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Irakas panaudojo
sovietų raketas

Sovietinė valdžia,
" LKB Kronika " ir
Bažnyčia Lietuvoje

Maskva remia abi kovojančias šalis
Teheranas. — Pirmą kartą Ira- Irakui. Jų tarpe Izraelio žiniomis,
no - Irako kare buvo panaudotos yra didelis sovietų laivas "Nikolai
sovietų gamybos žemės paviršiaus! Gogol". Komentatoriai spėja, kad
raketos, iššautos iš Irako. Keturios Maskvos tikslas susilpninti Vidunukrito Dezful mieste, kitos '.dvi Į riniuosius Rytus, privesti visas šagretimam kaime. Irano žiniomis, lis, ypač Iraną ir Iraką iki ekoapie 200 žmonių žuvo, sužeistų nomines katastrofos, po kurios
Skaičius siekia 300. Irano aviacija būtų lengviau įvesti komunisti
vėl daužė Irako naftos centrus: nius režimus.
Irako propaganda pradėjo stipKirkuk, Mosul ir Irbfl. Prie Teherano dega naftos refinerijos, Į resnę ofenzyvą prieš Siriją ir jos
"skerdiką" Assadą, kuris esąs
nauji gaisrai kilo Ahwaze.
Irano prezidentas ir premjeras į slaptas "sionistas". Arabų tarpe
į patvirtino, kad iraniečiai pasiun- \ tai didžiausias įžeidimas. Sirii tiniai išvyko į kelias musulmonų Į jos "režimas" puolamas už Libavalstybes "paaiškinti Irano pozi-1 no okupaciją, už palestiniečių perI cijos", Irakas irgi lanko 27 valsty- j sekiojimą, už arabų interesų išda| bes, ieškodamas paramos ir sim- į vimą.
patijų. Irakas pripažino, kad Dez- Į Jordano vyriausybė sustabdė visų

tų tikintiesiems savos ter
KONTAKTAI SU
logijos.
VAKARU PASAUUU
Kataliku kunigams, ir pasau
(Tęsinys)
liečiams netinka kištis tik į sovie
Ar Apaštalų Sostas tikrai pa tinę politiką, pvz., važinėti į Ber
reiškė, kad kunigų tarybos Lie lyno "taikos" konferencijas, ben
tuvoje nereikalingos, kol kas neži dradarbiauti su Valstybės saugu
noma, nes šios kalbos kunigus j mo organais ir pan. Tokios politi
yra pasiekusios tik iš RRT įgalio' kos Bažnyčia tikrai neaprobuoja,
tinio lūpų. Jeigu Apaštalų Sostas * ? l a i k o n u s i , k a l v t i m u i r t* 2 1 1 ^ 1
tikrai tai būtų pareiškęs, tada nės drausmės laužymu.
reikėtų tik išsiaiškinti, kas pasi 7. BIJOTI REPRESIJŲ AR N E
tarnavo KGB, kad Apaštalų Sos
1980 m
m. Olimpiados neužmirš
tą įtikintų, jog Bažnyčiai Lietu
voje "naudingiausia" tai, ko nori Sovietų Sąjungos disidentai. Ji
paskatino sovietinę valdžią grieb
Valstybinio saugumo įstaigos.
tis stalinistiniu represijų, lcad
patekę į nelaisvę, buvo Irako parodyti užsienio korespondentams. Nežiūrint revoliucijos suduotų j f ului suduotas stiprus smūgis, nai-1 vaisių ir daržovių eksportus. Mais
AR TAI POLITIKA?
Maskvą atvykę Vakarų žmonėsj Iran
<> kariuomenei
kareiviai
kinant karinius ii ekonominius j to gaminiai gali būti siunčiami
Irano
smūgių, persai kietai ginasi
RRT įgaliotinis P. Anilionis nesutiktų nė vieno disidento,
iraniečių įrengimus.
\ tik į Iraką. Jordano karalius pair kiti sovietinės propagandos negirdėtų melą ir prievartą kriti
Skilimas
arabų
valstybių
tarpe
\ reiškė britų BBC televizijai, kad
Taikos premijai
ruporai kaltina aktyvius kuni kuojančio žodžio. Represijos pa
\ didėja. Sirija ir Libija nutarė pa-, Jordanas dar nepasiuntė Irakui
gus, kad jie užsiima politika; pri I siekė ir Lietuvą; laukiama, kad
daug kandidatų
remti Iraną. Jo lėktuvai kasdien , kareivių, tačiau, jei reikės, pa.
