a s g i iš
dotas Antakalnio kapinėse. Buvo naujas l a i d a s ankstyvesnių savo v i e n g u n g i ų
nesvajoja
surasti
gimęs 1902 kovo 22 U l b i n ų kai vertimų: T ė v a i ir vaikai (1959, g y v e n i m o d r a u g ė s ! T ū l a s ismin
me, Varėnos apylinkėje. Prieš I 1968), Bajorų
gūžta
(1965), č i u s s a k o , k a d v e d y b ų laimei
pasaulinį karą mokėsi Švenčionių Mikelandželo gyvenimas (Vie d e t r ū k s t a t i k vieno d a l y k o : v e d ę s
Jj ; j . . . .
vidurinėje mokykloje, po karo da Michel-Angel, 1963). D a r esant v y r a s b u s laimingas, j e i g u j i s
lyvavo savanoriu Nepriklausomy- jam Sibire, b u v o pakartotas Žal įveiks t i e k uždirbti, jog j o žmo
būs kovose, mokėsi Vilniaus ir giris ( 1 9 5 4 ) , tikęs antivokiškai nelė n e s u s k u b s t i e k išleisti. Mo
Kauno gimnazijose. V y t a u t o D i  rusų p r o p a g a n d a i p o II pasauli t e r i s , r a d u s i tokį v y r ą , b u s taip
džiojo universitete studijavo lie nio karo. ( s ) .
p a t laiminga.
jm.
tuvių kalbą ir literatūrą; moky
tojavo Merkinės, Širvintų, Žiež
marių ir Krekenavos vidurinėse
mokyklose,, dirbo S a u g u m o de
partamento
užsienio
spaudos
skyriuje. Birželio masinių trėmi
mų m e t u (1941) buvo išvežtas į
Sibirą drauge su žmona ir viene
i*s)i
rių metų
dukrele. Iš pradžių
Rašytoja A. Šalčiuvienė - Gustaityte su dukrele Giedra (dabar dr. Sidrienė) atskirtas n u o šeimos, dirbo K o V A L E I S A E O N A I T I E N E I mirus,
nepriklausomos Lietuvos laikais.
lymos aukso kasyklose Sibiro ryti
dukterim ir \ų šeimom reiškiame nuo
n i a m pakraštyje. Sibire mirus pir
majai žmonai, ten vedė antrą k a r 
širdžią užuojauta.
tą; antroji žmona m i r ė Lietuvoje,
abiems grįžus iš Sibiro 1956 m .
Giedre ir Povilas žumbakiai
Sibiran buvo nutremtas ir jo b r o 
K.
LEONAITIENĖ
lis prel. Bernardas Sužiedėlis,
Rima L Skorubskaite
Žiežmarių klebonas ir laikinis
Saulius V. Kuprys
M a l o n u prisiminti, k a d t a m j m u s tris jaunesnes, kaip tėveliai
Kaišiadorių vyskupijos a d m i n i s 
t r u m p a m Lietuvos nepriklauso- i vadino — antrąją laidą. AntosėJohn L Utz
tratorius, suimtas 1947 m., išbu
mybės žydėjimo laikotarpy turė-'jlė buvo pasirinkusi m a n e , už ką
Gražina Kasparaitis
vęs Sibire 9 metus. Yra taip p a t
jom j a u n e m a ž a i aukštąjį moks- i aš j a i ir šiandien jaučiu pagarGina Endriukaitis
miręs (1967).
lą baigusiųjų moterų,
aktyviai į bą ir padėką, nes ji ne tik namuoViktorija B. Dirgeiaite
... dirbusių visuomeniniam, kultu-; se, bet ir gimnazijos pirmose klaLietuvių kalba pradėjo domė
( . ; . , r i n i a m ir politiniam darbe. Sun-į sese buvo m a n o mokytoja — auk- tis, dar besimokydamas
Kauno
j ku
būtų
išvardinti t a s mū-1 lėtoja.
"Aušros" gimnazijoje ir gyvenda
sų pirmtakes, kurios užsitarnavo,;
Ji man darė gerą ir didelę įta mas viename bute su kalbinin
kad jų darbai nebūtu pamiršti, i
ką. Būdama dar 4 — 5 metų, aš kais Stasiu Dabušiu ir Juozu B u nes jos paliko didelį įnašą Lietu
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1980 m.
jos išmokytus pirmuosius patrio kota. Visi trys talkino rinkdami
vos ateičiai.
birželio
8 d., sulaukęs 67 m. amžiaus mirė mano mylimas brolis
medžiagą
Kazimierui
Būgai,
k
u

