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Šviečiantis žiburys
(Tęainya)

Šiuo metu formuojasi pogrin
dinė Kunigų seminarija Lietuvo
je, ir Virgilijus pradeda filosofi
jos studijas. Tik mokytis jam perznaža, jis nori būti kavos už Baž
nyčios laisvę sūkuryje. 1972 me
tais jis buvo vienas iš uoliausių
parašų rinkėjų ,po 17000 kataflikų memorandumu, kuriame iš
sovietinės valdžios reikalaujama
tikėjimui laisvės. Kažkoks judas
paskambino milicijai ir drąsus
jaunuolis, tarsi žmogžudys, su
antrankiais ant ranlkų atsiduria
Prieny vidaus reikaly skyriuje.
Parašai atimami, o jam grasi
nama, jei išdrįsiąs ateityje rinkti
parašus, griežtomis bausmėmis.
Tačiau Virgilijus išdrįsta. San
taikos parapijoje jis eina iš na
mo į namą ir surenka apie pu
santro tūkstančio parašų po pra
šymu, kad valdžia netrukdytų
vyskupui paskirti šiai parapijai
kleboną. Šįkart fudo neatsirado;
niekas nepasiskubino išduoti, o
Santaikos parapija tuojau pat ga
vo kleboną.
1972 m. Virgilijui į rankas pa
tenka „LKB Kronika“ it jis ieško
būdų jai padauginti. Tuo tarpu i
čeiįsto akis jau seka šio jaunuo
lio' žingsnius. 1973 rriety kraty
audra palietė ir Virgilijaus butą;
pas jį randamos rotatoriaus vaškuotės, ant kurių rašomąja ma
šinėle
atspausdinta
Grauslio
„Ieškau Tavo veido“. Čekistai
kaltina, kad šiuo būdu Virgili
jus dauginęs vieną LKB Kroni
kos numerį ir jaunuolis suima
mas. Saugumo požemiuose Virgi
lijus sunkiai suserga. Teismo me
tu jis vos stovi ant kojy, — silp
nas kūnu, bet tvirtas dvasia.
Teisme jis nesiteisina, neatgailauja, norėdamas
suminkštinti
teisėjų širdis, bet kaltina Bažny-
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čios ir Tautos budelius. Busima
sis kunigas pranašiškai kalba,
kad vietoje sunaikintųjų, atsistos
kiti, ir kovingiesiems bedieviams
nesulaakyt Lietuvos katalikų ver
žimosi į laisvę (žr. LKB Kroni
ka, Nr. 13). Teismo sprendimas
— du metai, ir Virgilijus atsidu
ria Pravieniškėse tarp plėšikų,
žmogžudžių ir prievartautojų.
Nemėgo jis pasakoti apie save,
bet kas kalėjo Pravieniškėse, tas
žino šio pragaro žemėje buitines
sąlygas ir lengvai gali atkurti ne
žmoniškai sunkios kilniam jau
nuoliui katorgos vaizdą, kur kri
minalistai nuo prižiūrėtojų sky
rėsi tik tuo, kad ant vienų — juo
di drabužiai, o ant kitų — ant
pečiai.
Čekistai mato, kad Virgilijus
gali lageryje numirti, o partija
nenori, kad Lietuva turėtų nau
jų
kankinių. „Geradariai“ iš
KGB atveža Virgilijų ir vos gyvą
paleidžia prie namų slenksčio —
geriau tyliai numirk čia, o ne
pas mus. Vėliau vienas partijos
sekretorius teisinsis: „Mes nelau
kėme, kad jis nusibaigtų...“ Vi
siškai išsekęs, sunkios vėžio li
gos kamuojamas, Virgilijus vos
nuslenka į Katedrą ir ten prie
Sopulingosios Motinos Marijos
kojų nualpsta. Lagerį pakeičia li
goninė, bet kryžius Virgilijaus
nepalieka. Po sunkios operacijos
jis pamažu atsigauna, o pašau
kimo žvaigždė dar labiau vilioja.
Virgilijus jaučia, kad jo gyveni
mas trumpas ir delsiamiems pri
mena: „Man reikia skubėti“.
Pradėjęs zakristijonauti, jis ne
paleidžia knygos iš Tankų. Atsi
randa įkyrūs, be perstojo vargi
nantys skausmai, bet atkaklus
vaikinas meldžiasi ir nemetsa te
ologijos vadovėj.

(Bus daugiau)

KATALIKAI PASAULY
Muzikos kongresas

Koelno katedros jubiliejaus
proga Bonnoje, Vokietijoje, įvyks
vn-asis tarptautinis, religinės Į
muzikos kongresas, kuriam yra
parinkta tema: „Religinė muzi
ka ir etnologinės studijos ypatin
gai atsižvelgiant į Afriką“. Ta
proga Popiežius Jonas Paulius IIsis pasiuntė Koelno arkivyskupui
laišką, kuriame skatina kongreso
dalyvius ugdyti religinės muzikos
tradicijas suderinamai su Il-ojo
Vatikano susirinkimo
mokslu.
Popiežius pažymi, jog Bažnyčio
je turi būti puoselėjamos naujos:
religinės muzikos formos, saugo-;
jarrt, tačiau, ir senovinės muzi- i
kos lobyną, ypač gregorinį ir po
lifoninį giedojimą, kuris nuo am
žių yra tampriai susijęs su šven
tų Mišiy liturgija.
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Ekumeninis budėjimas
Augsburgiškosios
konfesijos,
tai yra katalikų ir liuteronų atsi
skyrimo, 450-ųjų metinių proga,
Augsburgo katedroje įvyko eku
meninis maldos budėjimas, ku
riame dalyvavo daugiau negu še
ši tūkstančiai įvairių kraštų jau
nimo. Budėjimą surengė prancū
zų Ta iže ekumeninės bendruome
nės vyresnysis
brolis
Roger
Schutz. Jis savo žodyje ragino
jaunimą veikti už visų krikščio
nių vienybę Kristuje.

►
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Lankysis

Kanadoje

Motina
Teresė
iš Kalkutos
rugpjūčio mėnesy lankysis Ka
nadoje. Ta proga motinos Tere
sės kelionės organizatoriai tikisi
galėsią įteikti žmonių meilės
apaštalei vieną milijoną kanadiškų dolerių, skirtų motinos Te
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resės vedamai pagalbos akcijai
Indijos ir viso pasaulio vargstantiem. Už žmonių meilės darbus
motinai Teresei 1979-ais metais
buvo įteikta Nobelio Taikos pre
mija, o šių metų pradžioje —
aukščiausias Indijos žymuo —
vadinamas Indijos perlas.

Karalienės vizitas
Anglijos karalienė Elzbieta IIoji spalio mėnesį atvyks į Vati
kaną pasimatyti su Popiežium
Jonu Paulium II-uoju. Tai pra
nešė Didžiosios Britanijos nauja
sis įgaliotas ministras prie Apaš
talų Sosto įteikdamas Popiežiui
savo skiriamuosius raštus. Šven
tasis Tėvas, dėkodamas karalie
nei už numatomą vizitą Vatika
ne, ministrui tartame žodyje taip
pat iškėlė palankiai besivystan
čius Apaštalų Sosto santykius su
Didžiąją Britanija ir katalikų
Bažnyčios plečiamą dialogą su
anglikonais ir kitomis Anglijos
krikščioniškomis bendruomenė
mis tarpusavio susipratimo dva
sioje.
Studijų savaitė

Asyžiuje birželio mėnesio pa
baigoje įvyko 30-oji italų tauti
nė studijų savaitė sielovados
klausimais. Joje dalyvavo apie
800 sielovados srityje dirbančių
asmenų — kunigų ir pasauliečių,
kurie buvo pasiskirstę į septynias
darbo grupes. Darbo grupėse bu
vo svarstomos tokios temos, kaip,
parapija ir pasiruošimas šeimy
niniam gyvenimui, parapija ir
Šeimos tikėjimas, parapija, šei
ma ir katekizmo mokymas, pa
rapija, šeima ir dvasinių pašau
kimų klausimas. Buvo taip pat

— Dar trys laivai su 145 pa
bėgėliais trečiadienį atplaukė iš
Kubos. Iš viso nuo balandžio 21
d. Amerikon atvyko 117,830 ku
biečių.
— Jungtinės Tautos rugpiūčio 25 d. svarstys Zimbabvės pri
ėmimo klausimą. Saugumo tatyba jau pritarė naujos valstybės
(buvusios Rodezijos) priėmimui.
— Libane Beiruto krikščionių
rajone sprogo galinga bomba, užmušusi 6, sužeidusi 15 žmonių.
Manoma, kad ji buvo skirta falagistų milicijos vadui Bashir Gemayel nužudyti, tačiau jis liko
sveikas.
— Nauja Zimbabvės juodųjų
valstybė olimpiadoje laimėjo pir
mą aukso medalį už moterų lau
ko ritulį. Įdomu, kad komando
je žaidė visos baltos merginos, fi
nale sumušusios Austriją 4-1.
— Pietų Korėjos vyriausybė
Du priešingų partijų politikai, šen. Kennedy ir kongresmanas Anderson, su
tinka tik vienu klausimu — abu nenori, kad prezidentas Carteris butų per uždarė 172 laikraščius, daugiau
rinktas. Abu bijo respublikonų kandidato Ronaldo Reagano laimėjimo ir pa sia žurnalus, kurie gadiną jau
siryžę bendradarbiauti, kad jis nebūtų išrinktas.
nimą.

SADONAITE GRĮŽO
IŠ SIBIRO TREMTIES
"Ir tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai..."
Trečiadienį, liepos 9 dieną, Ni
jolė Sadūnaitė iš Sibiro tremties
grįžo į Vilnių. Šia žinia dalijasi
spaudos agentūrų bei laikraščių
korespondentai Vakarų kraštuo
se, kur Nijolė Sadūnaitė yra pla
čiai pažįstama. Šios heroiškai
drąsios lietuvės likimą užsienio
spauda atidžiai sekė nuo pat
jos areštavimo dienos 1974 me
tų rugpjūčio 27-tos. Apkaltinta
tariamai „antisovietine propa
ganda ir agitacija“, Nijolė Sa
dūnaitė buvo teisiama Vilniuje
1975 metų birželio 16-17 die
nomis. Visą kaltinamąją medžia
gą sudarė kratos metu paimti
daiktai: rašomoji mašinėlė, pra
dėtas perrašyti Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos 11-tasis
numeris ir dar keletas Lietuvos
Katalikų Bažnyčios .Kronikos nu
merių. Teismo sprendimas buvo
labai griežtas: Nijolė nuteista
laisvės atėmimu trejiem metam,
atliekant bausmę griežto režimo
lageriuose it ištrėmimu trejiem
metam. Teismo metu kaltinamoji
gynėsi tpati, be jokių advokatų pa
galbos. Jos gynimosi kalba grei
tai pasiekė Vakarus ir, išversta į
pagrindines kalbas, plačiai pa
sklido įvairiuose kraštuose. Tai
nepaprasto žmogiško ir krikščio
niško taurumo dokumentas, ku
ris kalba pasauliui apie Lietuvos
katalikų heroizmą ir apie Nijolės
. Sadūnaitės ateistų kaltintojų dva
sinę menkystę. Nepaisant dauge
lio laisvojo ir krikščioniškojo

Kremlius apie
Carterio sunkumus
Maskva. — Sovietų „Pravda“,
komentuodama Amerikoje kilu
sią prezidento brolio bylą, pripa
žįsta, kad brolis palkenks prezi
dento perrinkimo kampanijai,
tačiau
nusivylimas prezidentu
guli daug giliau. Amerikiečiai
nusivylė Carterio pažadų sulau
žymu, ekonominiu
nuosmukiu,
bedarbių skaičiaus didėjimu, ky
lančiomis kainomis, gynybos iš
laidų didinimu, rašo „Praivda“.
svarstomi
auklėjimo
apskritai,
gyvenime.

pasaulio žmonių protestų ir pra
šymų
panaikinti
nežmonišką
teismo nuosprendį, Nijolė Sadū
naitė turėjo pilnai atlikti jai pa
skirtą bausmę griežto režimo la
geriuose ir Sibiro tremtyje. Ne
jautrumu pasaulio viešosios opi
nijos balsui Nijolės Sadūnaitės
kaltintojai ir teisėjai dar kartą
įrodė, kad jų vienintelė atrama
yra prievarta ir brutali jėga.
Jiem ypač tinka Nijolės Sadū
naitės teisminio gynimosi kalbos
žodžiai:
(Bus daugiau)

Reikalauja lygių
teisių moterims
, Kopenhaga. — Danijoje pasi
baigė 18 dienų trukusi Jungtinių
Tautų konferencija moterų reika
lams. Paskelbta 218 straipsnių
programa, priimta 94-4 balsais.
Daug valstybių susilaikė nuo bal
savimo, nes programoje buvo sio
nizmo pasmerkimas, sulyginant
jį su rasizmu, ir šalpa palestinietėms moterims.
Moterų teisės ir jų pądėtis už
ima didesnę programos dalį. Nu
statyta data, iki kurios turi būti
panaikintas neraštingumas. Pa
sisakoma už moterų lygias teises
politikoje, sveikatos priežiūroje,
nuosavybių įstatymuose, atlygi
nimuose už darbą.
Konferencija ragina ir pačias
Jungtines Tautas priimti daugiau
moterų tarnautojų, kad per atei
nančius dvejis metus JT kadruo
se būtų bent 25 nuoš. moterų.

Parduos Irakui

karo laivų motorus

Washingtonas. — Valstybės
departamentas paskelbė, kad ne
žiūrint protestų ir priekaištų, nu
tarta parduoti Irakui keturių ka
ro laivų motorus, gaminamus
GeneraU Electric už 11.2 mil. dol.
Laivus Irakui stato Italijos bend
rovė. Dėl šių motorų pardavimo
protestą reiškė Izraelio vyriausy
bė. Departamento pareiškime sa
koma, kari šis klausimas buvo
parapijos uždaviniai nuodugniai apsvarstytas ir nu
ir socialinėje srityje ir, tarta, kad pardavimas yra nau
bendruomeniniame dingas užsienio politikos intere
sams.

Kennedy vilioja

John Andersoną
Stiprėja prieš Carterį nukreiptos jėgos
Washingtonas. — Ketvirtadienį spaudą nustebino dviejų kan
didatų į prezidento vietą susiti
kimas. Senatorius Edward Ken
nedy, demokratas, kuris stengia
si tapti demokratų partijos kan
didatu, pakvietė į savo įstaigą
nepartinį kandidatą,
ilgametį
respublikoną, Illinois kongresmaną John Andersoną. Jie, pasi
kalbėję 45 min., susitiko su spau
dos atstovais. Andersonas visus
nustebino, pranešdamas, kad jis
greičiausiai pasitrauktų iš var
žybų, jei demokratų partija pa
rinktų kurį kitą kandidatą į pre
zidentus, — ne Carterį.
Andersonas pabrėžė, kad jis su
dideliu susidomėjimu seks
de
mokratų konvenciją New Yorke,
kur ji prasidės rugpiūčio 11 d.
Jau anksčiau Andersonas yra pa
sakęs spaudai, kad jam geriau
patiktų prezidentu turėti šen.
Kennedį, negu respublikoną Ro
naldą Reaganą. Jei Kennedis ne
būtų nominuotas, Andersonas
geriau norėtų matyti, kurį kitą
demokratą kandidatu, tik ne Car
terį.
Šen. Kennedy bendrame susiti
kime su spaudos atstovais pabrė
žė, jog pasikalbėjime su Ander
sonu nebuvo svarstyta kandida
tuoti kartu.
Demokratams labai
svarbi
Andersono kandidatūra. Jis, lai
komas liberaliu respublikonu,
galėtų daugiau balsų atitraukti
nuo demokratų kandidato negu
iš
respublikono.
Kalifornijos
valstijoje pravestas opinijos tyri
mas parodė, kad jei rinkimai bū
tų šiandien, daugiausia balsų
gautų Reaganas, po jo eina An
dersonas, o prezidentas Carteris
lieka trečias. Sakoma, kad pana
ši padėtis esanti ir New Yorke,
kur Andersonas gautų daugiau
balsų už Carterį, nes jį Temia žy
dų liberalai.