Lietuvos kunigus,
S v T ' ė ; a s I jos pasieks ir
skraido
tarp Libijos Tripolio ir Te- j siųs, nes persai esą arabų prieOslo. — Pirmadienį Norvegi
draudžia kunigams kištis į politi- j A r v e r t a J*u b i J ° t i ? Lietuvos ku
herano.
Izraelio žvalgyba nustatė, į šai.
jos parlamento specialus komite
ką. Valdžios pareigūnai "politi-! n , š a i ' pokario metais pernešę dvi
kad
Irano
lėktuvai skrenda ap-:
tas paskelbs, kas šiais metais gaka" laiko vaikų katekizavimą, į represijų bangas — 1945 — 1953
voNobelio Taikos premiją. Pasiū- link, virš Juodosios jūros ir so- į
Tarp sužeistų
ateizmo kritiką, peticijų rašymą i ir 1957 — 1958 metais, perne
Washingtonas.
—
Tautybiųį
rašė
lietuvis
Petras
Pliumpa
—I
lyta premijai gauti 70 kandidatų, vietų Kaukazo kalnų į Iraną. Ira
ir
trečią.
Labai
būtų
nerimta
valdžiai, ko nors prašant, pvz., su j
yra du lietuviai
Pliura, vienas ukrainietis ir du ru i j u tarpe popiežius Jonas Paulius nui paramą pasiūlė ir Šiaurės Ko
norėti be jokių aukų išsikovoti komitetas Jimmy Carterio
grąžinti atimtą bažnyčią ir kt.
rėja.
"Washington
Post"
žinioMondale perrinkimui spalio 8 d. I sai. Laiško turinio prezidentas J.j II-sis, prezidentas Carteris, britų
Muenchenaą. — Tarp 213 su
r
Ar tai politika? Taip, tai baž Eažnyčiai laisvę. Jeigu bus suimi buvo pakviestas prezidento
arterisbuvo laba: sujaudintas. užsienio reikalų ministeris lordas!mis, sovietų ginklai ^ eina Iranui žeistų rugsėjo 26 d. Muencheno
nėjami
kunigai,
pasaulis
geriau
nytinė politika. Kunigui ginti
Pasitarimo pradžioje dalyvavo Į Carringtonas, Zimbabvės prem- į ir iš Vietnamo, šitokios žinios ro- „Oktoberfest" teroristų bombos
Bažnyčios ir žmogaus teises — supras komunizmo nešamą "pil| Carterio į Baltuosius rūmus. Prie ir prezidento patarėjas saugumo j j
e r a s Robert Mugabe, Suomijos j do, kad Maskva remia abi beko sprogime yra ir du lietuviai. Ligo
(katalikų mime dalyvavo 21 asmuo. Lietu
Šventa pareiga, ir šitai drausti ną religinę laisvę"
reikalams Zbignevv Brzezinski, prezidentas Urho Kekkonen, vojandas šalis. Libijos parama ninėje guli skeveldrų apdrasky
yra nusikaltimas prieš prigimti bendradarbiavimas kai kuriose ša viams atstovavo Liet. Bendruo
reikalų kuris teiravosi, kurios tautybės čia Lenkijos primas kardinolas Ste- Iranui labai svarbi, nes Libija tu tom kojom tautinių šokių grupės
nę teisę. Šitokią "politiką" Bažny lyse su komunistais rodo, kad menės Visuomeninių
ri ne tik didelius sovietų ginklų „Ratukas" šokėja Sigita Mečionyyra atstovaujamos ir pasisakė, kad fan Wiszynsky.
tarybos
nariai
—
koopirrnininkai
čia laimina ir vykdo. Popiežius jiems komunizmo veidas iš arti
sandėlius,
bet turi ir Vakarų gink- tė ir ypač sunkiai sužeistas jos
jo
svainė
yra
estė.
Spaudos
atstovų
Jonas Paulius II yra geriausias to nepažįstamas), o kenčiančių la — Rimas Česonis ir Jūra ViesuAfganistane
žūva
lų,
ypač
prancūzų
gamybos. Libi-1 - ^ ^ V y t a u t a s Mečionis
kios "politikos" vykdymo pavyz gėriuose auka pažadins tautiečius lienė. Su jais prezidentas tarėsi tarpe buvo ir lietuvaitė Jolanta
jos
valdžia
simpatizuoja
islamo
kovoti ne tik už tikėjimo laisvę, ministerių kabineto kambaryje, Raslavičiūtė.