tinius eilėraščius gerai prisimenu
V i e n a iš tokių buvo A n t a n i  ir dabar: Vaičiūno " T r e m t i n i o ris gyveno tame p a t n a m e (Sei
n a Šalčiuvienė-Gustaitytė. Šia pro dainą", Adomo Jakšto " J ū r a Mo mo rūmų kieme). Baigęs g i m n a 
•ga t e b ū n a leista prisiminti mie t i n ė l ė " ir daug kitų. Apie didin ziją ir mokytojaudamas, ėmėsi
•.
lą seserį ir pirmąją m a n o moky gą Lietuvos praeitį, tolimus d a r vertimų ir kalbos
taisymų k i 
toją.
tiems.
Nepriklausomos
Lietuvos
negirdėtus svetimus kraštus, že
A. A.
laikais
išvertė
rusų
rašytojo
I.
' Antanina
Gustaityte
gimė mės ir žvaigždžių paslaptingus
1895 m . Suvalkų krašte, Rukiškių takus ne tik mes jaunesnės sese Turgenevo apysakas Tėvai ir vai
viensėdy, Katerinos ir Kazimiero rys, bet ir k a i m y n ų vaikai, susi kai (1924), Bajorų gūžta (1929)
Gyv. Kaune, Lietuvoje
pavėsyje, ir Išvakarėse ( 1 9 3 8 ) , lenkų r a 
G u s t a i č i ų šeimoje. Ji b u v o a n t  rinkę scde medžių
Liko žmona Ona Urbonienė ir 2 sūnūs Kaune; brolis Povilas
romaną
roji a m ž i u m i šešių dukterų tar klausėmės išsižioję j o s "pamo šytojo H . Senkevičiaus
ir brolienė Teresė Urbonai, Chicagoie.
pę. Prieš I-jį pasaulinį karą 1913 kų". Ji buvo_ mokytoja mažie Be dogmos (1931) ir istorines jo
Palaidotas Kauno kapinėse birželio 11 dieną.
kalaviju
*Tftiufi*-baigė " M a r i j o s " vardo Kau siems, "gydytoja" bei patarėja apysakas U g n i m i i r
(1931 — 32) ir T v a n a s (1936 —
• Nuliūdę: BroMs Povilas ir brolienė Teresė Urbonienė
n o gimnaziją. Karo m e t u 1914 apylinkės vyresniesiems.
3
8
)
;
lenkų
rašytojo
L
.
Belmonto
— 1 9 1 7 baigė Aukštuosius peda
1922 m. A n t a n i n a ištekėjo už (Blumentalio) H a b s b u r g ų trage
goginius kursus Maskvoje. Karui
Lietuvos
kooperacijos pirmtako, dija (1931), vengrų rašytojo N .
pasibaigus, grįžus Lietuvon, gilin o studijas Berlyno universitete | ekonomijos mokslų .profesorius Jokai Turtingi skurdžiai ( 1 9 3 3 ) .
1918 — 1919 m . gamtos — geo- dr. Petro Šalčiaus. Augindama Pagal I. Chruščiovo — Sokolni,. grafijos srityje. Baigusi studijas ir šeimą (dukterį Giedrę, dabarti kovo istorinę apysaką G r u n v a l d o
„„..sugrįžusi tėvynėn, ii įsijungė \ n ę dr. Sidrienę ir sūnų Algiman mūšis parengė sutrumpintą p a 
visuomeninį, pedagoginį ir kūry- t ą ) , sugebėjo atsiduoti kūrybi sakojimą jaunimui Žalgiris (1930)
—~"binį darbą. A n t a n i n a gerai m o - I nv i a m darbui, t a i p p a t nepamir kurį J. J. Bielskis išvertė į anglų
mirus,
i ė j o svetimas kalbas, sekė užsie šo ir manęs — savo "mokinės". kalbą ir JAV išleido 1963 m . Iš
monografijų
stambesni
v
e
r
t
i
m
a
i
:
Aš
būdama
jau
studentė,
jos
pa
nio mokslo, literatūros pažangą,
dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už šv. Mišių aukas,
gėles, lankymą koplyčioje ir palydėjusiems j amžinojo poilsio vietą.
^dažnai lankėsi užsieny ir neatsi- tariama rašiau pirmuosius straips L. Krzywiekio etnografinis veika
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: Stepui Barkauskui, Mindaugui
liko n u o Vakaru pasaulio kultu- Į n I U S > J"<* r a g i n a m a , skaičiau refe- las Žemaičių senovė (1928) ir
Klygiui,
Stepui Baltui, Algiui Jarašiui, Edmundui Jarašiui ir Riman
R.
Rollando
Mykolo
Angelo
gy! ratus, daugiausia lietuvės moters
ros
tui
Vanagui.
* G r a ž i tėviškės aplinka, d a r n u s ' t e m o m i s - A n t a n i n a b u v o giliai
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems koplyčioje, pa
demokratinių pažiūrų ir nepa
maldose ir palydėjusiems j 5v. Kazimiero kapines.
ir pavyzdingas šeimos sugyveni
laužiama feministė. Raštuose bei priespauda sužlugdė ir palaužė ne
Ilsėkis ramybėje brangioji žmona, mama, močiute ir uošve.
m a s išugdė jos sielą ir jausmus
paskaitose ji drąsiai reiškė savo tik kūrybinę jos nuotaiką, b e t ir
gėriui ir grožiui. T a i p p a t didelę
Nuliūdusi SEIMĄ
nuomonę, smerkė laisvesnes mies jos sveikatą.
įtaką jai darė dėdė poetas kun