— Bolivijos
vyriausybė pa
smerkė Amerikos šalpos sustab
dymą. Lėšų dalis buvo skirta ko
vai su narkotikų prekyba. Vidaus
•reikalų ministeris pasakė, kad
dabar Amerikoje pasirodys dau
giau kokaino.
— Salvadoro teroristai nušo
vė du San Miguel miesto bur
mistro sūnus.
— Iš erdvės sugrįžo sovietų
erdvėlaivis po aštuonių dienų
skridimo. Maskvos propaganda
neslepia, kad šis ruso skridimas
su vietnamiečiu buvo rišamas su
olimpiniais žaidimais.
— Penkios nedidelės bambos
sunkiai sužalojo Belfasto, šiau
rinėje Airijoje, viešbutį. Žmonių
aukų nebuvo.
— Specialistai nustatė prie
žastį, dėl kurios šiaurės jūroje su
griuvo naftos gręžimo platforma.
Ji stovėjo ant penkių metalinių
kojų. Vienoje kojoje buvo išgręž
ta dkylė nuo čia prasidėjęs kojos
siUinldmas, nelaimėje žuvo 123
žmonės.
— Egipto prezidentes Sadatas
pareiškė, kad izraelitų paskelbi
mas Jeruzalės amžinaja, jungtine
žydų sostine buvo laukiamas, ta
«
čiau jis prieštarauja Camp David
Maskva. — Tarptautinis olim
susitarimų dvasiai.
pinis 'komitetas nutarė patenkin
— Olimpinių žaidynių bokso ti Amerikos protestus ir žaidynių
varžybose geriausiai pasirodė Ku uždarymo dieną,
sekmadienį,
bos boksininkai. Į finalus pateko nebus iškelta Amerikos vėliava,
aštuoni kubiečiai iš 11 galimų. nebus grojamas jos himnas. Jų
Prisimenama, kad pirmas kubie vietoj orkestras sugros olimpinę
čių bokso treneris buvo Algirdas giesmę, bus iškelta Los Angeles
Šocikas.
miesto vėliava. Olimpiadų tradi
cija reikalauja iškelti vėliavą tos
šalies, kur bus sekantieji žaidi
mai.
Olimpiados spaudos
centras
paskelbė,
kokių
pavardžių
spor
New Delbi. — Žinios apie 14
tininkai
dalyvauja
žaidynėse.
Vi
Afganistano armijos divizijos su
kilimą nepasitvirtino. Netoli Ka sus nugalėjo ispaniška Gpnžales
bulo buvo sukilę du kariuomenės pavardė, jų yra devyniolika: de
daliniai, kuriems vadovauja af vyni iš Kubos, trys iš Meksikos,
ganų komunistų „masių“ frakci penki iš Ispanijos ir po vieną iš
jos karininkai. Jie planavę nu-Į Prancūzijos bei Kolumbijos. La
versti prezidentą Karmalą, kuris bai populiari Kim pavardė, šiau
vadovauja kitai komunistų — I rės Korėjos komandoje yra net
„vėliavos“ grupei, šių dviejų gru 14 Kimų.
Nors Ivanovas yra populiari
pių vidinės kovos jau pareikala
vo daug aukų. Sovietų kareiviai rusų pavardė, tačiau sovietų ko
suėmė įtariamus karininkus. Sa mandoje tik vienas Ivanovas, įri
koma, kad apie 80 nuoš. afga ti atvyko iš Bulgarijos.
nų komunistų kariuomenėje pri
klauso „masių“ grupuotei.
kainuojančią įmonę, kuri 1984

Olimpiadoj nebus
Amerikos vėliavos

Didėja afganų
komunistų skilimas

Trys valstybės

gamins skystų kuru
Washingtonas. — Baltųjų Rū
mų pranešimas apie sintetinio
skysto kuro gamybą nurodo, kad
Amerika, Vakarų Vokietija ir Ja
ponija bendromis jėgomis statys
Vakarų Virginijoje 1.4 bil. dol.

Demokratų
partijoje toliau
vyksta kova dėl „atviros konven
cijos“. Sudarytam
specialiam
komitetui vadovauja garsus ad
vokatas Edward Bennett 'Mi
liams. Jis pasakė, kad demokra
tų partija per 150 metų turėda
vo atviras konvencijas, kurių de
legatai balsuodavo pagal savo
sąžines, išreikšdavo savo pažiū
ras, savo valią.
Prezidento Carterio perrinki
mo komiteto pirmininkas Robert
Strauss pareiškė, kad kova vyks
ta ne dėl „atviros“ konvencijos,
bet kovoja „blogi pralaimėtojai“.
Komentatoriai pripažįsta, kad jei
delegatai konvencijoje nežiūrėtų
iš rinkėjų gautų įgaliojimų, o
balsuotų kiekvienas pagal savo
nuotaikas, tai kuriems galams
reikalingi brangiai kainuoją, il
gai užsitęsią pirmininiai rinki
mai? Straussas pasakė, kad „atvi
ra konvencija“ panaši į vyrą, ku
ris neištikimas savo žmonai ir
vadina savo vedybas „atviromis
vedybomis“. Demokratų pirmi
niuose rinkimuose dalyvavo 19
milijontf amerikiečių, jie išreiš
kė savo valią, jų pažiūros turi
atsispindėti konvencijoje, pasa
kė Strauss.

Automobilių

pramonės nuostoliai
Detroitas. — Automobilių pra
monės liūdnus pranešimus už
baigė Chryslerio bendrovė, pa
skelbdama, kad per antrąjį šių
metų ketvirtį jos nuostoliai sie
kė 536 mil. dol. Sudėjus visų
keturių
Amerikos
bendrovių
nuostolius, per pusę metų pra
monė turėjo 1.9 bil. dol. nuosto
lių. Vien Chryslerio šių metų
nuostoliai siekia 985 mil. dol.

Irane šaudomi
režimo priešai
Teheranas. — Irano radijas
vėl paskelbė, jog ketvirtadieni
buvo sušaudyti 24 žmonės, jų
tarpe 11 civilių, kurie dalyvavo
sąmoksle nuversti dabartinę vy
riausybę. Užsienio spaudos ste
bėtojai, prisiminę, kaip Irano ra
dijas vadino mirusį šachą krau
geriu, sako, kad dabartinis reži
mas irgi mėgsta žudyti savo poli
tinius priešus. Abadano mieste
du sušaudyti buvę Irako agentai,
platinę ginklus ir šnipinėję.
Teherane 177 „studentai, ku
rie seka imamo liniją“ paskelbė
pareiškimą, kuriame reikalauja
paleisti Washingtone suimtus
177 iraniečius, kėlusius neramu
mus sostinės gatvėse praėjusį sek
madienį. Jie jėga bandė išardy
ti „laisvojo Irano“ organizacijos
surengtą demonstraciją. Tehera
no pareiškime sakoma, kad Ira
nas yra karo stovyje su Amerika,
kuri bus tol puolama, kol bus vi
siškai nugalėta visame pasaulyje.

KALENDORIUS

Rugpiūčio 2 d.: Euzebijus, Teodota, Tugaudas, Varpūnė.
Rugpiūčio 3 d.: Nikodemas,
Marana, Manigirdas, Lengvė.
m. pagamins iš akmens anglies
Rugpiūčio 4 d.: Jonas Vian.,
kasdien po 20,000 statinių aly Perpetua, Gerimantas, Nemune.
vos. Abi svetimos valstybės prisi
Saulė teka 5:44, leidžiasi 8:09.
dės prie įmonės statybos
savo
ORAS
ekspertais ir kiekviena apmokės
po 25 nuoš. statybos išlaidų.
Saulėta, nepastovus debesuo
Techniškus darbus atliks Gulf tumas, gali lyti su perkūnija,
Oil, vokiečių Ruhrkohle AG ir temperatūra dieną 90 1., naktį
japonų Mitsirit bendrovė.
75 1.

Split by PDF Splitter

3

DRAUGAS, ėeėtadienia, 1980 m. rugpjūčio mėn. 2 d.

Mūsų kolonijose
Cape Cod, Mass.
GEGUŽINE

REDAGUOJA Jonas žadeilds. Informacinę medfisgą ir nuotraukas
siųsti: 6522 So. Rockwefl Av«l, Chicago, IL 60629. TeL 778-7852

GYVENIMAS Iš TRUPINIŲ
merdėti, apsnūsti ir net mirti.
Organizacijų mozaikinį paveiks
lą, patrauklų ir pastovų, kuria tik
tie, kurie visados lieka ištikimi
savo principams, kai visi kiti kar
tais nesugeba net paprasčiausio
mis rėmų dalimis būti.
Ir mes, ateitininkai, ne visa
dos taip gyvenam, kaip mūsų or
ganizacijos
siekiai reikalauja.
Tai žiūrėk čia, tai žiūrėk kitur
nusigręžiam nuo taip žaviai puo
selėtų idealų, nuo taip daug savo
vadovų įdėtos širdies. Gal ir ge
ra laikinai plaukti pasroviui su
beidėjine minia. O paskui, kai
„kai ateiname į protą“, dažnai
pamatome, kad visi tiltai, pasta
tyti iš jaunystės kvailybių, srovės
nunešti ir sugriauti. Taip mes
nykstame gyvenimo dumblynuo
se, ne patys save kaltindami, bet
ieškodami savo aplinkoj kalti
Mozaikinių apraiškų yra ne
ninkų.
tik atskiro žmogaus gyvenime,
bet ir visuomeninėse grupėse, se
Taip gyvenimas ir idealai nu
nesniųjų ar jaunesniųjų organiza eina skirtingais keliais. Murzinas
cijose. Visuose keturiuose metų mozaikinis gyvenimo paveikslas
laikuose išbarstyti planai: žiemą palieka be jokios vertės, jo atski
jau spėjo sušalti, vasarą perkais ros dalelės kaip iš purvo išgrai
ti, ištirpti, pavasarį nuo planų bytos. Tai nenuneigiama gyve
išsiveržė į atgimstančias platybes nimo tiesa.
ir paklaidino, o ruduo prabėgo
Jau stunriamės į antrąją vasa
vasaros atsiminimais, kaip pra ros pusę.'7-Greitai sugrįšime iš
slenka dulkėtu keliu gyvenimo atostogų, iš stovyklų, iš kelionių,
vežimas į nežinią. Tačiau ir tai džiaugsimės turėję sveiką kūnui
yra gyvenimo mozaika, suside poilsį. Gal niekas ir nepaklaus,
danti iš trupinių, iš potvynių ir ar tuo metu rinkom bent me
atoslūgių, kurie galbūt jau nėra džiagą savo gyvenimo mozaiki
periodiniai, kurie priklauso nu< niam paveikslui. Gal ir tuos su
•žmogaus vidinių nuotaikų. Kaip rinktus trupinius išbarstėm leng
kiekvienas žmogus susiduria su vabūdiškai? Ir mūsų planai su
kūno nuovargiu, taip jį dažnai biro į skeveldras?
Kaip aiškėja, ne visi vienodai
užklumpa ir dvasinis nuovargis.
Jis aplanko visus. Nuo jo nėra kuriame savo gyvenimo bei veik
apsaugotos ir labai veiklios as los mozaikinius paveikslus. Gal
menybės, kurių gyvenimo pagrin būt nesunkiai suprantamos žmo
duose yra ne tik dideli užmojai, giškos silpnybės, bet visiškas ne
bet ir ištesėjimai. Ir jie kovoja sirūpinimas savo dvasiniam gy
su nuovargiu ir pralaimėjimais. venimui parenkama medžiaga
Kiekviena žmogaus veikla turi kiekvienam mąstančiam gali su
potvynių ir atoslūgių, nusivyli kelti slegiančių dvasią minčių.
mų ir dvasinių pakilimų. Tai at Kodėl tad mūsų kūninė povyza
sitinka su mažaisiais, kurie ant yra taip stropiai prižiūrima ir
ežero kranto smėlio pilis stato, saugojama, kodėl taip baidomasi
kurie knygas rašo, kurie didžiu- gyvenimo įspaustų fizinių raukš
liems sambūriams vadovauja, lių, kai į dvasines raukšles visai
dėmesio?
Kodėl
kaip ir tiems, kurie veda žmogų nekreipiama
erškėčiuotu keliu į pažadėtą lai bent tam tikram laipsny neišlai
koma harmonijos? Kūrinys iš
mę.
Jei pasuksime veidą nuo atski duoda kūrėją, kūriny atsispindi
rų individų į organizacijas, tai menininko siela. Koks meninin
pastebėsime, kad jos taip pat iš kas, tokia ir jo kūryba. Argi me
gyvena potvynius ir atoslūgius, nininkas galėtų žiūrovą versti ti
kad jų mozaikinis paveikslas tai kėti tuo, kuo jis pats netiki?
patrauklus, tai blankus, besielis.
Tad ir mums, kaip gyvenimo,
Tik kai kurios mozaikos dalelės esmės ir prasmės ieškotojams,
atkreipia žiūrovo akį, tačiau di reikėtų labai susirūpinti, kad mū
džioji paveikslo dalis neatitinka sų vidaus ir išorinio gyvenimo
mozaikinio meno reikalavimams. mozaikinis paveikslas būtų pa
Tai organizacijos vaizdas, kuris trauklesnis ir gyvenimo aplinkai
neatitinka organizacijos nustaty įtakingesnis ypač tiems, kurių
tiems principams, tai gyvenimas akys į mus atkreiptos, kurie mu
iš nesuderintų trupinių. Tik vie myse ieško sektinų pavyzdžių.
no kito nario giedras veidas, kai Gal mes esame gabūs teisingų
tuo tarpu daugumos pašaliniais gyvenimo prasmės atsakymo ieš
rūpesčiais išvagoti veidai. Kai pa kotojai, bet mūsų veiklos tiks
skiras
žmogus neatlieka savo las nėra vien tik ieškojimas..
pareigų, jis pirmiausia pats save
Ateitininko dvasinės pažangos
žemina, kai organizacija nutols kūryba turėtų vykti nuolatos
ta nuo savo principų, nesugeba Kaip tiesos ieškojimui nėra ato
siekti savo užsimotų tikslų, ji ima stogų, taip ir gyvenimui pagal

Gyvenimas yra mozaika, me
no kūrinys, susidedąs iš įvairia
spalvių akmenėlių, stiklo gabalė
lių, net brangiųjų akmenų bei
metalų. O tai visa didina pa
veikslo vertę. Vieni mozaikos kū
riniai traukia akį ir širdį, pro ki
tus praeini tik metęs žvilgsnį, o į
kai kuriuos ir visai neatkreipi dė
mesio. Kiekvienas žmogus kuria
savo gyvenimo mozaiką, kuri ne
visų praeivių žvilgsnį vienodai
patraukia — nuo susižavėjimo
iki pasibiaurėjimo. O tai parei
na nuo to, kokia medžiaga pa
naudota mozaikiniam paveikslui:
stengtasi kuriant paieškoti ir pa
naudoti vertingesnės • mozaikos
turinį sudarančios dalelės, ar at
sitiktinai ir bet kas klijuota. Dėl
to ir kūrinio grožis nevienodas,
ir kūrinio vertė kelia abejonę.

Stasio Šalkauskio moksleivių kuopos studijų dienų dalyviai su savo vado
vais — dr. R. Petrausku, Antanu Rašymu ir Rita Rudaityte
cagoje
Nuotr. V. Bacevičiais

principus neturėtų būti atoslūgio.
Tai nuolatinis potvynis. Tad nie
kados
nesakytina:
pradėsime
veikti orui atšalus, kai sumažės
karščiai. Tegu mūsų mozaikinio
paveikslo progreso nesustabdo
nei metų laikai, nei kitokios
dvasinį progresą stabdančios už
tvaros.
Pranas Razminas

TORONTO STUDENTŲ
ATEITININKŲ VEIKLA
1980 metų veikla prasidėjo
sausio 19 d. susirinkimu, kuria
me buvo nagrinėjama ateitinin
kų vertė ir reikšmė kasdieninia
me gyvenime. Klausimai buvo
iparuošti Studentų
ateitininkų
centro valdybos.
Sausio mėn. 26 dieną studen
tai kartu vyko į teatrą pamatyti
vaidinimą „Mousetrap“.
Susikaupimo vakaras įvyko ko
vo mėn. 1 dieną seselių namuo
se. Atvyko gana didelis skaičius
studentų. Kun. J. Staškevičius iš
Londono ir seselė Igne pravedė
vakarą. Tema — įsipareigojimas.
Pabaigoje — buvo mišios.
Kovo mėn. 22 dieną suruoš
tuose SAS CV Pavasario kursuo
se dalyvavo kelį asmenys iš To
ronto. Kovo 29 d. buvo suruošti
SAS CV 'kandidatų kursai Lemonte, Illinois, Ateitininkų na
muose. Dalyvavo visi kandidatai
studentai, kurie ruošėsi įžodį
duoti.

Šįmetinėms „Ateities“ jaunimo
konkurso premijoms dar reikia
kelių šimtų dolerių. Laukiame
mecenatų. Aukas, išrašius čekius
„Lithuanian
Roman Catholic
Federation ATEITIS“,
galima
nusirašyti nuo JAV pajamų mo
kesčių (incomeTax).

(

„ATEITIES“ KONKURSAS
JAUNIMUI

„Ateities“
žurnalas kasmet
skelbia konkursą jaunimui. Toks
konkursas yra paskelbtas ir šiais
1979 - 1980 veiklos jnetais.
Kaip ir ankstyvesnieji, taip ir
šis konkursas apima įvairias sri
tis: 1. beletristiką (novelę, apsa
kymą, apysaką ir pan.), 2. poeziziją, 3. straipsnį - rašinį, 4. veik
los (stovyklos, kursų, susirinki
mo ir kt.) aprašymą, 5. veiklos
fotografiją, 6. meno fotografiją
ir 7. iliustraciją.