tų "poniutes" ir apgailestavo ne-•*-dr. Motiejus Gustaitis, žymus LieLabai skaudžiai išgyveno n e tik
tuvos eruditas, v a d i n a m a s d z ū k ų ; l e n ^ ? h e t J u v e s m o t e r s d*^>}"; motina, bet ir tėvas prof. Petras,
'krašto švietėju.
B ū d a m a d a r i n a 'snaudojo^ nus.gyvenęs ukigimnazistė
studentė, ji u o i i a i ! nmkas ar nusigėrę miestų darbi- kai karo audros amžinai atskyrė
Mylimai mamytei
vaikus n u o tėvų. Vaikai vasaro
ninkai.
reiškėsi lietuviškose akademinėA. t A. ONAI DIČIŪNIENEI
ję pas tetą ūkyje (pasieny) neti
se draugijose ir rašė straipsnius į Antanina Šalčiuvienė per trum kėtai atsidūrė V a k a r ų pasauly
Rockforde miros birželio 3 d. i r
Auksės slapyvardžiu t u o m e t i n i u o j pą savo kūrybinį laikotarpį (1930 je. Tėvai laukę ir nesulaukę, liko
Brangiam tėveliui
se leidiniuose: "Šaltiny", "Ateity" i — 1940) b u v o parašiusi ir išlei- Kaune, vildamiesi netrukus pasi
A. t A. JONUI RUTKAUSKUI,
. l ' S a n d a r o j " , o vėliau "Lietuvos j dusi keletą g a m t o s — geografijos matyti.
Lietuvoje miras birželio 10 d.,
A i d e " , periodinėj spaudoj ir k u l - : vadovėlių gimnazijos kursui, ašj o s dukrą PAULINĄ ir j o sumj KAZIMIERA RUTKAUSKUS,
1958 m . mirus prof. P . Šalčiui
tūriniuose žurnaluose. Nepriklau- j tuonis r o m a n u s , apysakas ir visą
visą jų šeimą ir gimines i š širdies gelmių užjaučiame pergy
_
somos Lietuvos laikais ji buvo žy- eilę straipsnių. Rankraščiuose li- p o 5 mėnesių staiga sukrito i r a.
venant dvigubą skausmą, i r kartu liūdime.
m i visuomenininke, aktyvi orga- ko keletas d r a m ų ir spaudai pa- a. Antanina Gustaitytė-ŠalčiuvieVITALIS ir GENE GAIDELIAI i r ŠEIMA
nizacijų n a r ė :
Aboliucijonistų ruošta Sofija Vytautaitė liko ne nė. Jie abu ilsisi gimtojoj žeme
KRIKŠTO DUKRA T E R E S S
d r a u g u o s n a r ė ir "Aboliucijonrs- išleista. Deja, staigi ir netikėta lėj, Kauno pašonėje — Pažaislio
t o " leidinio redaktorė, Mergai- j rūsy okupacija, žiauri dvasinė kapinėse.
čių globos dr-jos narė i r Lietu-Į
_____^_^___-_^____
vos aukštąjį mokslą baigusių m o i
terų akademikių dr-jos p i r m i n i n j
kė. Šios draugijos priklausė tarp
t a u t i n ė m s organizacijoms, ir A n t a n i n a i dažnai tekdavo atstovau- j
mirus, dukroms VANDAI, BIRUTEI ir PRAURIMEI
ti Lietuvos moterims užsieniuose.
bei jų ŠEIMOMS reiškiame širdingiausią užuojau
M ū s ų šeimoje vadinamą An- j
Ar mes atliekame laisves pareigą tavo tautai?
2
tosėlę a š prisimenu, k a i p liekną
tą ir kartu liūdime.
Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent £
„•^šviesiaplaukę, ilgakasę, dėvinčią j
Birute ir Liudas Vanagai
pridėdami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- s
I
( d a r tais laikas) ilgas sukneles. Ji I
• s. išskyrus uz pasirinktas knygas su trečdalio nuolaidos.
-5
% ir dvi vyresnės seserys būdavo re-1
Klubas siunčia savo nariams informacijas *pie naujai ii 2
*
t o s viešnios namuose, tik šven-j
eidžiamaa knygas.
g
čių ir atostogų metu sugrįžda-!
Už K.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metu* 5
vo. Tėviškėje tada "užvirdavo gy- Į
r.es
galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- g
v e n i m a s " , nes dažnai susiburda- j
VA LIETUVIŠKĄ KNTGĄ, U i tai mes gausime pasirinkti vi- s
v o K a u n o žymesnieji lietuviai j
n a Klubo leidinius trečdaliu pigiau.
g
reiškiame nuoširdžią užuojautą jų mylimai mo
v i s u o m e n i n i n k a i bei apylinkių |
Rašykite prie pirmos progos:
g
tinai ir uošvei
- studijuojantis
jaunimas. Mūsų Į
I ' m o t u l ė , gausios šeimos •motina i r ,
LTETUVUKOS KNYGOS KLUBUI
|
I
s t a m b a u s ūkio rūpestinga šeimi4M5 West 6Srd Stresą
|
1
n i n k ė . b ū d a v o smarkiai užimta.
deafo, minofc
Zigmai ir Brigita Jakimeiai
" ^ G r į ž u s i o s m a n o vyresnės
^erys i
Anai
Arbor,
MVMgan
iniHIIHniHIHHIIlMHUlHHIIIIllIIHIlimimilIHIHUHtIlHlllllllllllHIIIIIIIHIIHUHU;
(gimnazistės ir jau studp.. c ) b u 
vo įpareigotos auklėti ir ">kyti

ANTANINA ŠALČIUVIENE PRISIMENANT

PETRAS URBONAS

p

D R A U G A S , šeštadienis, 1980 m . birželio m ė n . 21 d.

Jaunystėje mirus

A. t A. INDREI DAMU5YTEUEPULIENEI,
jos vyrui RIMUI, tėvams JADVYGAI ir DR. ADOL
FUI DAMUŠIAMS, BROLIAAS, SESERIJŲ ir visiems
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi
Kisielių šeima

A. t A. INDREI DAMUŠYTEI-CEPULIENEI
mirus, jos broliui dr. VYTENIUI ir visiems DAMUŠIŲ ir ČEPULIŲ šeimos nariams reiškiame nuo
širdžią užuojautą.
Lemonto Maironio
Lituanistine mokykla

EUDEI KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-0852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Mažeikai Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH YVESTERN AVE.
Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tet. 422-2000

A D E K A
A. f A.

SOFIJAI BIELSKIENEI

LAISVĖ TAIP PAT
ĮPAREIGOJA

1
f

A. f A.

Valerijai Krasauskienei-SatxHiaitienei

Paulinai ir Kazimierui Rutkauskams
A. t A. ONAI DIČI0N1ENEI mirus.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50th Av., C i c e r o
T e l . 47C-2345
AIKŠTE A U T O M O B I L I A M S STATYTI
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 21 d.

X Aldermanas Frank Brady
iš 15 wardo yra merės Jane
Byrne nominuotas į Miesto ta
rybos naują komisiją, kuriai pa
vesta tvarkyti TV specialių vie
lų paskirstymą ir leidimus, kai
bus įvesta speciali televizijos
programa, nepriklausanti bend
roms stotims.
X Loretos Radvilaitės iš Ci
cero ir Jurgio Bradūno iš Washingtono, D. C , moterystė bus
palaiminta Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje Cicero šį šešta
dienį, birželio 21 d., 3 vai. po
pietų šv. Mišių metu. Vestuvi
nės vaišės bus Jaunimo centro
salėje 7 vai. vak. Jaunoji yra
Eleonoros Radvilienės duktė
(tėvelis miręs), jaunasis — Kazimieros ir Kazio Bradūnų sū
nus, dirbąs Amerikos Balso lie
tuviškame skyriuje.
X Aloyzas Baronas išvyko į
Los Angeles, kur šį sekmadienį
dalyvaus Šv. Kazimiero parap.
ruošiamos Lietuvių dienos me
no popietėje kartu su solistais
čikagiečiais N. Linkevičiūte ir
B. Prapuoleniu.
x Sol. Margarita Momkienė
šį sekmadienį, birželio 22 d., 10
vai. giedos solo su Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos choru Be
verly Shores, Ind., bažnyčioje.
Choras ten turi savo išvyką ir
dalyvaus specialiose lietuviams
skirtose pamaldose.

X Šv. Kryžiaus ligoninė ir
toliau kovoja už miesto autobu
sų sustojimą California Ave.
prie 68 ir 69 gatvių, nes tai rei
kalinga lankytojams, tarnauto
jams ir visos šios srities gyven
tojams. Tuo reikalu buvo apylin
kės gyventojų susirinkimas bir
želio 11 d., kuriame dalyvavo ir
ligoninės atstovai. Gyventojai
pasiryžę miesto valdyboje kelti
protestus prieš CTA administ
racijos savivaliavimą.

X Balzeko Liet. kult. muzie
jaus bankete, kuriame dalyvavo
per 200 svečių, atsilankė ameri
kiečiai Bill Towner, Newberry
bibliotekos direktorius, su žmo
na, iš Illinois Arts Council Ro
bert Klaus, Marie Cummings,
Chicago Council on Fine Arts
direktorė, Camille Hathenbuehler, Chicagos viešosios bibliote
kos pirmininkė, su vyru, Dol
Thornburg. International Visi
tor Center pirmininkė, su savo
vyru, iš International Hanvester ir kiti.
X Birželinės pamaldos ir liūd
nojo birželio nuotaikos bus per
duodamas Lietuvio sodybos Chi
cagoje pažmonio metu šį sekma
dienį, nuo 2 vai. po pietų. Bus
dar ir kultūrinė programa, pra
nešimai sveikatos reikalais. Vi
si laukiami.
X Ona Lukienė (Lukoševi
čienė) su dukra Rūta iš Chica
gos, pasinaudodamos papigintų
knygų išpardavimu, atvyko į
"Draugą" ir nusipirko knygų už
60 dol. Ačiū už lietuviškos kny
gos palaikymą. Ona Lukienė
nustebo, sutikusi "Drauge" di
delį skaičių tarnautojų, su ku
riais jai teko kartu gyventi Hanau stovykloje, Vokietijoje.
X Kęstutis Černius buvo iš
X Pranas Grašys, kanadišWest Bloomfield. Mich.„kur jis kis, aukojo 10 dolerių. L\bai
gyvena, atvykęs į "Draugą" ir
nusipirko didesnį lietuviškų kny
gų kiekį.
X Saviems pirmenybė — tik
rai verta dėmesio! Parduodama
maisto krautuvė — stambi apy
varta, ideali apylinkė. Jokios ri
zikos. Teirautis tel. 247-9475.
(ak.)