Redakcija vertins visus 1979
m. rugsėjo 16 d. — 1980 m. rug
sėjo 15 d. laikotarpiu „Ateičiai“
atsiųstus kūrinius, kurie nebuvo
atspausdinti periodinėje spaudo
je (stovyklų ir kuopų laikraštėliai
į periodinę spaudą neįskaitomi).
Moksleiviams (iki 19 amž. jauni
mui ir vyresniam jaunimui (1930 m. amžiaus premijos skiria
mos atskirai.
Kasmet tokio konkurso premi
joms yra išdalinama iki 1000 do
lerių. Premijų skaičius siekia arti
30.
Vasarą yra daug laisvo laiko.
Jaunimas yra skatinamas kurti:
parašyti lietuviškai eilėraštį, ap
rašymą ar pasaką, fotografuoti,
sūkurti iliustracijų. Konkurso ter
minas artėja: kūryba turi „Atei
ties“ redakciją pasiekti iki rugsė-

1980 m. rugpjūčio 9 d., šešta
dienį 12 vai. Cape Cod Lietuvių
Bendruomenės apylinkė rengia
pikniką — gegužinę P. Mandeikio gražioje, pušimis apaugusio
je sodyboje Wedgewood Dr.,
Centerville, Mass., Cape Cod.
Meno paroda bus surengta ten
pat LB pirm. Vlado ir Marijos
židžiūnų patalpose. Meno paro
dai vadovauja LB apylinkės vicepirm. kultūros reikalams daiL
Rūtenis.
Parodoje dalyvauja
daugiausia mėgėjai menininkai
su savo įvairiais meno dirbi
niais. Gegužinės lankytojai ga
lės prieinamomis kainomis įsi
gyti jų kūrinių, įvairių kerami
kos dirbinių ir t. t. Čia pat bus
rengiami laimėjimai iš suauko
tų dovanų. Bus įvairių skanių
valgių ir gėrimų.
Tad prašoma lietuviškos vi
suomenės nepraleisti progos ap
lankyti mūsų pikniką ir pasisve
čiuoti, pabendrauti su artimaisiais. Dėl blogo oro piknikas
bus perkeliamas rytdieną, L y.
rugpjūčio 10 d.
S. K.
jo 15 d.
“Ateities’ adresas: ATEITIS,
co. Kun. K. Trimakas, 850 DesPlaines Avenue, Apt 409, Forest
Park, IL. 60130 USA.

— Įžeidinėjimai — tai netei
siųjų argumentai.
Ruso

1000 dolerių suma. Šią sumą su
aukoja pavieniai asmenys, o kar
tais ir ateitininkų vienetai.
Dr. Albina Prunskienė buvo
pirmoji, šįmetinėms premijoms
padovanojusi 100 dol. auką. Pa
siųsdama čeflcį, ji redakcijai para
šė:
„Siunčiu 100 dol. „Ateities“
konkursui paremti. Džiaugiuosi,
kad toks yra įsteigtas. Reikia pa
remti mūsų iškiliąsias jėgas".
Poetė Julija švabaitė - Gylienė
buvo antroji aukotoja. Ji ir šįmet
pažadėjo 50 dol. sumą jaunimo
Toronto moksleiviai ateitininkai — vaidintojai. IS k.: Leta Vaitonytė, Petras
poezijos
laimėtojui -ai. Taigi jau
Tutlys, Rimas Budrys, Morkus Sungaiia, Bernadeta Abromaitytė, Zita Pranebe pirmas kartas, kada Poetė
tanpaitė, Marytė Beiaišytė, Natalija Slivinskaitė, Dana Ceputė
Nuotr. Rltoe Rudaltytėo jaunimo poeziją taip įvertina.

PALERMO’S
(Stela Del Mar)
8751 W. 68rd Street
Chicago’s most eleg&nt and Nenest
Italiaa Restaonm
PARTIES TO

200

— 2

ROOMS

PHONE — 585-5002

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metamu
Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje .......... . U.S-A 40.00
Užsienyje .............
40.00

Kitur ................

38.00

Savaitinis ..........

25.00

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien
8:30 — 4:00, šeštadieniais
8:30 — 12:00.

j

y2 metų 3 mėn.
$22.00
$15.00
22.00
15.00
22.00
15.00
20.00
13.00
____
15.00

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš "
anksto susitarus. Redakcija už '•
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą.
_

Lai jūsų senatvė būna lyg

— Krikščionis ir kupranuga
vaikystė, vaikystė — lyg senat ris vienodai klaupiasi: vienan
vė; tai yra — tenebūnie nei nusimesti nusikaltimus, kitas
naAtą
—
jūsų išmintis surišta su puiky
Thomas Cariyle
be, nei jūsų nuolankumas tene

būnie be išminti
Šv. Augustinas

PUSMEČIUI
8121.00 Chicagoje

$93.00

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAIUS

Ciceroje

ER

(10/20/5/UM)
Peoatainkams auto apdraudė

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai
2458 W. 8*th Street, Chicago,

m.

Visi tek 778-8000
Valandos pagal suMtarimą

Amžius 62 iki 80 m.

6529 So. Kedzie Avenue

I. BACEVIČIUS — 778-2233
" 1

Jš/L.

19FT

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirčrgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

1 JH

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159

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

Tel. REliance 5-1811^^

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

DR. WALTER J. KIRSTUK

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiimiiiii

DR. PETER T. BRAZIS

3925 West 59th Street

Lietuvis gydytojas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiii

CARPENTRY

on
with contractor.
tban 90 days!!

Skambinkite dabar — 7250282.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIHItt

PaSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iŠ jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.

ITALIAS" CL'ISEVE SUPREME
Open weekday* tUI ll:S0 p.m.,
Saturdays tiU 1:00 a. m.

(Partnerships)

ATLIEKAME VISOKIUS STOGŲ
DARBUS. Rementuojame mūrą. “Hot
roofing”. Ekspertiškai ir sąžiningai at
liekame langų kitavimo darbus.

Subscription Ratas $40.00 — Chicago, Cook County, IUinok
and^Canada. Elsewhere in the U.SA. $38-00. Foreign countries

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

statybos darbai
Didįjį Penktadienį Prisikėlimo
Namų pataisymai — Priestatai.
bažnyčioje studentai susirinko
Nauja statyba
melstis prie Kristaus karsto.
Apdraustas ir sąžiningas darbas.
Balandžio mėn. 7 dieną stu
PETRAS GRIGALIŪNAS
dentai padėjo moksleiviams dirb
TELEF. — 9251518
ti prie laikraštėlio išleidimo.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Balandžio. 18-20 dienomis,
Toronto
ateitininkų
metinė imiiiimiiiiiMimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ALL NEW FURNITURE
šventė. Atvyko SAS centro val
Sočiai Sec. — ADC — Short Time
I
E
dybos _pirm. Edis Razma, MAS
on Job? You can open a credit acc’t
now! No co-aigner needed.
Fa*t
centro valdybos pirm. Arvydas
or NOTĖS
Free Dellvery.
Žygas ir Ateitininkų federacijos
SHOWCASE FURNITURE
job to job basis
vadas Juozas Laučka. Šventės me
6516 So. Halsted
TeL 848-1882
tu davė įžodį jaunučiai, mokslei
viai ir studentai.
20% 30% RETURN
Balandžio 27 dieną susirinki
OLYMPIA DENTlKE CENTER
in less
me Gabija Juozapavičiūtė - Pet
2605 W. Lincoln Highway„
Olympia Ftelds, Illinois
rauskienė kalbėjo apie kalinius
Call 469-6299 anytime.
lietuvius ir patarė su jais susi
DENTURES — FULL SĖT
iiimuiiiinnniiiiiimnnHiiiiiiiiimiiiiin
Upper and Lower . . . 9290.00
rašinėti.
Partial
Dentures .... Crom $178.00
Gegužės 4 d. įvyko naujos val “WEDDINGS & BANQŪETS
General Dentistry and Repairs
dybos rinkimai. Kitiems metams
GRAND MAN'OR
For AppL CaB 612—748-3990
1980—81
valdybą sudaro: An On Archer Vi block West of Cicero
Reasonable Prices and Parkakęs.
R. S. BARDIS, D.D.8.
tanas Rašymas — pirmininkas, Large Dance Floor ln Bar Areaa
Located
in Athenia Pk. Medical
Rita Rudaitytė — vicepirminin Hlghest Quality of Food & Codttalls
Center; Saite 128 —
End
CALL — 787-2300
kė, Rimas Ulba — socialinių rei
S blocka W. of W esteni Ar. on Rt. 18
kalų vedėjas, Algis Janušauskas
xx>ooooooooooooooooooooooc
— sekretorius - korespondentas,
MARCO1 S ON LOCATION
Rasa Vaidilaitė — iždininkė.
PROFESSIONAL CLEANING
STASYS ŠAKINIS
R. R.
Valome kilimu*, baldų apmuialue;
LIETUVIS DAŽYTOJAS
plaunam sienas. Grindi* aptvarkome.
Valome langus Ir namų reikmenis.
AUKOS „ATEITIES“
•’You'U likę what Marco doe*”.
Dažo namus iš lauko
TeL — 734-7250
KONKURSO PREMIJOMS
ir iš vidaus.
30000000000000000000000000
„Ateities“ jaiunimo konkurso
Darbas garantuotas.
įpremijoms yra reikalinga beveik iiiimiiitiuiiiHiiiiniiHtuiiiiiimiiiiiiiiin

M

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE nan v
Second daas postage paid at Chicago, DI. Pubiished daily except
Sundays, Legal Holidays, days after Christmas and Easter
by the Lithuanian Catholic Press Society.
PubUcation Number (USPS — 161000)

4612 S. Paulina St.
(Tona of Lake)

Skambinti 927-9107

Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 12-4
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

2434 West 71st Street

DR. IRENA KURAS ’

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

DR. EDMUND E. CIARA

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

..

3200 W. 81st Street

Z

OPTOMETRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad.irketv. 1-4ir 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
Specialybė vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West I03rd Street

Valandos pagal susitarimą

2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: pirmad.,antrad.. ketvirtad. irpenktad.
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus.

TeL

M9-44M,

S73-U1S,

ŠM-M7&

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

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKŠEVlClUS
JOKSA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
"Contact lenses"

Valandos pagal susitarimą

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149

Of«. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai antr 1-4 popiet ir ketv 5-7 vak.

6132 S. Kedzie Avė Chicago
WA 5-2670 arba 489-4441

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. K. A. JUČAS

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195

ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARn

OF FAMILY PRACTICE

1407 So. 49th Court. Cicero. III.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir šešt

0R. IRENA KYRAS

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Vai pirm., antrad . ketv ir penktad 2-5 ir
6-7 — iš anksto susitarus
«

Ofs tel 586 3166: namų 38 1 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West 63rd Street
Vai pirm , antr ketv ir penkt.
2-7) šeštadieniais pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA

Apsimoka skelbtis dien DRAUGE, nes

2659 W 59 St. Chicago
476-2112
Vai pagal susitarimą Pirm. antr . treč.
ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai

jis plačiausiai skaitomas lietuvių dien

raštis, gi skelbimų kainos yra visiems

.prieinamos.
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PASKUTINĖ MANO DIENA BALTUOSIUOSE ROMUOSE

Vyčių 67-tas seimas —

NAUJAS ŽINGSNIS Į ATEITI
;;" Kai Lietuvos Vyčių atstovai nalas — Vytis (pradėtas leisti
“ jau Šešiasdešimt septintą kartą .1915 metais) buvo tartum ta
^renkasi svarstyti savo orga- sava auditorija, kur vyčiai
'"'hizacinių reikalų, nusagstyti galėjo kalbėti vyčiams, kalbėti
»savo veiklos gaires ir mesti savo veiklą parodyti kitoms
"žvilgsnį į ateitį, negalima šio lietuvių organizacijoms. Buvo
"įvykio praleisti pro akis. Vyčių laikotarpių, kai „Vytis“ buvo
sąjunga turi jau ilgą istoriją. Ji susilpnėjęs, bet tai nebuvo tik iš
""turi savo aruoduose jau gražų vyčių tarpo pasiryžėlių stoka.
" darbų ir laimėjimų derlių. Ji Gyvenimo sąlygos neleido nei
!' yra gyva, judri, nepamirštanti tinkamai organizuotis, nei tin
savo paskirties ir tikslo, nuolat kamai redaguoti, nei prisitai
"Ieškanti naujų būdų savo užda- kyti prie naujos gyvenimo
”viniams geriau išspręsti ir aplinkos.
" spartesniu žingsniu žengti į
Atėjo jaunesni, kalbą gerai
o vaisingesnę ateitį. Lietuvos abiem kalbom, mokėję tarp
'"Vyčių seimas bus Bostone kitą savęs geriau susiprasti ir, savo
" savaitę (rugpiūčio 6—10 die- lietuviško veido neprarasda
^nomis), bet pasiruošimai, mi, tęsė savo spaudos darbą.
‘- svarstymai, planavimai ofi- Šiuo metu „Vytis“, švęsdamas
« daliosios seimo dalies ir lais- kaip žurnalas savo 65-rių metų
■ valaikio pabendravimo jau da amžiaus sukaktį, gali didžiuo
bar iki smulkmenų sutvarkyti. tis savo lietuviška dvasia,
tai jau ne pirmas seimas, abiejų kalbų teisėmis ir vyriš
kada vyčiai savo organiza- ku bendravimu savo tarpe bei
su kitomis organizacijomis.
cinius sugebėjimus įrodo.
o—a Grįžti vėl Vyčių sąjungos
Vėl reiktų pabrėžti redak
c.-istorijon būtų tik pakartoji torės pastangas ir sugebėji
mas, kas daugumai yra žino- mus, bet tai jau seimo vidaus
~
Praeitis sukūrė pagrin reikalas. Nekalbant apie tūks
dus dabarčiai, o dabartyje tiek tančius laiškų viešajai opinijai
^ pavieniai vadovai, tiek visa taisyti, Lietuvos Vyčių orga
organizacija kuria ateitį sau, nizacija nepalieka vyresniųjų
visai lietuviškai išeivijai ir net įmintų pėdų ir žengialietuvišku
pavergtai Lietuvai. Reikia būti ku keliu į ateitį.
pasiekus kultūmių, visuome
***
nių, net politinių aukštumų,
kad būtų galima kurti tokią
Lietuvos Vyčiai savo seime
ateitį, kokios visi nori.
gali sustoti prie pagrindinių
klausimų, kurie kyla visoms
Čia ir reikia pažvelgti net
etninėms grupėms ir jų orga
seimo metu į laimėjimus ir į
nizacijoms. Italų-amerikiečių
«- ^pralaimėjimus,
nepasisefondacijos susirinkime, kuris
w 'Tunus, kurių pasitaiko gyvebus rugsėjo vidury ir sutrauks
Ertme bet kurios organizadjos,
apie tris tūkstančius delegatų,
- kuri dirba. Bet vis dėlto pir
bus svarstoma tema, kaip
miausia reikia matyti laimėjisunaikinti praeities mitus,
mu8,krurie pasiekti didelėmis
kuriant dabarties tikrovę ir
pastangomis ir kurie skatina
įsipareigojant ateičiai. Tema
ateityje to paties siekti. Lai
apima visą gyvenimą dabar
mėjimai
yra
pirmiausia
tyje. Bet jie nori užmiršti tas
Lietuvos Vyčių organizuo
kovas, kurios kadaise buvo
tumas, nuoširdus bendravi
tarp italų ir airių iš vienos
mas savo tarpe ir savo bendpusės ir anglosaksų, olandų ir
raviino meilė. Meilė .-savo
vadinamų „natyvistų“ — iš
organizacijai verčia visus dirb
antros. Vyčiai praeities neturi
ti net pavergto krašto viltims užmiršti, nes tai jungia juos ne
žadinti. Vyčių spaudos išlai
su kovomis prieš kitus, bet
kymas organizacijos aukš
bendro tikslo siekimas lietu
tumoje nėra tik gabios redak
viškuose dirvonuose. Be tos
torė# nuopelnas,
ir jos
praeities prisųninimo būtų
sugebėjimas
rasti
bendra
sunku sukurti dabartį, kad jos
darbių, nuolat informuojančių
kūryba prasitęstų ir į ateitį.
vytiškais reikalais. Tai kelia
Tikroviškas galvojimas ir savo
nuostabą ir net pasididžia
veiklos vertinimas, neatitrūks
vimą, kai dalies lietuvių spautant nuo savo kilmės šaknų,
£08 lygis yra smukes.
yra būtinybė pilnutinei veiklai
** *
ir ateities kūrybai.
•t
Jungiant praeitį su dabar
Vyčiai kasmet svarsto metų
timi, nereikia sunaikinti pėd
sakų, kuriuos vyčių pirmūnai darbus, atliktus ir neatliktus,
yra palikę. Pats vyčių inicia- kitaip tariant, patys sau duoda
torius, būdamas sukūręs šeimą apyskaitą, kaip organizacija
. ,r su nelietuve, kaip tik labiau veikė ir kiek jai pavyko atitikti
siai jautė, kad mišri šeima savo tikslus. Seimas ir šiuo
,-^sunaikina tautinę tapatybę atveju negalės atitrūkti nuo
viename ir kitame. Jis norėjo praeities, nuo savo vyriško
apsaugoti nuo mišrių šeimų to kamieno, nuo pabendravimo ir
meto lietuvišką jaunimą ir, pasilinksminimo, bet kartu ir
išstudijuotų klausimų
pasitelkęs geriausius orga nuo
svarstymo.
Vyčių įsijungimas į
nizatorius ir vadovus, jau pasi
arkiv.
Jurgio
Matulaičio beati
žymėjusius lietuvybės išlaiky
fikacijos
bylos
pagreitinimo
mo
pastangomis
sukūrė
pastangas yra vienas tų
aiškaus veido organizaciją.
reikalų, kuris jungia pačius vy
Tas nereiškia, kad Lietuvos čius savo tarpe ir visus juos su
Vyčių organizacijos kūrėjai kita katalikų visuomene. Užda
nesutiko kliūčių savo veiklos vinys tiek tautiniu, tiek reli
kelyje. Jų sutiko ne tik iš sve giniu požiūriu yra labai svar
timųjų, bet ir iš savųjų. Vieni jų bus ir reikalingas, kad ne tik
norėjo išardyti krikščionišką visi Amerikos lietuvių kilmės
organizacijos pagrindą, o kiti, katalikai, bet ir visi amerikie
dabartinių įvairių intrigantų čiai katalikai pajustų švento
pranokėjai, skundė valdžios žmogaus, o kartu ir pavergtos
įstaigoms nelojalumu Ameri tautos vardo iškėlimo dvasinę
kai ir amerikietiškam gyveni- vertę.
■ •mui. Bet tos kliūtys nuoširdžiu
Lietuvos Vyčiams artėjant į
darbu ir išmintimi buvo
nugalėtos — vyčiai kasmet septyniasdešimtuosius gyva
tarpo ir augo, kol juos pradėjo vimo metus, reikia palinkėti
- - naikinti karo ir mobilizacijos seime pajusti atsakingumą už
praeities prisiminimus, dabar
sąlygos.
ties kūrybą ateičiai ir pasiryži
- Šiemet sueina 65-ri metai, kai mus geriau pažinti save ir savo
vyčiai pradėjo leisti savo žur aplinką, kad vyčiai junjorai ir
nalą „Vytį“, anksčiau jų veiklą senjorai jaustų vyčiuose savo
rėmė „Draugas“, „Katalikas“, namus ir savo troškimų išsi
„Žvaigždė“. Bet savas žur pildymą.
Pr. Gr.

bet'

Pamiršk mane, grąžink širdies ramybę, —
Lai aš kentėsiu vienas be draugų,
Supras mane Sibiro šaltas vėjas
Ir pabučiuos kaip kitados kaip tu!
(Ii Sibiro liet. poezijos, 1954 m.)

Panašu kaip buvo, bet
1964 metais birželio 12 dieną
pirmą kartą atsilankiau į Bal
tuosius rūmus, kaip „Draugo“
akredituota Baltųjų rūmų ko
respondentė. Buvo progų klau
sytis kalbant, sveikintis ir tar
ti keletą žodžių keturiems
Amerikos prezidentams ir pre
zidentienėms. Liūdna buvo iš
leisti tris pralaimėjusius pre
zidentus: Johnsoną, Nixoną ir
Fordą. Apie visa tai parašy
davau „Draugui“. Įdomu buvo
stebėti iš arti kunkuliuojantį
šio krašto aukščiausios institu
cijos gyvenimą ir eigą, bet
kartą reikia sustoti.
Baltųjų rūmų spaudos sky
riaus kasdieniniai pranešimai
bei dienotvarkės apie pre
zidento (atskirai
preziden
tienės) veiklą tai tikra mozaika
prezidento pasitarimų, susi
tikimų su atskiru žinybų sekre
toriais, kongresmanais, visuo
menės
grupių
atstovais,
įstatymų pasirašymų iškil
mėmis,
užsienio
valstybių
vadovaujančių asmenų pri
ėmimais ir kt., užimanti pre
zidento darbo dieną dažnai nuo
7 vai. ryto ligi vėlyvos nakties.
Visa ši veikla, pasiteiravus ati
tinkamais telefonais ar pasi
skaičius skelbimų lentoje spau
dos skyriuje, yra sekama kelių
šimtų korespondentų, pasi
skirsčiusių grupėmis pagal
savo žinybas ir sritis. Ten taip
pat galima gauti pasakytų pre
zidento kalbų ir pareiškimų
tekątus.
Š.m. birželio mėn. suėjo 16
metų, kai esu Baltųjų rūmų
„Draugo“ korespondentė. Išim
tinai man taikoma nuolatinės
Baltųjų rūmų korespondentės
padėtimi galėjau naudotis ten
esančių įtakingų žinių agen
tūrų atstovų draugiškumo ir jų
užtarimų dėka. Mėnesio gale
pasibaigė mano, kaip ten esan
čios korespondentės kortelėspaso terminas. Gavau pra
nešimą ir užjoildymui blanka.
paso neatnaujinsiu. Pasitrau
kiu, turėdama daugybę gra
žiausių prisiminimų iš to laiko
tarpio. Jaučiuosi išvarginta po
vis dar nebaigiamų tyrimų,
terapijų, ryšium su įvykusia
automobilio katastrofa.
Norėdama pasilaikyti atmi
nimui Baltųjų rūmų korespon
dentės pasą, turėjau nueiti į ati
tinkamą skyrių gauti reikiamą
leidimą. Dar prieš atliekant šį
formalumą, nuėjau vieną dieną
porai valandų į Baltuosius
rūmus pamatyti, kas tuo laiku
ten vyksta, pabuvoti ir atsi
sveikinti su buvusiais kole
gomis, iš kurių tik kelios kores
pondentės yra likusios iš tų
laikų, kai aš pradėjau ten lan
kytis. Ateina vis naujos, jau-

jau ir kitaip

GRAŽINA KRIVICKIENĖ

nos korespondentės, korespon
dentai svetimi savo naujomis
mintimis ir siekimais. Be to,
norėjau dar kartą apžvelgti
puošnius prezidentūros salo
nus su ten esančiais paveiks
lais, puokštėmis gražiausių
gyvų gėlių didžiulėse vazose,
dar kartą pamatyti visą
aplinką ir net taip dažnai mano
lankytą spaudos skyrių, bet šį
kartą kitomis, pasitraukiančio
iš taip įprastos vietos asmens
akimis.
Buvo ūkanota, tarpais su
smulkiu lietumi diena. Ameri
kos skautėms skirtas apsilan
kymas ir priėmimas, turėjęs
įvykti Rožių sode, buvo perkel
tas į Rytinę salę, kurią užpildė
apie 400 asmenų: kongresmanai, valdžios pareigūnai, skau
čių vadovės, vyresnės ir jau
nesnės skautės. Už jų stovėjo
fotografai, korespondentai ir
aš. Iškilmingomis karių uni
formomis socialinės tarnybos
vyrai ir merginos sukinėjosi
salėje. Prieangyje populiarias
melodijas grojo kelių marinų
kapela. Klegesys nurimo, susi
rinkusieji atsistojo, kai buvo
pranešta, kad ateina preziden
tienė.
Rosalyn Carter su
dėmesiu ir jai įprasta šypsena
viską apžvelgiančiomis akimis
išklausė skaučių vadovių pra
nešimų apie pasikeičiančią
skaučių veiklą, ryšium su pasi
keitusiom šių dienų gyvenimo
sąlygoms. Tarp kitko buvo pa
minėta, kad dabar Amerikoje
yra apie 3 milijonai skaučių
tarp 6—17 metų amžiaus ir yra
paruošta net 76 sagos gerai
atliktoms specialybėms atžy
mėti.
Rosalynn Carter sveikino
susirinkusius iškeldama skau
čių organizacijos svarbą ir
veiklą.
Vyresnės, paauglės ir jau
niausios skautės paradavo

Štai kaip lengvai apgavome
kapitalistus...
Jugoslavijos
maršalo Tito ir Sovietų L.
Brežnevo nuoširdus apsikabi
nimas 1975 metais Helsinkyje

ANTRAS
PASAULIS
ALOYZAS BARONAS

(Ištrauka iš to paties vardo humoristinio romano)
15

O jei kartais bernai
susiskaldydavo pakaušius, gindami savo dulcinėjų
garbę ir vardą, tai dažniausiai stengdavosi apseiti be
policijos. Jie, taip sakant, viską išspręsdavo
savivalda ir savitarna, nes turėjimas reikalų su
policiją nei kautynes laimėjusiųjų, nei pralaimė
jusiųjų nežavėdavo. Taigi vachmistras, visa tai
pergalvojęs, atrėžė malūnininkui:
— Kas be valdininkų jums juodnugariams būtų
praskalbęs nugaras. Taip ir būtumėte likę tam
suoliai. Mokytojai, policininkai, tarnautojai, pašti
ninkai ir pienininkai, kultūrtechnikai ar valsčiaus
sekretorius buvo mūsų elitas, svarbesnis už tavo
malūną. Be šviesos, be mokslo tai tau ir malūno
niekas nepastatytų.
— Spiaut man ant tavo Elytės ar Onytės, — taip
nepalankiai apie elitą išsireiškė malūnininkas, — aš
vieną žinau, kad be duonos tai jokios elytės neiš
silaikys. žemės ūkis išlaikė amžiais Lietuvą su
visais poneliais. Ar girdėjai ką nors apie Maistą,
Lietūkį ir Pienocentrą? Britanijos lordai kirto mūsų
bekoną net jų poniškos ausys linko. Taigi lordai, ne
jūs ten kokie policininkėliai.

naujai paruoštas ryškiai žalios
spalvos uniformas, kurios susi
deda iš sijono, ilgų kelnių,
liemenės, atžymėjimams pri
segti juostos ir languotos
baltos-žalios
ilgomis
rankovėmis bliuskelės. Tai
gražūs, elegantiški drabužiai.
Jie tiks dėvėti kiekvienai jau
nai merginai įvairiomis pro
gomis.
Pasibaigus oficialiai daliai,
prezidentienė pasiliko didžia
jame prieangyje ir sveikinosi,
pasikeisdama vienu kitu žo
džiu su kiekviena skaute ir sve
čiais, einančiais į valgomąjį
pasivaišinti
vaisių
sunka,
kava, skaniais įvairių rūšių
Baltųjų rūmų kepėjų iškeptais
sausainiukais, gražiai išdėlio
tais ant sidabro padėklų. Apie
trijų pėdų aukščio iš ledo paga
minta skulptūra — skautų
organizacijos herbas-emblema
išdidžiai stovėjo ant ilgo stalo
tarp skanėstų ir gėlių, pabrėž
dama šio kuklaus priėmimo
svarbą. Korespondentai skirs
tėsi kiek pasikalbėję su skau
tėmis ir svečiais.
Norėjau užsukti ir į Spaudos
skyrių, pavartyti 1979 metų
„The World Book Encyclopedia“, susidedančią iš 22 tomų,
patikrinti žinias apie Lietuvą.
Sios knygos sudėtos siaurame
praėjime lentynoje priešais
atskirų žinių agentūrų kabi
nas: UPI, Reutter, AP ir kt. Jo
mis visuomet gali pasinaudoti
korespondentai.
Enciklo
pedijos 12 tome, psl. 346—348
patalpintas V. Vardžio straips
nis (pasirašytas V. Stanley
Vardys) apie Lietuvą: jos gam
tą, žmones, ekonomiką ir kt.
Apžvelgta Lietuvos istorija nuo
seniausių laikų ligi šių dienų.
Yra taip pat įdėtos dvi nuo
traukos ir Lietuvos žemėlapis.
Apie Vilnių straipsnis 20 tome,
299 p. Neilgi straipsniai
parašyti Francis J. Bowman 11
tome apie Kauną 205 p. ir apie
Klaipėdą 269 p.
Korespondentai ne vien seka
pranešimus, žinias ar apie tai
diskutuoja su spaudos sekre
torium, bet paleidžia ir sar
kastiškų pastabų, anekdotų
apie prezidentą ir jo Šeimą. Gre
ta prezidentūros skelbimų, pa
kabinti 2 lapai korespon
dentus liečiančiais reikalais.
Viename iš jų pranešama apie
būsimas prezidento keliones,
kur gali užsirašyti korespon
dentai ir fotografai, norintieji
keliauti su prezidentu ar prezi
dentiene, kitame korespon
dentai prašomi užrašyti savo
adresų pakeitimus, nurodant
pakeitimo datas. Į akis puolė
pavardžių tarpe didesnėmis
raidėmis
užrašyta: Jimmy

Rimties valandėlei

SANTUOKA YRA SAKRAMENTAS
Santuoka yra vienas iš septy
nių Bažnyčios sakramentų. Tai
reiškia, kad ji yra viena iš išga
nymo priemonių, per kurias
Dievas suteikia savo tiesioginę
pagalbą.
Kai kurie šių dienų teologai
yra pastebėję, kad santuoka žy
miai skiriasi nuo kitų sakra
mentų. Santuokos negalima
įsprausti į bendrą ir tradicinį
sakramentų apibrėžimą. Bend
rasis sakramento apibrėžimas
yra, kad sakramentas yra regi
mas ženklas, įsteigtas Kris
taus, kuris išreiškia ir suteikia
žmogaus sielai pašvenčiamąją
malonę. Bet santuoka buvo jau
nuo pat žmonijos pradžios,
taigi prieš Kristų. Koks tad yra
tasai
regimasis santuokos
ženklas?
Abejonės dėl sakramentinio
santuokos pobūdžio kyla iš
nesupratimo tiek pačios san
tuokos reikšmės, tiek sakra
mentų bendrai. Jau seniai
teologai pabrėžė, kad šalia san
tuokos sudarymo metu ištartų
žodžių, santuokos sakramento
ženklas yra pastovi dviejų
asmenų vienybė, nes santuoka
yra sakramentas, kuris tęsiasi
laike. Santuokos, kuri iki Kris
taus turėjo prigimtinę sakra
linę vertę, pakėlimas į sakra
mentų eilę įvyko, kai Kristus
įsteigė Bažnyčią. Juk visi sak
ramentai yra ne kas kita, kaip
įvykdymas pagrindinio Sakra
mento — Kristaus drauge su
Bažnyčia. Sakramentas yra
realybė, kuri jungia žmones su
Dievu, o toji realybė yra patsai
Kristus. Jo pratęsimas ant
žemės yra Bažnyčia.
Viešpaties
dalyvavimas
Kanos vestuvėse liudija, kokią
didelę reikšmę turi santuoka
pasaulio
išganyme.
Todėl
krikščionys negali sudaryti
kitokios santuokos, kaip tik
sakramentinę. Jie per krikštą
įjungti į Kristų ir Bažnyčią,
visa, ką tik daro, daro jau Baž
nyčioje. Jei sudaro santuoką ir
sukuria naują išganymo bend
ruomenę, tai padaro Bažny
čioje. Ta nauja išganymo bend-

ruomenė sudaryta Bažnyčioje
veda juos per Kristų į Dievą.
Taip jie sudaro naują, mažą
Bažnyčią, nes bendruomenė,
kuri siekia išganymo, yra su
jungta per Kristų su Dievu ir
yra pati Bažnyčia.
Krikščioniškoji santuoka ar
ba yra sakramentas, arba nėra
santuokos. Jeigu
sužieduo
tiniai norėtą išskirti sakra
mentą ir sudarytų tik civilinę
sutartį, jie išskirtų iš savo gy
venimo Bažnyčią ir patį Kris
tų. Kitais žodžiais tariant, jie
patys save išskirtų iš Bažny
čios.
Santuoka nėra menkesnis už
kitus sakramentus. Priešingai,
santuoka yra arčiausiai visų
kitų sakramentų,
išskyrus
Eucharistiją, sąvokai. Esminė
„sakramento“ sąvokos, reikš
mė yra Kristuje ir Bažnyčioje.
Kiti sakramentai, paimti
paskirai, veda į Bažnyčią ir
padeda joje išvystyti savo
gyvenimą. O santuoka yra pati
Bažnyčia.
Laisvas sužieduotinių apsi
sprendimas yra esminė san
tuokos sakramento sąlyga. Be
tokios sąlygos nebūtų sakra
mento ir santuoka nebūtų suda
ryta, kitaip tariant, būtų
niekinė,
neteisėta. Sutuok
tiniai sudaro naują išganymo
bendruomenę, sujungtą su
Dievu, ir todėl neturi būti san
tuokos momentu toli nuo Dievo,
atsiskyrę nuo jo per sunkią
nuodėmę. Bažnyčia moko ir
reikalauja, pataria, kad jauna
vedžiai sudarytų santuoką atli
kę išpažintį ir priimtų šv.
Komuniją šv. Mišių metu.