X Arkansas National Park
— savininkas parduoda gerai
įruoštą sodybą ant dviejų akrą.
7 kamb. namas. 2 vonios, skie
pas. Cia gyvenant: savo vaisiai,
daržovės, uogos, kiaušiniai, žu
vys. Rūkykla viskam išrūkyti.
Verta dėmesio pensininkams!
Įkainuota $46.000.00 Rašykite
adr.: Rotrte 8 — Box 422, Hot
Springs, Ark, 71901. (sk.)
x Gintaro vasarvietėje, Michi- j DanutS Juodvalkytė kalba Sv. Vardo
gano ežero kopose, Union Pier, katedroj Chicagoje Lietuvos jaunimo
jiJsų jau laukia nerūpestingos vardu gedulingų pamaldų už Lietuvą
metu. Pamaldose dalyvavo arti 2,000
ir malonios atostogos, čia gali žmonių.
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
Nuotr. J. Kuprio
vėsyje ar saulės spinduliuose,
X JAV LB Vidurio Vakarų
tiek šeimos, tiek pavieniai as
apygarda
kviečia į lietuvių
menys. Galima
išsinuomoti
Dienu
šventės
atidarymo kon
kambarius pagrindiniame name
su pilnu išlaikymu arba moder certą birželio 28 d. 7 vai. vak.
nius vasarnamius prie pat pa Jaunimo centre. Meninę progra
plūdimio su virtuvės įrengimais mą atliks viešnios Linda Ruzir patiems gamintis maistą ar gaitė Ir ViKja Varekojytė. Po
ba valgyti vasarvietės valgyklo programos šokiai ir bufetas.
(pr.)
je lietuviškam skoniui pritai
X šv. Jurgio parap. mokyk
kintą šviežią ir sveiką maistą.
Cia yra lauko teniso aikštelė, los Taryba rengia metinį pikni
stalo tenisas, biliardas, krepši ką parapijos kieme ir salėje. 33nis ir kiti žaidimai. Dėl infor čia ir S. Lituanica, sekmadienį,
macijų ir rezervacijų prašome birželio 22 d. Pradžia 12:00 v.
skambinti 616 — 469-3298 ar p. p. Galima gauti lietuviškus
ba rašyti: Gintaras Resort, pietus, įvairius užkandžius Ir
15860 Lakeshore Road, Unkm gėrimus. Bus visokių laimėjimų
Pier, Miehigan 49129. (sk.) j ir žaidimų jauniems ir suaugu
siems. Kieme bus arkliukų jodi
x NAMAMS PIRKTI PA nėjimas. Pelnas mokyklos rei
SKOLOS duodamos mažais mė kalams, (pr.)
nesiniais įmokėjimais ir priei
X Lituamis Fondacija kvie
namais nuošimčiais. Kreipkitės į
čia
visus JAV-se ir Kanadoje
Mutual Federal Savinga, 2212
universitetus
baigusius tuoj po
West Cermak Road — Telef
VI 7-7747.
(sk.) šokių šventės (liepos 6 d.) at
silankyti Čikagos Amfiteatro
x Akiniai siuntimui į Lietu garbės svečių susitikimo vietoje
vą, Kreipkitės į V. Karosaitę — trumpai susitikti, (pr.)
Optical Studio, 7051 S. WashteX A. a, Marcelės Stepaitienaw Ave., Chicago. m. 60629
Tel. 778-6766.
(sk.) nės pirmųjų metinių šv. Mišios
• bus atnašaujamos lietuvių T.
x Prityręs lietuvis kirpėjas Į Jėzuitų koplyčioje sekmadienį,
atidarė kirpyklą Marquette Par ; birželio 22 d., 8:30 vai. ryto.
ke, prie 69-os ir Artesian g-vės į šeima kviečia visus prisimenan— 2437 W. Uthuanian Plaza i čius Velionę dalyvauti pamalOourt
(sk.) Įdose, (pr.)

x Jono Ma&uikos (o ne Ma
čiulio) pavardė turėjo būti iš
spausdinta po ketvirtadienio
'Drauge" tilpusią
Hartfordo
Švyturio lituanistinės mokyklos
įuotrauka.

i %

CHICAGOS
ŽINIOS
PASIŪLĖ 60,000 DOL.