Carter nuo lapkričio 20 dienos,
- Plains Georgia.
Artėjau prie sargybinių na
melio ir vartelių, kurie per 16
metų, parodžius Baltųjų rūmų
korespondentės pasą, poli
cininkui paspaudus mygtuką
atsidarydavo ir vėl saugiai
užsidarydavo.
Išėjau į
Pennsylvanijos gatvę. Klegtelėjo metalinis garsas paskui
mane užsidarančių vartelių.
Jaučiausi lyg aš kažką savo
ten, už tų vartelių, palikau ir iš
ten kažka išsinešu.

Nuo santuokos momento su
tuoktieji siekia savo ir savo
vaikų išganymo ne pavieniai, o
bendrai. Santuokoje negalima
save išganyti pavieniui. Kas
norėtų pasiekti išganymo
vienas be antrosios pusės (vyro
ar žmonos), būtų vergas savo
egoizmo, pasirinktų tuo būdu
ne išganymo, o pasmerkimo
kelią. Netgi jei antroji pusė
būtų nedora ir nepakenčiama,
kita pusė nėra atleidžiama nuo
pareigos rūpintis išganymu.
J. V.

— Kas teisybė, tai teisybė, — gražiai susitvardė
vachmistras, kad nepradėtų šaudyti iš pistoleto, ku
ris jau seniai buvo surūdijęs Vokietijos pasieny, —
bet jei ne valdininkai, kaip tuos bekonus į Angliją
nuvarytum. Vežėčiom per vandenis skristum, kiau
les plukdytum.
— Kas ėsti nori, tas pats viską susiranda, kai
valgyti nebuvo ko, tai visi poneliai pėsti į kaimą
žingsniavo. Reikia turėti duonos ir lašinių, o ėdan
čių visuomet atsiras.
Vachmistras valandėlę pagalvojo ir išdrožė kaip
nuo estrados miestelio rinkoje:
— O kai žemės nebėra, tai beliko tik mokslas, tik
valdininkai. Buvę mokytojai šiame krašte daugiau
padaro, negu buvę melnikai. Jie veikia organizaci
jose, skaito knygas, o tu ką gali? Tik vietoj girnų
liežuviu malti.
— Atsirado gudruolis prakalbininkas, o mes ne
reikalingi? Mes ateinam į sales ir tada sako, kad
viskas gerai pavyko. Aną kartą neatėjom, tai
prakalbininkas dešimčiai žmonių sakė, nepasakė.
Sako, kad paskaita nepavyko, o nepavyko todėl, kad
mes nenuėjom. Be mūsų ir mokytojai tik vištos,
kudakina kiaušinio nepadėję. Neperkam laikraščių
ar knygų, tai tada tegu kabina tuos savo lapus rašti
ninkai žinai kur, — parodė iškilmingu mostu malūni
ninkas durų link, virš kurių kabojo užrašas “Men”.
Vachmistras kiek sumišo ir pyktelėjo, jis
pasitampė diržą, visai ne uniforminį, bet Įsukantį
pas vietos žydą pirktas kelnes, ir gana paskubom,
kad malūnininkas nuo šių argumentų nepabėgtų,
išpylė:
— O ką tu, ką gero dabar duodi? Jūs visi tik
geriat ir valgot, maistą permalat, esat, taip sakant,
mėšlo gaminimo mašinos.
Tiesą kalbant, jis mėšlo žodį pavartojo kiek ki
taip, bet iš esmės posakio reikšmės tai nekeičia.

Tačiau kai kas skiria san
tuokos sakramentą nuo visų
kitų. Visi sakramentai jungia
mus su Dievu per Kristų. Kai
kiti tai daro individualiai, jung
dami su Kristumi pavienius
žmones,
santuokos sakra
mentas jungia su Dievu dviejų
asmenų bendruomenę — vyro
ir moters bendruomenę. Jie jun
giami Kristuje su Dievu ne
paskirai, bet kaip santuokinė
bendruomenė, kuri paskui iš
sivysto į šeimos bendruomenę.

Malūnininkas galėjo su viskuo sutikti, bet visą
jo reikšmę paversti tik tokių gėrybių gaminimu,
kurios
tualete,
vandens
padedamos,
tokiais
vamzdžiais nuskamba, nebegalėjo pernešti. Malūni
ninkas laikė rankoje puslitrinį stiklą, iš kurio disku
sijų metu patraukdavo gurkšnį gerklei praplauti ir
mintims praskaidrinti, ir tuo stiklu stuktelėjo tiesiai
vachmistrai į veidą.
Va, čia ir iškyla popierinio puoduko didžioji
visuomeninė reikšmė. Vachmistras taip pat savo di
džiosios valdžios metais ne vienam per sprandą bu
vo uždavęs, bet jis mušė pasiremdamas patyrimu ir
mokslu, kad jokių ženklų nepaliktų, o čia melnikas
kirto be jokios kultūros ir išsilavinimo.
— Va, kad taip beišbolo rungtynėse, kur duoda
popierinį puoduką, nieko neatsitiktų, — konstatavo
Kaziukas, žvelgdamas į staiga krauju aptekusį
vachmistro veidą.
Vieni puolė laikyti malūnininką, kiti šluostyti
vachmistrą, kuris visai nebandė gintis, o tik braukė
rankomis kraują. Tarnas su Džianu iškilmingai
malūnininką išmetė pro duris ir šoko apžiūrinėti
vachmistro garbingo, už teisybę nukentėjusio veido.
Įskilęs bokalas perkirto antakį ir vieną skruostą,
iš lūpos ir nosies tekėjo kraujas, bet visa nebuvo taip
jau labai baisu. Ypač neseniai mačiusiems didesnių
karo meto muštynių. Svarbiausia tie ant skruosto
ženklai. Ir ne specialistui atrodė, kad nuo randų
begalėtų išgelbėti tik stebuklai arba graborius, kuris
viską užtinkuoja, iškeliaujant iš šios ašarų pakalnės,
žinoma, tai gerai suprato vachmistras, tas
lietuviškos valdininkijos gynimo kankinys, ir nuėjo
tiesiai pas gydytoją. Po poros valandų iš daktaro
grįžo pas Tarną ir pasitikinčiai, kaip senais, gerais
vachmistriniais laikais, pareiškė:

—

(Bus daugiau)___________________
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DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 2 d.

Sės. LilUan, kilusi iš Waterbury, Conn., Sv. Pranciškaus vienuolijos narė,
atšventusi 25-rių metų vienuoliško gyvenimo jubiliejų su buvusia generaline
vyresniąja sės. Virginia Pittsburghe, Pa.

Balandėlė su rašytoju marium katiliskiu
7 Netikėtai “Drauge” užtikau
žinutę, kad mūsų kūrybingajam
rašytojui Mariui Katiliškiui am
putuotos abi kojos ir jis dabar
^Uli šv. Kryžiaus ligoninėje. Pri

niškieji skausmai
menkniekis.
Pripratau, tačiau visą gyvenimą
sunkiai dirbau, vargau, gyvenau
šeimos rūpesčiais. O jų buvo
skaudžių ir net tamsių dienų. Ne
drįsau iš nieko pagalbos prašy
ti. Tai buvo mano patys didžiau
si skausmai... — Čia užlūžo jo
žodis, veide skausmas, akyse
graudi ašara.

sipažįstu, kad giliai susijaudi
nau. Juk šį ramų vyrą pažįstu
daugelį metų. Su juo susipaži
nau Kaune, dar nepriklausomo
gyvenimo metais. Tiesus, tamsia
plaukis, klasiškų bruožų, mažai
Bandau mintį kreipti į jo kū
kalbąs, bet nuostabiai geros šir- rybos laukus.
cfies. Pokalbiuose atsiverdavo jo
gera širdis, o įvykius jis mokėjo
— Taip, daug naktų iki auš
pasakoti labai įdomiai.
ros prasėdėjau prie rašomosios,
palengva gaudydamas dviem
Anomis dienomis jo buvo pir
pirštais raides. Gyvenau gyveni
mieji literatūriniai bandymai mū
mu, užmiršdfflMs sunkias die
sų literatūros žurnaluose, perio
dinėje spaudoje. Jau tada, abu nas, pasinerdamas į savo perso
būdami dar jauni, ilgokai šnek nažų pasaulį. Tūriu, Jurgi, daug
telėdavome, o progų buvo, nes gražių gabalų apmetęs trum
pažinojau jo sesutes, švogerius, poms apybraižoms, apsakymam,
tuo laiku gyvenusius Kaune, o novelėms. Bet kas iš to?! Grįž
vėliau Šilutėje. Stebėjausi tada ta centas kitas, toli gražu nekom
jo įžvalgumu, gyvenimo pažini- pensuojant . darbo ir laiko. Kas
4iu, jautrumu, bet niekad savo iš to ?
čia rašytojas susimąsrūpesčiais nesiskundžiančiu.
1
išsakęs daug tiesos.

— Jurgi, štai tau gal primirš
tas atsitikimas, žmonelė gimdė,
neturėjome apsimokėti ligoninei
sąskaitos. Aš su mažamečiu sū
neliu buvome atvykę pas tave.
Norėjau prašyti tavo pagalbos.
Menu, apie viską šnekėjome,
apie daug ką užsiminėme, tu pa
vaišinai mus net pietumis, ta
čiau niekaip negalėjau tau pasa
kyti, ko atėjau, širdyje buvo
skausmas, bet nedrįsau ir išėjau
į gatvę. Tik už paskutinį grašį,
skausmą malšindamas, nusipir
kau pas Pūtį stiklą alaus, galvo
damas apie išeitį. Ir čia vienas
pa».įata.Tnas, o tikriau sakant, vie
nos darbovietės buvęs bendra
darbis paklausė: “Mariau, ko
taip susirūpinęs?” Tada tik šiam
draugui pasakiau savo bėdas.
Nustebau, kad jis tik paklausė,
kiek pinigų man reikia. Ir
jis man paskolino... Išeitį surado
man visai mažai pažįstamas žmo
gus. Jam dėkingas. Bet... — čia
vėl Marius nebaigė sakinio, pa
ėmęs puodelį, išgėrė sunkos, at
sikvėpė, ir pokalbį pakreipėme
vėl į literatūrinį kelią.
Kai kalbėjome apie kūrėją, jo
kūrybą, jo veide vis tiek sruve
no lyg ir laimingesnio žmogaus
spindulėlis. Dar sugrįžome į Kau
ną, į jo šeimos narių gyvenimą,
prisiminėme gyvuosius ir miru
siuosius jo šeimos narius, ku
riuos turėjau laimės pažinti.
Laikas skubėjo, lankymo va
landos baigėsi. Tariau iki pasi
matymo. Eidamas Marąuette
Parko gatve, galvojau apie šio
kuklaus, kūrybingo žmogaus gy
venimą, rūpesčius ir vargus. Tau
sveikatos linki ir Marąuette Par
ko LB apylinkės valdyba, kurios
linkėjimus tau atnešiau.
Jurgis Janušaitis

pardavimui

CLASSIFIED GUIDE

MEDUS iš Wisconsin
Tel. - 778-5508
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kaminu, uhonie — perstatome
MŪRO — STOGO REMONTAI
Nuo $10 ir aukščiau.
ATLAS CONTRACTORS
Kreiptis (angliškai).
,
TEL. 761-6184
(Nuo 1932)

OPEN HOUSE
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Sunday, Augusi 3,

DAŽAU NAMUS

I to 4 p. m.

IŠ LAUKO IR IŠ VIDAUS
Darbą atlieku gražiai ir aąftntngnį

We ll help you mokė the right movė.

Nemokami apskaičiavimai.

ATDARI APŽIŪRĖJIMUI

JONAS KLEINAITIS
TEL _ 429-0772

sekmad., rugpiūčio 3 d.
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PACKAGE F.X PRESS AGENCY
MARIJA NOREEKIENfi

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
Labai pageidaujamos geros rūšies
prekės. Maistas iš Europos sandėlių.
2608 W. 68 St., Chicago, IL 60628
TEL. — WA 5-2787

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chieagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu grelts-j, ga
rantuotai ir sąžiningai.

4514 S. Talman Avė.

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MĄŠINAS ir SALDYTUVES
Kreiptis į Hermaną DečkJ
Tai. 585-6624 po 5 v. vak.
Kalbėti lietuviškai
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3 Idng-aized bedrooms. 2 full baths.
Full bsmt. Garage. A great buy. Call
now!

•

6817 S. ROCKVVELL
2-jų butų po 3 miegamus mūrinis.
Rūsys. Garažas. Savininkas turi par
duoti.

‘

HELP WANTED — VYRAI

Electronic Technidan

CFBRIEN FAMILY REALTY

2 to 3 years eocperience.
Car stereo, CB radio, Tapė
Deck.

MSO W. 6SRD ST. — 454-7100

TEL. — 647-0790
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Marpoetfce Parke —- 26S8 W. Ldthuaniam Plaza Court parduodamas
namas su taverna. 5 kamb. butas
Įrengtas beismentas. Apsauga nuo
potvynio. 2 maš. garažas. Daug kiĮV Patogumų. Nenorint tavernos
blzmo’
***“ bizDiui-

žas.
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ATLAS CONTRACTORS
Kreipkitės (angliškai)
TEL. 761-6184

3656 W. Mth STREET

•117 S. CALIFORNIA
3 large bedrooms. Only 5 yrs young.
Tinka didelei šeimai. 5 miegamų mū
2 baths. Super kftehen. Basement
ro bungalow. Labai geram stovy.
Central air. Call nowt

59-ta ir Mozart. Naujesnis 8 butų
mūr. namas.
42-ra lr Maplewood. 3 namai — 11
butų. Ieško pirkėjo.
62-ra ir Richmond. 12 butų. 6%
kartų metinių pajamų.
66-ta ir Mozart. Georgian. Labai gem stovy. Įrengus rūsys. 2 maš. ga-l

TAISO

New Two-flat with 3 bedrooms each.
ROOFING TUCKPOINTING '
l’A baths. Basement zoned for store,
Taisome stogus, remontuojame mūrą
with % bath.
nuo 1832 m.
*‘Asphalt ahlngles, tar & gravel“. •

3556 W. 90TH PLACE

927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

4512 W. 6JRD STREET

nuo l-os iki 4-os vai.
6225 S. KOLMAR
Liuksusinis
kamb. 18 metų senu
mo mūro bungaiow. Pamatykite.
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ŠIMTMETINĖ SUKAKTIS

ESTATE

JAN1TOR / \VATCHMAN.
Matute
Indivldual needed inimediately for
janitorial duties that include Office
cleaning & related duties such aa
carpets. floors, bathrooms etc. Also
responsible
for buiiding security.
Experience preferred. Hrs. 3:30 to
Midnight Mon. to Friday. Good Co.
Benefits.
CALL 860-6817
WOOD DALE (N. W. Suburbs)

SEWING MACOTNE OPEKS.
.
Ezperienced

Skambint — 776-4956

5942 W. 63 Place — Taverna ir 3
butai. Pilnai išnuomoU. Nebrangus.

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pulaski Road

Sacrifice — Beautiful brick expandable. Central air. Full finished
bsmt. with. wet bar. 2 car bnek
garage. Many extras. No brokers.
TeL —. 284-6991

or 636-3578

MARQUETTE PARKE

Tel. — 767-0600

parduodamas V/2 aukšto mūr. na

Independently owned

and

operated
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Ant Sheridan Road
CONDO — NO MONEY D0WN
2 miegami, vonia. Visi dideli kamb.

mas

arti

71-os.

Arti parko

Permanent.
Benefits.

Steady, full time.

3322 W. Lawrenoe Avenue
SEWING ROOM SUPERVISOB

To teach and train new oper
atore. Excell. opport’y. Steady.
Benefits. ’

Skambint — 436-1096

3322 W. Lawronce Avenue

Open house Sunday, August S
. nuT
1:00 to 4c00 pjn.
7962

-M-

HELP WANTED — MOTERYS

S. KILBOUBN

-

12-me aukšte. Prie ežero *— pui
REIKALINGA MOTERIS
Bogan brick ranch — 3 bedrooms,
Zairo katalikų Bažnyčia Af
kus vaizdas. Gera proga jaunai garage. Appliances. Dining rm. Pos- prižiūrėti 2 vaikus vakarinėje
rikoje Tautiniu Eucharistiniu
porai.
Plauname ir vaškuojame
i Sibile VA-FHA financing.
užmiesčio daly. TeL 325-0527.
♦
visų rūšių grindis.
— o ---kongresu iškilmingai atžymėjo
1 CENTURY 21 — BEAOON
Taip pat parduodamas “Studio
BEAUTICIANS
BUBNYS — TeL RE 7-5168
krašto evangelizacijos šimto me
Need several women. Part time vtth
apartment
”
.
Visi
dideli
kambariai.
3215
W.
63rd
St
—
436-7100
tų sukaktį. Kongreso metu visą
KILIMUS IR BALDUS
work ejcperiehce in our beauty re
lated field.
Approximate earnings
savaitę Švč. Mergelės Marijos
Savininkas Vacys
61-os lr Trlpp apyL parduodamas 1100 per week plūs. Extensive trainkatedroje Kinšasoje buvo išsta
Skambint 769-6259 arba 436-9667 3 ar 4 miegamų kamb. mūr. namas. ing a mušt. Management opportunity available. ‘
Kada braidėme po Mariaus gy tytas ir garbinamas Švč. Sakra
1
vonios. Didele
virtuvė. Šeimos
1*4 aukšto nesenas švarus mūrinis
venimą, jo šeimos nelaimes ir mentas,
kamb. Pilnas rūsys. 2 maš. garažas.
CALL — 236-4345
meldžiantis už Zairo
, ,,
x
, ....
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir prie 62-os ir Albany. 2 butai: 5 ir 3 Centr. vėsinimas. Kreiptis j sav. (ang
sunkumus, tada pajutau, kaip Atautos
brolišką tarpusavio soli- kitus daiktU8 Ir j. toli miesto lei. kamb. 2 auto gar. Geras ir nebran
liškai) tel. 581-3321.
so;.
lietuvis toli nuo lietuvio. Kaip darumą, už moralinių principų dimai ir pilna apdrauda.
gus. 925-6615.
_________________________________
VYRAI IR MOTERYS
yra. sunku žmogui, visą gyveni- apsaugojimą ir už socialinio tei
Tel. _ WA 5-8063
Marąuette Parke — Mūrinis. 3 bu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuuniiiiiiiniiiiiiiiii
rną pašventus sunkiam darbui ir singumo įgyvendinimą, švenčiau
tai ir bizniui ar ofisui patalpa. Tik
BUTŲ NUOMAVIMAS
Savo tautos kūrybai, šūktelėti: siojo adoracijos tuo pačiu metu
$53,500.
gOS. Ne, ne Marius taip pada- vyko ir visose kitose Zairo ka ^iuntinia?^^
Home Improvement Salesmen
Mūrinis. — 1^ aukšto. 6 ir 4 kamb. Namų pirkimas — Pardavimas
ryg.
Wanted To Sėli Fireplaces.
$45,000.
tedrose.
ir kitus kraštus
Highest Commissiona.
Draudimai
—
Valdymas
___________________ _ __________
Mūrinis — 6 butų. Labai geras in

Jis į gyvenimą ėjo sunkiais
keliais, tačiau dėl kasdieninės
duonos rūpesčių jo pamilta
plunksna niekada nenutilo. Su
jąpjtf išsakė nuostabiai gražių
nimo įvykių ir juos suglauį keletą storų knygų. Knygos
Mėgėjas Marių Katiliškį seniai
pažįsta. Ne vienas skaitytojas
gėrėjosi jo žodingumu, stiliaus
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avė.
grakštumu, problemų aktualu- ^llllllllilllllllllltllllltlllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^
Chicago, m. 60632, teL 927-5980
nfų. Marius Katiliškis yra Dievo
a.gdovanotas rašytojo talentu.
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
= HIIIIIIHUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ji> net ir sunkiausiose gyvenimo
situacijose, net ligos prispaus
Pardavimas ir
Taisymas
=
=
2646
W
69th
Street
—
Tel,
RE
7-1941
£
tas, sėdėjo prie rašomosios, kad
"illlllllllllllllltilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllltlllllllllllillllilli.
įvykiais, tekančiais gyvenimu,
galėtų dalintis literatūrinėje ku-,
Apdraustas perkraustymas
rylfoje su tėvynainiais. Jis išsaĮvairių atstumų
kė~imogaus skausmą, rūpesčius,
TeL 376-1882 arba 376-5996
tėvynės dramą ir kalbėjo apie
6250 We$t 63rd Street
Tel. 586-0413
Htiiiiii'tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiĮiiiiiiiiiiĮnui
žmogų.

M OV I N G

A.

T V E R A S

!

Aplankiau jį Šv. Kryžiaus ligo
ninėje. Gal kiek nustebo mane
išvydęs. Juk daugelį metų buvo
me nesimatę. Tiesdamas ran
ką, tarytum imu gyventi šio žmo
gaus pačiu gyvenimu, kuriuo
daugelį kartų anais metais dali
nomės. Ypač menu, kada LietuviųPaštininkų sąjungos valdyba
Vokietijoje jam paskyrė skaity
toj? premiją 500 markių naujo
mis markėmis ir premiją su a. a.
valdybos pirm. Jonu Bereiša ve
žėme į Schwaebisch Gmuendę
įtėtkti. Premija buvo paskirta už
veikalą "Prasilenkimo valanda”.
Vėliau, Paštininkų sąjungos val
dybos paprašytas, į paštininkų
leidžiamą knygą parašė puikią

novelę “Ryšininkas”.
■Pradedame pokalbį. Pasikei
čiame nuomonėmis apie dabarti
nę ligą. Tikrai abi kojos aukš
čiau kelių amputuotos. Dabar li
goninėje bandoma terapija, atlie
kami reikalingi gydymai.
— Jurgi, nesu užmušęs nei tė
vo, aci motinos, niekam gyveni
me blogo nepadariau ir už ką
jau visas dešimtmetis kenčiu di
delius skausmus... — prasitaria j
ramiu balsu. — Na, mano asme-

Poiish Style

I N N

Smorgasbord

HOURS

Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm

DINNER

HOURS

Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri & Sat 4 to 10 pm; Sun. Noon to 8 pm

BANQUET ROOM Available For Any Oocasion — Tel. 586-0410

Klauskite RICH

Tel. - 927-2598
'llllllllllllllllllllllllll'llllltlItlIlIlHIIHIIIIII

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancmg.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change o* oil and filtere

g

2423 Wesi 591h Str.et _ Tel. GR 6-7777
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS ČESAS
šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

Medinis — m aukšto. 5 ir 3V2
kamb. 2 auto garažas. Tik $29,000.

VAINA REALTY-925-6565

CALL — 595-3059
Ask for Cbuck or Sandy

INCOME TAX
Notariatas — Vertimai

SCHOOL BUS DRIVERS

BELL REALTORS

ŠIMAITIS

REALTY

Insurance — Income Taz
Notary Public

HELP

Tel. 436-7878 ar 839-5568

W A N T E D — MALP

PUNCH PRESS MECHANIC

2951 W. 63rd Street
K YT.LINU STA D COHEATING & COOLING
Since 1930
Erpert Service
Gali 233-5187

NEEDED AT ONCE
Our grotving company needs an ezperienced Punch Press Mechanic
to work days.
We offer a good aalary and ejocellent company
benefits.
Steady work.

ARRCO PLAYING

CARD

310 SO. RACLNE, CHICAGO, ILL.
SANDTNG AND FINISHTNG
OF OLD AND NEW FLOORS
Atnnnllnurr* ir apdaillnann* ocnmi lr
rnirins grindis
Pilnai nnsidraude.
Vartotame dulkių neaukeliančiua |rn e Vilta

MICK GABORTK

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

$69,000.

Atliekame visus stogo
remonto darbus

L u n c h .... . $3.75
LUNCH

vestavimui.

PART TIME
Needed for North side and South5 Kambarių “ranch” stiliaus
west sido of Chicago.
You mušt
J.
BACEVIČIUS
have a valid Illinois Drivers License
na.mfl.ii
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 for 3 years. tvlth no revocations,
net more than one moving violation
3 miegamieji, 2 vonios. Kilimai vi
IIIIIHlUllniminitntr«uniiiiiiniimiini,i in the past year, and you mušt be
suose kambariuose. Jrengtas rūsys. 2
able to operate a manual transmaA mūr. garažas, šoninis Įvažiavi
mission. Ideal work for the housemas. Pietvakarių miesto daly.
wlfc (\vho uaitts to eam axtra SSS.
Skambint 582-8274
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT while having time to care for the
home), and for retired persona mant
ine to supplement their income. Mušt
Lietuviškas restoranas su namu ir
IŠNUOM. 2-jų kambarių butas vasar speak and understand English. Apply
ii:iiiiiililiiiiifiiiiilliiiilill|iiiiiliiilliililll įrengimais Marąuette Parko rajone.
person. Monday through Saturday
vietėje Union Pier, Mich.
Skambint in
7 A M. to 7 P. M.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
(616) 469-3493 arba Chicagoje tel. —
NO PHONE CALLS
sąlygos.
476-3647.
2 butai — medinis. 68 ir MapleSPEARS
wood. Labai tinka giminingoms šei
TRANSPORTATION
INC.
Nuo rūgs. 1 d. išnuom. 3-jų kam
Remontuojame dūmtraukius, dedame moms.
barių
butas
vienam
asmeniui.
7149 S. Ex<-hange, Chicago, 111.
Mūrinis bungalow Brighton Parke.
rinas. Dažome iš lauko namus, langus
Naujas pečius ir šaldytuvas
1657 West 79th Street
ir Irt. Nemokami apskaičiavimai. Dar 15 metų. Dėl ligos reikia skubiai parTel. — 581-1821
1294 West Thorndale Avė.
luoti.
Geras pirkinys.
bas garantuotas.

A. VILIMAS
M O V I N G

WARSAW

SALES

—

598-1217

U.S.A7
We'll help you make the right movė

JEI

GALVOJATE

PIRKTI AK PAKDUOTI

M. A. ŠIMKUS

Kreipkitės |

HELP

COMPANY

CALL 666-4290, Ext 472

W A N T E D —- MALF.

A

UiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiH

KIYPUNCHING
Some ex
^>erience on 3741 or 3742 or 5496
preferr

CONTACT PAT

454-4000

TNOOMR TAX SFRVTCE
NOTARY PI RITO
4259 So. Mspleu -od. tel. 254-7150

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. PulJJkl Road

MASTKRPIKCK

sti diqs

Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIU iškvietimai, pildomi
PILIETVRftS PRAŠYMAI lr
kitokia blankai.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIlllUUllUJUUIIIII

Tol. _ 767-0600

1434 S S4th Avė., Cicero

M

Independently owned and operatH

FEM A LK

99

N
•9

J
ruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiHiiuiiiiiiuiiiiiiniujiiniuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimk-

Split by PDF Splitter

TAIP GAU BOTI TIK AMERIKOJE

MŪSŲ KOLONIJOSE

Reportažas iš Washingtono
Temperatūra, eilę dienų iški- •
gusi daugiau kaip 100 laipsniu?
pagaliau nukrito iki 92 — 95 Fah
ranheito ir drėgmės kažkas tik 58
procentus. Taigi jau galima gy
venti ir bent kiek pajudėti po sos
tinės gatves, parkus ir palyginus
neblogai vėsinamus ypač naujes
nius muziejus bei galerijas, šian
dien sekmadienis, liepos 27-oji.
Su sūnumi susitariam, kad popie
tėję važiuosim i Technologijos
istorijos muziejy
Konstitucijos
gatvėje. Bet pirma apsuksim Bal
tuosius rūmus, nes sūnus iš arti
dar jų nematė.
Pats vidurdienis, tad ir įprastipis turistų antplūdis sumažėjęs,
ne toks, kaip būna pavasarį ir ru
denį. Todėl ir vietą automobiliui
pasistatyti kur nors apie alėją, iš
sitiesusią tarp Kapitoliaus ir Washingtono paminklo, kur val
džios įstaigos, muziejai ir galeri
jos, šiandien neturėtų būti sun-ku surasti. Tiesa, rytą pasiskaitėm ir sostinės dienraščius. Bet
kai ką ir pamiršom. Būtent, kad
šiandien sostinės gatvėse, taip
pat prie Baltųjų rūmų ir Kapi
tolijaus turi būti bent keturios
iraniečių demonstracijos.

i

skaučių "Neries” tunte (vyres
nė skautė). 1972 m. su choru
išsitiesia Penn gatvėje prieš Bai
dalyvavo dainų šventėje, 1976
tųjų rūmų sodą. Ta gatvės pu
R. RAD2ICNAITĖ _
sė ne vienam praeiviui nevalia DIPLOMUOTA GEOGRAFE m. šokių šventėje, o 1978 m.
stovyklavo "Tautinėje stovyklošiuo momentu praeiti. Pirmą kar
o jxi- 14.x vt i.
,
je”. Massachusetts valstijoje.
tą pamatau, kaip demonstracijų
Rūta Radžiūnaite, Nebraskos į...
. „
,
’
Rūta yra gimusi Omahos rruesmetu saugojama prezidento bu
universitete (Linkolne) baigusi
te. Tėvai Stasys Radžiūnas ir
veinė.
studijas, įsigijo iš geografijos
Marija Gartigaitė - Radžiūnienė,
Lafayette parke už demokrati ir meterologijos bei klimatolo
uolūs lietuviškoje veikloje. Tė
nį Iraną ir prieš ajatoią kovojan gijos specialybės bakalauro laip
vas Stasys yra aktyvus choro
tys iraniečiai sako kalbas ir jų žo snį.
dalyvis per daugelį metų, dar
džiai per garsintuvus toli nuskam
Rūta 1972 m. baigė Sv. An
priklauso "Ramovės” skyriui. O
ba. Tuo tarpu už Lafayette parko1 tano parapijos mokyklą. 1976
turbūt neapsirinksiu išsireikšjau šūkauja trečioji demons-’ m. katalikišką “Daniel L Grasa“
trantų grupė: vėl ajatolos rėmė- gimnaziją su atžymėjimu "Mag- damas, kad daugiausia savo
r
,
, „ ..
veiklos yra pašventęs skautyjai.
na cum Įaudė”. Nuo šių metų , .
j v.
,
ji
.4. ..t,
/ bei. Tėvelis Stasys dabar yra
pradės dirbti “Research ...
,
., ,
. .
...
Man įdomu pažiaplinėti, pa rudens
Assistantship” Colorado valat. I
“T L,
“ U,
1“'
laukti, ar tos trys skirtingos gru
.. 4.
. inmkijos vietininkas. Mielai RuIr tuo pačiu lai-i. .
, ...
• ,
, .
pės tarp savęs nesu s; rems. Bet sū umversitete.
.
. ,
. 4. . ,
„ |tai linkėtina visokeriopos lainūs ragina pasitraukti iš čia ir ku sieks magistrės laipsnio Ft. mės ateities studijose, o kartu
eiti geriau į muziejų. Taip ir pa Collins universitete.
nepamiršti lietuviškų reikalų.
darom.
Visą laiką gyvenandama Omą
Europietis
Tik vėlai vakare per vietines ži hoje aktyviai dalyvavo “Ramnias pamatėm, kas darėsi netoli byno” chore, šoko “Aušros” tau
KODĖL SKAITOMI
Baltųjų rūmų mums iš ten pa tinių šokių grupėje, reiškėsi
LAIKRAŠČIAI?
sitraukus. O gi gana smarkiai su Studentų sąjungoje, mergaičių
Todėl, kad skaitytojų nuo se
sirėmė ajatolos rėmėjai ir jo prie
niau
yra sužadinta žinojimo
šai. 160 iraniečių buvo suimta,
aistra,
smalsumas. Pavyzdžiui,
kelios dešimtys grumtynėse su
Norvegijoj, Švedijoj, Danijoj,
žeista. Ir policija nepagailėjo aja
Vokietijoj ir kitur kiekvienas
tolos draugužiams įkrėsti į kailį.
žmogus' jaučia žinių troškulį, jis
Kirto jiems ir juodieji praeiviai,
didžiuojasi, kad daugiau žino už
tai matėm televizijoje. Vienas po
licininkas net viešai televizijos re
porteriui pareiškė: užtektinai jie
mus, amerikiečius, prikankino!

Omaha, Nebr.

Tai pamiršę, Konstitucijos gat
ve atvažiuojam prie Elipsio. Be
galės policijos, šauksmas, triukš
mas. Matom, kaip aikštėje, raito
sios, motorizuotos ir pėsčiosios po
Taip, tokie dalykai gali vykti
licijos apsupti, rėkaruja keliolika tik laisvoje Amerikoje. Beje, ne
Šimtų iraniečių. Vieni jų ištiesę tik žmonių, bet ir viešosios tvar
raudonus plakatus su įrašais, ki kos palaikytojų nervai nebegali
ti baltus, įvairiai'
keikiančius' atlaikyti, kai jų broliai amerikie
Bachtiarą, paskutinį šacho mi-t čiai įkaitai nelaisvėje Irane vargs
niseterį pirmininką, šiandien ry.j ta jau netoli 300 dienų, o čia pa
tą, atsisukę radiją ir vėliau televi čioje Amerikęą sostinės širdyje
riją, sužinojom, kad Egipte mirė. prie Baltųjų rūmų ne tik laisnuverstasis Irano šachas, nors šio vai šūkauja
Ameriką, bet
ryto^abu dienrašČlii^luiįoŠ^apieį taip pat bando apmušti ir net nu

šacho mirtį nebesuspėję paskelb- žudyti Amerikosdraugus. Ir tai da
ti. T) dabar ir patekom į audrą, ro ne amerikiečiai, bet svetimšakur, kaip atrodo, kraujo ištrošku Hai iraniečiai, atvykę čia studisi iraniečių jaunuolių minia kei juoti ar ko kito siekti.
kia mirusį, krano šachą, buvusį
paskutinį jo ministerj pirmininką ,.ToluoLta! ,vlenos yt^asano
ir kartu Ameriką. Apie 500 Wa-l 'dlen“ akjnl,rkos sosnnete, kūnas
pamatėm visai atsitiktinai.
shingtono policininkų juos sau
VL. R.
go, bet šį kartą policininkų, ku

r

riems demonstracijos <Washingto
ne beveik kasdieninis reikalas,
veidai pašėlusiai rūstūs. Ir„ juo
dųjų "ir baltųjų policininkų.