X Lietuvių Tauragės klubo
pusmetinis susirinkimas bus bir
želio 28 d., 5 vai. p. p. Šaulių
namuose. Susirinkimas vyks,
nepaisant atsilankiusių narių
skaičiaus. Po susirinkimo bus
vaišės.
X Futbolo klubo Lituanicos
metinis piknikas ir futbolo tur
nyrąs įvyks Marąuette Parke
liepos 5 d., šeštadienį, nuo 1 v.
r. ligi 11 v. v. Nuo 7 vai. vak.
gros orkestras. Visi kviečiami.
X Aukų po 5 doL atsiuntė:
Aleksandras Nelsas, Algis Dau
girdas, Vytautas Keršulis, Čes
lovas Ramanauskas, Algis Valiukaitis, Petras Lenys, A. Nečius, Paulina Nekrash, Vladas
Žukauskas. Visiems maloniai dė
kojame.
X Aukojo: 4 dol. K. Zygas,
3 dol. — Jonas Jonas Ramoš
ka; po 2 dol. — St. Gedutis, O.
Adomaitienė, K. Motušis. Ačiū.
X D. Jokūbaitis su žmona ir
sūnum Tery, atvykę iš Fort
Lauderdale, Fl., domėjosi lietu
viškomis knygomis "Drauge" ir
nusipirko jų už 50 dolerių.

Iš įvairių šaltinių pasiūlyta,
kad bus sumokėta 60,000 dol.
tam, kas suseks kaltininką, per
šovusį piliečių teisių sąjūdžio
veikėją Vernoo Jordan. Jis da
bar iš Port "VVayne, Ind., nuga
bentas į New Yorką.
•

VATIKANO DRAMA

Brighton Parko, Chicagoje, Nekalto Prasidėjimo parapijos lituanistinės mokyklos tautinių šokių šokėjų grupė su mo
kyklos vedėja Sofija Jorryniene ir šokių mokytoja Rūta Juškiene. Grupę sudaro: Stephanie Bachleda, Vida Baleckaityte, Kenneth Gaidelis, Danutė Gražytė, Gintaras Kebu ris, Mindaugas Keburis, Vytautas Keburis, Algis Kivėn a s,
Nadia Kivėnaitė, Romas Kivėnas, Mary Ann Krause, Michelle Machay, Carolyn Meizis, Angelė Mieliulytė. Violeta
Mieliulytė, Donald Nowak, Jeffrey Rakauskas, Melissa Rakauskaitė, Kurtis Rizleris, Ada Rizleryte, Vito Saulytis,
Frank Sokolowski, Vilija TamkutS.
Nuotr. M. Nagio

Mundelein kolegijos religijos
dėstytojas N. Patricca parašė
dramą "Examen", vaizduojan
čią Vatikaną su popiežiaus, kar
dinolų ir kitų personažais. Dra
ma išryškina Vatikano susirū
pinimą socialiniu klausimu, ko
munistinių jėgų kilimą, Bažny
čios rūpesčius dabarties laikais,
popiežiaus asmenišką būseną.
Dramą stato Victory Gardens
teatras 3730 N. Clark, Chicago
je. Režisierius — Lojolos univ.
profesorius D. Zacek
ŽEMĖ KALĖJIMUI

Cook apskr. taryba nuspren
dė kalėjimui nupirkti 32 akrus
žemės prie 76 Ave, ir 103 gat
pilis, buvo pastatyta graži bal vės Chicagoje.
to mūro didžiausia visoje Lietu
TARNYBŲ STUDIJA
voje geležinkelio stotis.. 1914
m. —Kybartų miestas buvo vi
Chicagos miesto vadovybė pa
sai sunaikintas, bet greitai atsi skyrė 700,000 dol. kad būtų pra
kūrė, augo pramone ir gyven vesta miesto tarnybų ir tarnau
tojų skaičiumi, nes buvo dide tojų studija. Norima sutaupyti
lis tarpvalstybinis keleivių ir iš 191 milijono, išmokamo al
prekių judėjimas tarp Vokieti goms.
jos ir Rusijos. Reikia paminėti,
AGITATORIAI
kad gimnazijos knygynas, artė
jant frontui, Januškevičiaus bu
Grupė agitatorių organizuoja
vo išgabentas į Vokietiją. Pasi sąjūdį, kad jaunimas 19-20 m.
baigus karui, šis knygynas buvo nesiregistruotų karinei tarny
VVuerzburge, vėliau Hanau sto bai, kaip yra suplanuota nauju
vyklos , o šiuo metu — Putna įstatymu. Ta grupė Chicagoje
me.
pasivadino National Resistance
Besivaišinant Elenos Rožėnie committee. Negirdėti, kad jie
nes ir Eleonoros Paketurienės protestuotų prieš karinę tarny
paruoštomis
vaišėmis, buvo bą Sov. Sąjungoje.
vienbalsiai nutarta sudaryti ko
PRIEŠ SIENŲ TARŠA
mitetą, kuriam mielai sutiko
priklausyti Engeibertas Andriu
Ispaniškai kalbančių šiauri
šis, Zigmas Dailidė, Algirdas nės Chicagos gaujų nariai savo
Karaitis, Albertas Kerelis, Aldo susirinkime, dalyvaujant miesto
na Viliušytė Martienė, Eleonora pareigūnams, nusprendė kovoti
Dailidaitė - Paketurienė, Elena prieš sienų, pervažų teršimą
Rovinskaitė Rožėnienė ir Juo įvairiais užrašais.
zas Šulaitis. Ši nauja valdyba
posėdžiaus ir nutars ateities pla iimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminniiiiimitti
nus, o jūs, mieli kybartiečiai, se
Advokatas
kitę spaudą ir, kai būsite kvie
čiami, savo gausiu atsilankymu
GINTARAS P. cEMLNAS
prisidėkite prie tolimesnės veik Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v.
los įgyvendinimo.
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
Rūta Jantokienė
ir pagal susitarimą.
Tel. 776-5162 arba 776-5163
2649 W. 63 Street
Chicago, ID. 60629

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
KYBARTŲ BAŽNYČIOS
AUKSINIS JUBILIEJUS

X Albina švagždienė, čikagiš
Birželio mėnesio pradžioje ky
kė, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 10 dol. auką. Dėko bartiečiai pirmą kartą Chicago
je susirinko į tėvų jėzuitų kop
jame.
lyčią, kur vysk. Vincentas BrizX Bronė šimukėnaitė, Grand gys atnašavo šv. Mišias už mi
Rapids, Mich., parėmė mūsų rusius kybartiečius, švenčiant
spaudos darbus 10 dol. auka. šios bažnyčios 50 metų gyvavi
Labai ačiū.
mo sukaktį. Savo pamoksle vys
kupas
paminėjo, kad jis buvęs
x Juozas Žilionis, žinomas
klevelandiškis, prie prenumera tik dvejų metų kunigas, kai ši
tos mokesčio pridėjo 12 dol. au parapija buvo įsteigta. Anks
čiau žmonės lankydavęsi Virba
ką. Maloniai dėkojame.
lio bažnyčioje, kuri yra už 5
X Vincas Tiknevičius su žmo km. Kybartų parapiją įkūrė
na, ciceriškiai, lankėsi "Drau kun. St. Čepulis, o bažnyčią ir
ge' ir nusipirko lietuviškų kny kleboniją suprojektavo arch.
gų už 36 dolerius.
Landsbergas - Žemkalnis. Vys
X Ramūnas Kondratas, Wa- kupas daug kartų lankėsi Ky
shingtono LB valdybos spau bartuose, ir ši parapija jam bu
dos platintojas, atsiuntė čekį vo artima ir prie širdies, nes jis
218 dol. už parduotas knygas. pats mokėsi ir dirbo Vilkaviš
Ta pačia proga vėl
užsisakė kyje, o Kybartai priklausė Vil
knygų už didesnę sumą. Malo kaviškio apskričiai
nu, kad iš jaunesniosios kartos
Šiai sukakčiai įamžinti kybar
atsiranda lietuviškų knygnešių. tiečiai, prisirrdndami Lietuvoje
Ačiū.
praleistas vaikystės, jaunystės
ar
vidurinio amžiaus dienas, sa
X Keliaujama į L. A , Cali
fornia, su mašina, tik į vieną vo aukomis nupirko auksinį kiepusę, ir norima surasti keleivį, liką, kuris ateityje suteiks giles
kuris prisidėtų prie išlaidų ir nę reikšmę buvusiai parapijai.
mokėtų vairuoti ne automatinę Šv. Mišių metu aukojimo taurę
mašiną (stiek shift). Klaust prie altoriaus nešė Marija Kerelienė ir Vytautas Paketuris. Pu
Valdis tel. 847-6291. (sk.)
mą kartą buvo dalijama šv. ko
x JAV LB Vidurio Vakarų munija iš šio simbolinio kieliko,
apygardos ruošiamoje geguži prisimenant mirusius kybartie
nėje Ottavva Woods Parke čius, dabar išblaškytus po visą
(tarp 4300 ir 4700 S. Harlem pasaulį.
Ave.) vyriausios šeimininkės
Pasibaigus pamaldoms, visi
bus Juzelė Laukaitienė, Mėta
Burbienė ir Birutė Navickienė. rinkosi į Jaunimo centro kavinę
(pr.) pasivaišinti ir pabendrauti. Vai
šių metu pirmasis prabilo į susi
X K. Avižienio paveikslų ko rinkusius šios idėjos organiza
lekcijos ir M. Gaižutienės kera torius arch. Albertas Kerelis
mikos darbų paroda atidaroma Jis džiaugėsi, kad tiek daug Ky
penktadienį, birželio 27 d. "Ga bartų miesto žmonių pastebėjo
lerijos" patalpose, 744 North skelbimus "Draugo" dienrašty
Wells Street, miesto centre. je ir atsilankė atšvęsti šį jubiiie
Svečių "priėmimas tarp 5 ir 8 i jų. Jo pasakyta kalba buvo pavai. vakaro. Parodas galima ap i lydėta gausiais plojimais ir dėžiūrėti kasdien nuo 11 vai. ryto I kingumu, kad jis, dar būdamas
iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais gimnazistu, kai pasitraukė iš
uždaryta. Paroda tęsis iki lie Kybartų, artėjant rusų kariuo
pos 13 d. (pr.)
menei, šiuo metu sugalvoja ir