Teisme rd^iK kalta Diane
Neradę kur automobilį pasis
tatyti, nes visas vietas užėmę ira Kent, 19 m., kuri savo 4 mėn.
niečiai demonstrantai ir policijos'dukten.
alkoholiniais gėautomobiliai su priekabomis ark nmais *** Ji dėl to mirė.

visą

FRANK

ZAPOLIS

|

NO JOB

TOO SMALL

FREE ESTIMATES — TEL. 471-1779

TELEVIZIJOS
Stereo

ir Oro Vėsintuvai.

1913 metais gyveno Norris, III.
Pardavimas ir Taisymas.
KYBARTAS Jonas, gyvenęs Šiaulių
MIGLINAS TV
mieste, ir apie 1951 — Waukegan, III.
PADOLSKIAI Stasys ir Vincas. Sta 2346 W. 69 St, tel. 776-1486
sio sūnūs, gimę Kenosha, Wis.
Olltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
URBONAVIČIUS PranciSkus ir jo se
suo Domicėlė, Mykolo ir Veronikos
vaikai, iš Rūpeikių kaimo, Šimkaičių
valsčiaus.
WESTON Peter (Petras Venckus; I

CONSULATE GENERAL OF

WE BUY AND SELL
Used freezers. refrigeratoj-s. stovės.
washers, driers, coolers, and lce nu
kers. We also repair appllancea

QUICK REFRIGERATION
Call 224-1512 or 224-7878
for ąuality products * expert Service.

EUDEIKIS

iŠ Stakmenų kaimo, Tryškių valsč., gy
venęs Ludington, Mich.
Maloniai prašome atsiliepti:

j

LTTHUANIA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID

•147 South Artortaa Ava.
CUoaga. DL 60629
TM. (SIS) — 7S7-0SM

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue

Telefonai LA

3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

užjaučia

Mažeika E? Evans

P A D

32081/2 West 95th Street

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Tel. 737-86004)1

Didžiausiai, kokia tik gali būti, nelaimei mus ištikus — S. m. lie

9837 SOUTH KEDZIE AVĖ.

pos mėn. 4 d. netekus mieliausios dukrytės LISUTĖS — daug kas
mums parodė savo širdį ir stengėsi padėti pergyventi tą didelį skaus
mą.

4I1IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIUIUUIIU llllll

PLUMBING

Tel. 422-2000

Neįstengdami kiekvienam atskirai ir asmeniškai padėkoti, šiuo
viešu laiškeliu norime iš visos gilios širdies padėkoti:

Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Giass blocka.
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviškai
palikit pavardę ir telefoną.

— Kun. Antanui Zakarauskui. Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonui, už maldas koplyčioje, atnašautas šv. Mišias bažnyčioje

,1118

ir amžinybėn palydėjimo maldas kapinėse;

— Solistei Danai Stankaitytei už giesmes per šv. Mišias bažny
čioje;

SERAPINAS — 636-2960

PETKUS

— Skautėms udrytėms ir gintarėms už sudarytą garbės sargybą
ir atsisveikinimą koplyčioje;

MARQUETTE FUNERAL HOME

“Sodality” mergaitėms už gėlytes ir atsisveikinimą;
— Užprašiusiems šventas Mišias;

TĖVAS IR SŪNUS

— Atsiuntusiems gėlių vainikus;
— Grabelio nešėjams;

— Visiems laidotuvių dalyviams (koplyčioje, bažnyčioje ir ka
pinėse);

STASYS KAZLAUSKAS

2533 VVest 71 St., Chicago

, 1410 So. 50th Av., Cicero

— Ir visiems, kurie įvairiais būdais, vietiniai ir iš kitur, išreiškė

Tel. 47t»-2345

mums gilios užuojautos žodžius: skautų •‘Nerijos” tuntui, “Venties”
laivo įgulos sesėms ir daug daug kam kitiems.

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Mes, didžiai nuliūdę a. a. Lisutės tėveliai, niekad neužmiršime
tų raminančių žodžių ir visų tų, kurie
mažinti mūsų neužsibaigiantį skausmą.

įvairiais būdais stengėsi su

Ačiū, ačiū visiems!

Prislėgti ir nuliūdę a. a. Lisutės tėveliai —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Birutė ir Arūnas Blinstrubai ir seneliai

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

s*

RAKTAS Į NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ
Antanas Rubšys
I-ji dalis. KRygoje 10 skyrių.
Naujojo Testamento:
Bendrijr tr jos savimonė, jos lopšys istorijoje. Senojo Testestamento tauta. Izraelis. Krikščionybė. Naujos sandoros
Bendrija. Jėzus — Naujojo amžiaus pranašas. Jo darbai.
Dievo bendrija visiems. Paulius Apaštalų tarpe, Jo išmintia.
Samprata, Dievo tautos samprata.
Išleido KRIKŠČIONIS GYVENIME, 1978. Kietais vir
šeliais, 394 pusi. Kaina su persiuntimu $8.90. Užsakymus
siusti: DRAUGAS. 4545 W. 63rd Str^ Chicago, D. 60629.
J?

LIETUVĄ U BO6TONO/NXW YORKO
Spalio 8 i - S879.09

£immimmmmiiiiimiimiiimmmmmiiiniiiimmiiimmiiiiimimmiiimiimii£
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Registracijas Priimame Dabar.

=

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.

PAŽINKIME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
(JOS 4M8 METŲ ISTORIJĄ)

į

s Vertė A. Tenisonas. Gausiai

iliustruota su keletą žemėlapių. Istoriko
= Sauliaus Girniaus plati anglų kalba santrauka (Summary). 224 psl. kie5 tais viršeliais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Išleido: Liet. Miškininkų
= Sąjunga Išeiv. Kaina su persiuntimu $10.90. IU. gyv. primoka 50 centų
5 (taksų). Užsakymus siųsti: “DRAUGAS”, 4545 V. Ord SU Chicago,
| IIL MC2I.

vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNIENfi

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos atostogoms. tvarkome dokumentus
asmenį kai ir paštu.
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONŪS
2314 VV. 23rd PLACE

Tel. VIrginia 7-6672

2424 VV. 6»»th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138-39

|

=
Prof. dr. Povilo Kvšnerio studija apie Mažąją Lietuvą: "Pietry- =
s čių Pabaltijo etninė praeitis”, išleista Sovietų Mokslo
Akademijos. E

393 W<*t Brcadway, P.O. Box 118, So. Boston, Mawu 02127, TeL 617-268-8764

«b

K t G PLASTERING
New Walls and Ceilings
Patching and Repair

Laidotuvių Direktoriai

Telef. — GA 4-8654

KELIONES | LIETUVA 1981 M PRASIDEDA KOVO 25 D.

Priešą ars ha—d

Telef. — 925-2737
tanina, Radzevičienė Vladislava ir Si
Vytautas Valantinas
pavičienė Elena iŠ Bumių kaimo. Tei
llllllllllllillllllilllllllllliuuilllllliuuuuj
sių apskr.
GIRDVAINIS Antanas Petras, Bar
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiui
boros sūnus, gyvenąs Anglijoje, pa
ieško savo giminių JAV-se.
KAVALIŪNAS Martynas ir jo žmo
Spalvotos ir paprastos. Radijai,
na Marijona, kurie turėjo 5 dukteris.

10% — 20% — S0% pigiau mokėsit
ui apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas mus.
|

Gruodžio 26 d. — $779.00

%

ELMORE’S HEATTNG A COOLING
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOt,

SIUNTINIAI J LIETUVA

Dr. J. ir Dr. V. Dubinskal

DAR YRA VIETŲ ŠIUOSE GRUPĖSE:

įstaigai

ČIULADIS Vincas, Antano sūnus,
gimęs 1922 m. Teisių apskrity.
DARGEVIČIŪTES: Burneikienė An

ŠEIM£ nuoširdžiai

Rūta Radžiūnaitė

‘Arpber Hdiclays”
Rugsėjo 24 d. — $899.00

COSMOS PARCELS EXPRESS

2501 W. 69 St, Chicago, III. 60629

kolegę dr. ALDONA SDRVIIAITĮ-NAKDTIENĮ ir

P A DĖKA

1980 MŪRU EKSKURSUOS I

Paieškojimai

Oro vėsintuvam*. šaldytuvama viri
mo krosnim*. boileriams. 24 valandų
tel. Skambinkite dabar — 214-5000

EDVARDUI NARUČIUI mirus,

liams, nors šiaip/pašalinių stebė________________________________
tojų ir labai nedaug, pasukam
aplinkinėmis gatvėmis į Pennsyl |
vania Avenue, į kur atsisukęs i
Baltųjų rūmų vasadas, o už jų1
sodo ir Penn gatvės Lafayette'
parkas — nuolatinių demonstra ' į
rijų vieta. Beje į Penn gatvę jo
f A
kiu būdu nesiseka įvažiuoti: po
Mirė 1980 m. birželio 26 d., palaidotas birželio 28 d. Sv. Kazi
licija ją visur užtveria. Šiaip taip
miero lietuvių kapinėse.
už kelių kvartalų pasistatę au
NuoSirdžiai dėkojame Svč. M. Marijos Gimimo parapijos kleb.
tomobilį, Executive gatve atei
kun. A Zakarauskui už atnašavimą Sv. Mišių, kan. V. Zakarauskui
nam iki Pennsylvanijos gatvės.
už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines, kun. Z. Gelažiui už
Gatvė dabar visai uždaryta judė
maldas koplyčioje
jimui ir jos viduriu, tankių poli
Dėkojam* visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems dalyva
cijos patrulių lydima, žygiuoja
vusiems
laidotuvėse, aukojusiems Sv. Mišioms, už pareikštą užuojau
kita eisena — rami, tvarkinga, ii-. į
tą ir gražias gėles. Dėkojame grabo nešėjams už paskutinį patarna
ga. Tai iraniečių, pasisakančių
vimą.
už demokratinį Iraną ir kovo
Ypatinga padėka p. p. J^ ir J. Daunorams.
jančių prieš ajatoią Khomeini,
eisena. Žygiuoja keliolika šimtų
Labai ačiū laid. direkt D. Petkui už rūpestingą patarnavimą.
jaunų ir vyresnių iraniečių. Po
Ačiū visiems.
licija tvarkingą eiseną pasuka į I
Nuliūdę: Sesuo Sofija Plenienė Ir sūnėnai su Šeimomis
Lafayette parką, o policijos auto '
mobiliai, motociklai ir policiniu-:
kų tankios gretos geležine vora'’

A.

t!11111111II11IIII11111111111111) 11111IIi III111IIIII
t; J vairių prekių pasirinkimas ne
brangiai Iš mūsų sandėlio.

A f A.

Licensed, Bonded,

ALKOHOLIU PRIGIRDĖ
KŪDIKĮ

kitą, jam malonu, kad jis gali DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpiūčio mėn. 2 d.
su savo bendradarbiu pasiginčyti pasaulinės politikos, ūkio, so
— Knyga, kuri nėra verta
— Artojas be botago — kaip
cialinės ar kitais kuriais spau skaityti du kartus, nebuvo ver šuo be uodegos.
Liet. patarlė
dos keliamais klausimais šitą ta skaityti nei karto.
žinojimo aistrą ugdo iš pat ma
K. J. Weber <xxxxxxxx>ooooo<xxxxxxxxxxx)
žens šeimoje, mokykloje, suau
EKSPERTISKAS PATIKIMAS
gusių kursuose ir t. t.
APTARNAVIMAS

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO. H ALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1444 So. 50th A»e.. Cl< F RO. II I..

Tel. OLympic 2-1003

Split by PDF Splitter

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugpjūčio mėn. 2 d.
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x “Draugo” parengtinų ko
mitetas kviečiamas posėdžiui
rugpiūčio 13 ČL 7:00 vaL vaka
ro Marijonų svetainėje prie
“Draugo” aptarti pikniko rei
kalų. Numatoma pikniką ruoš
ti prie paties “Draugo” rugpiū
čio 24 d. Plačiau apie tai bus
skelbiama vėliau.
x Dr. Robertas Maciūnas, sū
nus dr. Genovaitės ir dr. Algir
do Maciūnų, baigė medicinos
studijas Illinois universitete ir
išvyko gilintis nervų chirurgi
joje Mayo klinikose, Rochestery, Mrnn., kur jo studijos tęsis
dar 6 metus. Reikšminga, kad
ir visos trys jo seserys yra dak
tąrės:
Danutė — medicinos,
Gražina turi chemijos doktora
tą, Jūratė — matematikos ir
dirba vandens taršos tyrimuose.
X Studentų Ateitininkų są
jungos vasaros stovykla vyksta
š. m. rugpiūčio 24-31 d. Camp
Tippicanoe, Tippicanoe, Ohio.
Stovyklos tema — susipažini
mas su dabartine Lietuva. Sto
vyklavietė yra dvi su puse va
landos kelio į pietus nuo Cleve
lando, valanda nuo Pittsburgo
aerodromo ir Canton Amtrak
traukinio stoties.
Susidomėję
studentai ir gimnazijos abitu
rientai gali registruotis ir smul
kesnių informaciją gauti iš
Edžio Razmos, 1100 Buell Avė.,
Joliet, EI. 60435, tel. 815-727-,
11&.

x Sol. Izabelė Motekaitienė
su sūnumi muz. Manigirdu iš
vyko į Denverį, Colo., dalyvau
ti Amerikos dainavimo mokyto
jų suvažiavime, kuris bus 5 die Iš Dainavos stovyklavietės metinės šventės. Po pamaldų, apžiūrėję stovyklautojų darbus, šnekasi: Roma Petruše
nas. Iš ten pasuks į Texas ap vičienė, Lansingo vyskupas Kenneth Povich, Mancheste rio klebonas, kun. V. Dabušis ir Juozas Polikaitis, stovyk
Nuotr. Jooo Urbono
lankyti sūnų dr. Ramūną su los knmpnrtantas
šeima.
X Jūratė Lingytė-VaKs, gy
venanti Burbanke, BĮ., neseniai
pabaigė Southern Hlinois uni
versitetą ir gavo magistro di
plomą iš specialiosios pedagogi
kos (atsilikusių vaikų auklėji
mo). Anksčiau ji buvo gavusi
bakalauro diplomą, bet, tuo ne
pasitenkindama, siekė vis giliau
mokslo srityje.
X Pasaulio Lietuvių Katalikų
bendrija ir šiemet skirs 500 dol.
premiją labiausiai pasižymėju
siam lietuviui visuomenininkui.
Mecenatas — kun. Juozas Prus
tas.

x Ged. Gedmintas, North
Arlington, N. J., prie prenume
ratos mokesčio pridėjo 10 do
lerių auką. Labai ačiū.
X Petrė ir Valdas Medeliai
iš Australijos,
lankydamiesi
“Drauge”, įteikė 10 dol. auką
savai spaudai stiprinti. Sve
čiams nuoširdžiai dėkojame.

Rašyt. Jurgis Jankus LB suruoštoj*
X Dr. K. Jablonskis, West- literatūros popietėje Baitiinorėje skai
to savo kūrybą. Nootr. A. Karaliaus
chester, EI., sutiko dalyvauti t
“Draugo” laimėjimų programo
x “Draugas yra laukiamas
je ir atsiuntė 10 dolerių auką.
kaip brangus svečias ar arti
Labai ačiū.
mas giminaitis, nes jis suteikia
x Chicagos lietuvių žuvau žinių ne tik iš čia, laisvėje gy
tojų - Medžiotojų klubas šankia venančių lietuvių telkinių, bet
metinį klubo narių susirinkimą, svarbiausia iš pavergtos Lietu
kuris įvyks rugpiūčio 3 dieną, vos. Tegu laimina Dievas Jū
sekmadienį, 2 vaL popiet, Sau sų leidžiamą dienraštį, kad jis
lių namuose, 2417 W. 43 St ligi paskutinio lietuvio, gyve
Susirinkimas įvyks, bile kokiam nančio laisvajame pasaulyje,
narių skaičiui susirinkus.
lankytų jo namus, nešdamas
Klubo valdyba šviesą ir tiesą” — rašo mums
(pr.) artimas bendradarbis B. Jab
X Akiniai shmtinmi į Lietu lonskis. Dėkojame.
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — x Gintaro vasarvietėje. Michi-

x Baltic Stomoms, 2451 W.
69 Street, gėlių parduotuvė už
daryta iki rugpiūčio 18 dienos.
(sk.)
x

KASOMOSIOS

mai.

HetuviSku

raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. Grd St.,

ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.—
478-7399 aibe tiesiai ii SPARTA saviBtnfeo: J. J. Giedraitis, 14 Barry Dr.,
B. Nsrthport, N. Y. 11731.
(ak.)

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings, 2212
West Cermak Road — Telef.
VI 7-7747.
(sk.)