Kybartiečiai po pamaldų prie Jaunimo centro paminklo Chicagoje.
Nvotr. Vfttoro Jratoko

subūrė įvairaus amžiaus kybar
tiečius į vieną būrį geram tiks
lui. Po to kalbėjo buvęs Kybar
tų gimnazijos mokytojas; Juo
zas Senkus, kuris jautriais žo
džiais sveikino kybartiečius.
Adomas Viliušis paminėjo kad
Kybartų gimnazijos 1940 m. lai
dos abiturientų suvažiavimas
įvyksiąs už dviejų savaičių Chi
cagoje, mat, jie buvo pasižadė
ję vienas kitam vėl susitikti po
40 metų. Jis papasakojo, kaip
jiems buvo liūdna, kai rytą ga
vo brandos atestatus, o vakare
jau neturėjo savo prezidento,
kuris per Kybartų — Eitkūnų
sieną pasitraukė į Vokiedją.
Be to, dar buvo papasakota,
kaip šiandien atrodo Kybartai
sugrįžusiam po daug metų at
gal. Pagrindinė alėja nebeturi
didžiųjų medžių, tvoros sukū
rentos, gatvėse didžiausios duo
bės, dumblas, namai nedažyti,
apskurę, gyventojai daugiausia
rusai, nes 1944 m. labai daug
kybartiečių pasitraukė į Vaka
rus. Liūdni ir niūrūs liko Ky
bartai.
Žvelgiant atgal į praeitį, Ky
bartų kaimas buvo įkurtas XVI
a. karalienės Bonos. Pavadintas
pagal ten gyvenusius kaimie
čius Kybartus. XIX a. nutiesus
geležinkelį Berlynas — Petra

IŠ ARTI IR TOLI
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• įvykiai minimi —visose lietuvių
kolonijose Australijoje. Šia pro Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
— Omahos arkivyskupijos ga kai kurias kolonijas lanko ir
Tel. — 776-8700
laikraštis "The Catrolic Voice" kalbas sako iš JAV-biu atvy
kęs
Simas
Kudirka.
Chicago, Illinois 60629
birželio 13 d. išspausdino porą
— "Šatrijos" tunto skautai- Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
straipsnių apie Lietuvą. Viena
me primenama maldos diena už ės suruošė jaukią iškylą į You
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
Lietuvą, o kitame aprašoma Lie Yangs kalnus. Iš viso vyko 14
tuvos tragedija,
prasidėjusi automobilių, šia proga buvo tel
kiamos lėšos skautiškąja i veik nniimiuniiniiHiHninnniuiiiimmmiH
prieš 40 metų.
lai.

i. L VALSTYBES*

AUSTRALIJOJE

ARGENTINOJE

— Kun. Prano Vaserio 40 me
— Sesuo Elenisa Joana Butų kunigystės sukaktis gražiai zaitė paskirta viršininke seselių
paminėta Melbourne. Iškilmin j kazimieriečių Rosario mieste.
gos šv. Mišios, kurias konceleDabartiniu laiku seselė vadovau
bravo 4 kunigai, buvo laikomos Į
Šv. Jono bažnyčioje. Pamokslą i ja Šv. Kazimiero parap. mokyk
sakė kun. Pranas Dauknys. Ju j lai "Republica de Lituania". Se
biliejinės vaišės suruoštos Lietu į selė su mokykla sudarė kelias
vių namuose. Jas pravedė Vik , futbolo komandas, kurios vadi
toras Laukaitis. Dalyvavo daug nasi 'Geltona", "Žalia", "Rau
lietuvių. Kartu paminėta ir ju dona'*, nes tikros vėliavos negabiliato 65 metų amžiaus sukak ; Įima naudoti. Vardai vartojami
tis.
lietuvių kalba. Moksleiviai žino,
ką tai reiškia — kad tai sudaro
— Džiugo tuntas Melbourne jų mokyklos vėliavą. Tarpmo
gyvai veikia. Neseniai kelios kyklinėse rungtynėse šios ko
vyr. skautės davė savo įžodį mandos yra laimėjusios daug
Ruošiamos sueigos su pašneke pirmenybių.
siais, pokalbiais, organizuoja — ALOS taryba su dideliu
mos iškylos.
pasitenkinimu nori pažymėti pa
— Skaudžių birželio įvykių sisekimą parodos, kuri įvyko
minėjimai ruošiami visose lietu Kanados banko patalpose., Bue
vių kolonijose. Kai kuriose jų nos Aires miesto centre, nuo ba
dalyvaus iš JAV-bių atvykęs Si landžio 21 iki gegužės 16. Tary
bos pakvietimu parodoje daly
mas Kudirka.
— Birželio mėnesio skaudūs vavo taip pat latviai ir estai.

Gyvenimo nuotrupos
Nauja
Sofijos Ambrazevičienei
knyga
Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos
Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir
Amerikos gyvenimo.
Kaina su persiuntimu $4.85
Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur.
Knygos mylėtojams — tikra
dovana.
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DENGIAME IR TAISOME
VISU RŪŠIŲ STOGUS
Už savo darbą garantuojame
ir esame apdrausti.
Skambinkite
ARVYDUI KBELAI
Tel. — 4S4-9655