PRISIMINTAS MUZIKAS
VLADAS BALTRUŠAITIS

x Dariaus ir Girėno, mūsų
lakūnų didvyrių, pagerbimas
ruošiamas Lietuvio sodyboje,
Chicagoje, šį sekmadienį, nuo
2 vai. po pietų. Bus ir užkan
dis. Visi laukiami.

x Aleksas Degutis, East Chi
cago, Ind., prie prenumeratos
*"X Ona ir Antanas Steponiai, mokesčio pridėjo didesnę auką.
Great Neck, N. J., atsiuntė ma Ačiū.
lonų laišką, kuriuo padėkojo
“Draugo” redaktoriams už gra
žius bei malonius vedamuosius
rafinius, atnaujino prenumera
tą ir pridėjo 7 dolerių auką. La
bai ačiū.
X V. A. Yncius, “Lietuvos
aidų” radijo programos vedėjas,
Pittsburg, Pa., atnaujindamas
numeratą atsiuntė ir 12 dolerių
auką. Už viską maloniai dėko
jame.

Optical Studio, 2437% W. Li
thuanian Plaza Ct (69th St),
Chicago. BĮ. 60629. Telef. —
778-6766. (sk.)

CMCAGOl IR APYLINKĖSE

X Kun. J. Borevičiaus, SJ,
75 metų sukakčiai paminėti susi
organizavo komitetas, kuris ruo
šia pagerbtuves. Komitetui va
dovauja K. Milkovaitis, kiti ko
miteto nariai yra P. Nedas, dr.
A. Domanskienė, V. Žadeitaenė, Z. Jaunius, P. Narutis, M.
Marcinkienė, A. Likanderienė,
A. Rūgytė, J. Šlajus, Ivašauskienė ir J. Tamulis. Minėjimas
bus Jaunimo centre spalio 26 d.,
sekmadienį.

gano ežero kopose, Union Pier,
jūsų jau laukia nerūpestingos
ir malonios atostogos. Čia gali
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose,
tiek šeimoe, tiek pavieniai as
menys.
Galima
išsinuomoti
kambarius pagrindiniame name
su pilnu išlaikymu arba moder
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais
ir patiems gamintis maistą ar
ba valgyti vasarvietės valgyklo
je lietuviškam skoniui pritai
kintą šviežią ir sveiką maistą.
Čia yra lauko teniso aikštelė,
stalo tenisas, biliardas, krepši
nis ir kiti žaidimai. Dėl infor
macijų ir rezervacijų prašome
skambinti 616 — 469-3298 ar
ba rašyti: Gintaras Resort,
15860 Lakeshore Road. Union
Pier. Michigan 49129. (sk.)

IŠ
DIDŽ. BRITANIJOJ

ARTI

IR

tos Moterų draugijos pirminin
kė Nijolė Stasiukynienė, vice
pirmininkė T^ima. Didžiulienė.
Į komitetą įeina ir daugiau lie
tuvių atstovų.
Bogotoj, kiek
yra žinoma, gyvena apie 130 lie
tuvių, Medelline apie 60, po ma
žiau kituose miestuose.
Bet
Lietuvių dienos turėtų sutrauk
ti bent daugumą ir sujungti į
vienetą tautinių tikslų geriau
siekti.

— “Šaltinio” — religinio žur
nalo naujas, š.- m. nr. 3, nese
niai išleistas ir išsiuntinėtas
skaitytojams. Paskelbta daug
rašinių religinėmis ir tautinėmis
temomis. Leidžia lietuviai ma
rijonai ir Šv. Kazimiero sąjun
ga, redaguoja kun. S. Matulis,
MIC. Redakcijos nariai — Vla
das Šlaitas ir Laimutis Švalkus.
Administruoja Juozas DubicOKUP. LIETUVOJE
kas. Adresas: 16 Hound Rd.,
West Bridgeport, Nottingham
— Revoliucijos muziejus. Ry
NG2 6AH, England.
šium su 40 metų okupacijos su
kaktimi, Vilniuje buvo atidary
KOLUMBIJOJE
tas naujas Revoliucijos muzie
— Bogotos lietuviai spalio jus. Rašoma spaudoj, kad tai
pradžioje rengia Lietuvių savai originalios architektūros rūmai,
tę Bogotos mieste, kur kviečia pastatyti
dešiniajam
Neries
ir kitų miestų lietuvius, kaip iš krante. Su didelėm ceremoni
Medellino, Baranąuillo, Cartage- jom, pompa, vėliavom, kviesti
nos ir kitur. Koncertui yra pa niais svečiais ir kt. liepos 11
kviesti solistai Nerija Linkevi muziejų atidarė partijos vadas
čiūtė ir Bernardas Prapuolenis, P. Griškevičius. Kas sudėta ta
kuriems keliones pažadėjo ap me muziejuje? Pirmiausia at
mokėti Pas. Lietuvių Bendruo vaizduota “tarybų valdžios at
menės valdyba. Lietuvių savai kūrimas 1940-1941 metais”, “so
tėje prieš koncertą bus tautinių cializmo statybos pradžia”, “Tė
rūbų ir tautinio meno paroda, vynės karo metai”, “liaudies ko
bus paminėtas Kristijonas Do vą už savo laimę ir šviesų ryto
nelaitis ir bus paskaita ispaniš jų” ir t. L Atrodo, kad yra 8
kai apie lietuvių kultūrą, šven salės su eksponatais ir 250 sė
tė prasidės spalio 24 d. ir baig dimų vietų salė masiniams ren
sis spalio 26 d. Lietuvių dienų giniams. Rūmų projektas G.
komiteto pirmininkė yra Bogo Baravyko ir V. Vieliaus, me
ninio apipavidalinimo architek
tai K. Miežinis ir J. Masalskas.
x Viktoras Diminskis, “Drau
— Barbora Jasaitė sulaukė
go” knygų prekybos darbuoto
125 metų. Gyvena Vitkilių kai
jas, yra didžiulis lietuviškos
me, Rietavo apylinkėj. Ji laiko
knygos mylėtojas. Šiomis die
ma bene seniausia Lietuvos gy
nomis jis savo prekyboje įsigi
ventoja. Kilusi iš Plungės apy
jo naujų leidinių už 25 dolerius.
linkės. Jasaitė turėjo 11 brolių
X Pranė Balandienė, War- ir seserų. Iš jų keli taip pat
ren, Mich., yra nuolatinė “Drau sulaukė 90 ir 100 metų.
— Sporto olimpiadoje Mask
go” skaitytoja bei rėmėja.
Ir
voje,
Sovietų Sąjungos rinkti
dabar ji labai nuoširdžiai atsi
liepė į dienraščio leidėjų pastan nės sudėtyje, dalyvauja šie spor
gas sukelti daugiau lėšų dova tininkai iš Lietuvos, lietuviai ar
nų paskirstymo būdu. Šiam rei rusai: lengvaatletai — A. Antikalui ji paskyrė 40 dolerių au povas, J. Putinienė, G. Murašoką. Už didelę paramą esame va, R. Valiulis; krepšininkai —
V. Beselienė, A. Rupšienė, S.
jai labai dėkingi.
Jovaiša; rankininkai: A. NenėX Linda Griauzdienė, žino
nienė, S. Mažeikaitė, V. Novicma ciceriškė, parėmė mūsų
spaudos darbus M doleriu auIrkluotoji: R^Baltutyte,
ka. Labai ačiū.
X
Pmskua, R.
Višinskis, J. Zautra; šaulys V.
X Dr. Juozas Briedis, dide Turla, plaukikai — L. Kačiulės širdies lietuvis, Ateitininkų šytė ir R. Žulpa.
— Antano Minkevičiaus, ži
namų fondui jau anksčiau pa
aukojęs 1,000 dolerių, savo įna nomo botaniko, 80 metų am
šą padidino dar 1,500 dol. su žiaus gimimo sukaktis buvo pri
ma. Malonu konstatuoti, kad į siminta “Mūsų gamtos” žurna
Ateitininkų namų fondo narius lo nr. 5. Sukaktuvininkas jau
įsijungė dr. A. Marčiukaitia su daugiau kaip 50 metų sėkmin
200 dol., K. Mackevičius su 200 gai dirba botanikos mokslo sri
dol., kun. V. Dabušie su 200 tyje. Yra parašęs ir išleidęs
dol., S. Z. Bikulčiai su 100 doL, keletą knygų, nemaža kitų stu
V. Kundrotienė su 100 dol., ir dijų. Dideli jo nuopelnai auga
Sark savo ankstesnį įnašą pa lų ligų gTyhų tyrinėjimo srity
didino dar 100 dol.
Vajus je. Jam vadovaujant buvo ti
įrengti jaunimui sporto aikštelę riami Metelio, Dusios, Obelijos,
ir praplėsti automobiliams sta Žuvinto, Trakų, Dysnų ir kiti
tyti aikštę vyksta ir toliau. Ti ežerai, jų augmenija. Sukaktu
kimės, kad atsiras ir daugiau vininkas laikomas Lietuvos dir
dosnių aukotojų iš ateitininkų vožemio dumblių tyrimo pradi
ir jiems prijaučiančių.
(pr.) ninku.

TOLI
KANADOJE
— Kum Jono Kubiliaus, SJ,
Aušros Vartų parapijos klebo
no, Montrealyje, 40 metų ku
nigystės sukaktis paminėta bir
želio 29 d. drauge su Joninėmis
ir Petrinėmis. Pokylio metu
įžanginį žodį tarė rengėjų —
šaulių kuopos vardu A. Mylė. J.
Šiaučiulis ilgesnėje kalboje pa
pasakojo sukaktuvininko nueitą
kelią, imdamas duomenis iš Lie
tuvių Enciklopedijos. Taipgi jis
priminė, kad kun. J. Kubilius,
SJ, yra AV parapijos steigėjas
ir pirmasis bei dabartinis kle
bonas. Jį šia proga sveikino be
veik visų organizacijų atstovai
Netrūko ir dovanų: kun. J. Arą
į nauskas, SJ, ir J. Rimeikis įtei-

E. Baltrušaitienė choro dalyviuspakvietė į parapijos salę kavu
tei, kur choro valdybos pirnv
Zigmas Motiejus pravedė trum
pą a. a. Vlado Baltrušaičio mir
ties sukakties paminėjimą. 2of
dį tarė ir velionio našlė E. Bal
trušaitienė, padėkodama chorui
už jos vyro gražų prisiminimą'
maldoje ir pažymėdama, kad
a. a. Vladas Baltrušaitis mylė-jo šį chorą, jam atidavė dalį
savo širdies ir tai buvo jo pa<
skutinis meno vienetas, kuriam;
vadovavo. Po to didelė dalia
choristų nuvyko į Sv. Kazimiera
kapines, kur prie paminklo pa
dėjo gėlių. Muz. Antanas li
nas tarė žodį apie a. a. Vladą
Baltrušaitį kaip
žmogų, ir
muziką.
Sugiedojus “Marija;
Marija” ir sukalbėjus Amžinąjį
atilsį, šis velionio kuklus, bet
nuoširdus prisiminimas buvo
baigtas.
•
A a. Vladas Baltrušaitis bu
vo mūsų operos solistas, gabus
aktorius, geras muzikas, puikup
organizatorius, visą savo gyve
nimą skyręs menui. Amžinybėn
išėjo staiga, prieš tai mums pa
tikdamas didelį, gerai išlavintą
šios tiėtuvių parapijos chorą,
kuris, muz. A. Lino vadovauja
mas, ir šiandien džiugina ir guo
džia savo giesmėmis šios para
pijos tikinčiuosius. A. a. Vla

Liepos 27 d., sekm., sumos
metu, Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje buvo pen
kerių metų mirties proga pri
simintas aktorius, solistas ir
muzikas a. a. Vladas Baltru
šaitis. Pamaldoms prasidedant,
choro pirm. Zigmas Motiejus su
Pr. Sabaliauskiene prie alto
riaus atnešė gyvų gėlių puokštę.
Kan. Vaclovas Zakarauskas pa
mokslo pradžioje pažymėjo, kad
tą dieną minimi du svarbūs
įvykiai — Dariaus ir Girėno 47
metų žuvimo ir mūsų žymaus
menininko, šios parapijos choro
vadovo a. a. Vlado Baltrušaičio
penkerių metų mirties sukaktys
ir kad šios šv. Mišios aukoja
mos a. a. Vlado Baltrušaičio at
minimui. Prašė pasimelsti už jo
vėlę, kad amžinoje tėviškėje
Aukščiausias jam suteiktų am
žiną ramybę.
Prisiminimą ruošęs šios pa
rapijos choras, vadovaujamas
muz. Antano Lino, talkinant
muz. Arūnui Kaminskui ir K.
Skaisgiriui, pamaldų metu pa
giedojo Cherubini “Veni Jesus”,
Dambrausko “Popule meus” ir
Verdi iš “Likimo Galios” maldą,
kurią atliko solistė Margarita
Momkienė drauge su choru. Pa
maldos baigtos “Marija, Mari
ja”.
das Baltrušaitis lieka mums
Po pamaldų velionio našlė
šviesia, neužmirštama asmeny
kė meškerę, ateitininkai — li
turginius drabužius,, par. komi
tetas — Kanados vaizdų albu
mą, daug kas įteikė dovaninius
vokelius. Meninę dalį attiko
mergaičių oktetas, vadovauja
mas seselės Teresės. Raigiamąjį žodį tarė Sukaktuvininkas,
reikšdamas visiems nuoširdžią
padėką.

be.

J. Janušaitis
-w*
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS ’
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki šv. v.
šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
TeL 776-5162 arba 776-5163
2649 W. 63 Street
Chicago, DL 60629
IIIIIHIIIIHHIIIIIIMIlIKIUUUHIlUUIIIUinK

UrtkaiM KHUS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
Tei. - 776-8700
Chicago, Dlinois 60629 *'
Darbo vaL nuo 9 iki 7 vaLvak.
šeštad. 9 vai. iki 1 vaL d.

DENGIAME IR TAISOME'
VISŲ RŪSIŲ STOGUS
Už savo darbą garantuojame'
ir esame apdrausti.
Svečiai ii Kohunbijos sostinės Bogotos "Draugo” sodely su palydovu.
R
kairės: Romas Kasparas, atlydėjęs svečius j ‘Draugą’*, Laima Didžiulienė
Daina Didžiulytė ir inž. pramonininkas Algis Didžiulis.

Skambinkite
ARVYDUI KIELAI
TeL — 434-9655

Nuotr. V. RtoSebo

CHICAGOS ŽINIOS
SUSPENDAVO

PASTO PLANAI

Ugniagesių batalijono vadas
J. Higgins suspenduotas — pa
liekamas 20 dienų be algos, nes,
Higginso vadovaujami ugniage
siai šeštadienį, kilus gaisrui
Union stoty, Chicagoje, užgesi
no gaisrą rūsyje, bet neužgesi
no liepsnų Gold Lion restorane.
Iš laidų susijungimo kilęs gais
ras išsiplėtė ir ugniagesiai vėl
turėjo grįžti gesinti. Susidarė
daug nuostolių.

Chicagos centriniai pašto rū
mai, esą ant Eisenhowerio greit
kelio, yra didžiausi pasaulyje.
Planuojama juos pagrindinai
atnaujinti arba statyti naujus
gretimame sklype.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

NUPIRKO

GELEŽINKELĮ

South Pacific Transportation
bendrovė nupirko 1000 mylių
geležinkelio turinčią Rock Island bendrovę, atsidūrusią fi
nansiniuose sunkumuose.

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia.
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai:

Pilnai ufteigtų foto nuotraukų'
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai

ATMETĖ SKUNDĄ
KAPITONO KOMEDIJA
Advokatas N. Kitsos federa3314 West 63rd Street
Drury Lane South teatre,
liniame teisme Chicagoje buvo
iškėlęs bylą, kad būtų sulaikyta I esančiame tuose pat rūmuose
Tel. — PRospect 6-8998
registracija vyrų, gimusių 1960 su Martiniųue restoranu, pradė
ti* 1961 m., nes registravimas ta statyti D. DeBoy komedija
tik 19 ir 20 m. jaunuolių esąs “Captain’s Outrageous”. Vaiz
diskriminacija prieš juos, kai duoja kapitoną ligoninėj, jo juo
jie išskiriami iš kitokio amžiaus kingus santykius su kitu ligo
TYPEWRITERS AND
vyrų. Teismas nerado pagrindo niu, gail. seserim, advokate. Tai
ADDING MACHINES
farsas, kur daug juoko, mažai
šiam skundui.
Nuomoja, Parduoda, Taiso
gelmės.
BANKŲ APIPLĖŠIMAI
Viri 50 metų patikimas Juras
NUPIRKO DOBBS B-VŲ
Chicagoje per šių metų 7 mė
patarnavimas. *
nesiūs bankų apiplėšimai padau | Carson Pirie Scott bendrovė
M10 So. Pulaski R<L. CMeago
gėjo 3% karto, palyginus su Chicagoje už 108 mil. dolerių
Phone — 581-4111
apiplėšimų skaičiumi pereitais, nupirko Dobbs Houses. Ine., f>
metais per tą patį laiką.
|bendrovę.

WAGNER and SONS