Mūsų bendradarbė Alina Gri
dys.
nemažai
sovietų
revoliucijos idėjoms Irane. Be to, nienė rašo: „Rodos dar taip ne
Tos pačios dienos vakarą pasi
prie
apvalaus
stalo.
Pasitarimo
bet
ir
išvis
nusimesti
tironijos
Reikia tik apgailestauti, kad
New Delhi. —Iš Afganistano Libija yra pasirengusi susijungti
tarimas buvo perduotas per Wakai kurie kunigai, vienuolės ir jungą. Istorija moko, kad tada pradžioje dalyvavo sapaudos bei
į
Indiją
atvažiavusi afganų gai- su Sirija į vieną valstybę, o Siri seniai Sigita šoko su „Ratuku"
shingtono televiziją
televizijos
atstovai,
tačiau
pra
kai
tikintieji
nebijodavo
kentėti,
Chicagos amfiteatre. Dabar ji la
Rahim
pasauliečiai katalikai pasisavino
RTm^a7Ce^niš," , kaipJAVdele-Į lestin ^i i * • » N i l i
jos vadai seniai nesugyvena su bai susirūpinusi, ar kairės kojos
Bažnyčia
žydėdavo
ir,
priešin
dėjus
diskusijas,
jie
apleido
.posė
sovetinę "politikos" sąvoką, nu
gacijos narys, drauge su kitais de Panjsheri, ištremta su 12 gimi Iraku.
apmirusi pėda vėl galės laisvai
kaltą KGB kabinetuose. Pvz., vie gai kai Dievo tautoje išblėsdavo džiu kambarįlegatais į Madridą išskrenda lap naičių iš Afganistano, papasako
Tuo
pačiu
metu,
kada
sovietų
aukos
dvasia,
ji
pergyvendavo
kri
Prezidentas
leido
diskutuoti
še
judėti. Sigitos lova skendi gėlių
nuolė bijo į rankas paimti "LKB
kričio 10 d. Jis ten išbus ligi Kalė jo užsienio korespondentams apie ginklai iš Libijos plaukia į Ira puokštėse"...
zę.
Todėl
reikėtų
bijoti
tik
tokios
šiais
bendro
pobūdžio
klausimais
Kroniką", — čia politika. Ku
dų švenčių. Delegacija skris ka savo darbą specialioje Kabulo li ną, Jordano uoste Aąaboje stovi
nigas bijo per pamokslą para- padėties Lietuvoje, kada niekas Rimas Cesonis kėlė žmogaus tei
riniu lėktuvu.
goninėje. Kiekvieną savaitę per septyni sovietų laivai su ginklais Premija - 212.000 doL
raginti tėvus vesti savo vaikus į neturėtų drąsos kentėti už Dievą sių klausimą, prašydamas, kad
tą ligoninę, kurioje dirba ir daug
prezidentas
šiuo
klausimu
stip
bažnyčią, — politika; Seminarijo ir Bažnyčią. Tada būtų tikra tra
sovietų
daktarų, pereina 20 - 25
Stokholmas. — Literatūros
riau pasisakytų. Iliustracijai R.
Ragina gerbti
je neleidžiama klausyti Vatika gėdija.
sovietų
kareivių
kūnai.
Jos
many
Nobelio premija šiais metais sieks
Kinijos paroda
Dievui padedant ir laiminant, Česonis paskaitė keturių disiden
no radijo laidų, — politika; vi
mu,
kas
savaitę
kovose
su
lais
212,000 dol. Jos laimėtojas Czesžmogaus teises
karas bijo su vaikais kalbėti ro Lietuvos kunigai ir tikintieji pilni tų laišką iš Permės priverčiamų
vės kovotojais žūna apie 30 afgaSan Francisco. —Siame mies- law Milosz planuoja vykti į Šve
žančių, — politika! Reikia la krikščioniško ryžto sutikti bet ko jų darbų stovyklos. Kaip žino
Europos Tarybos parlamenti
te užsibaigė komunistinės Kinijos
me, šis laiškas buvo atspausdin nė asamblėja priėmė specialią re nų. Jų kūnai, jei giminės tuoj pat prekių paroda, kuri bus kilnoja diją gruodžio 10 d. premijos at
biau budėti; kad
valstybinio kią ateitį.
tas LKB Kronikos Nr. 26. Jį pasi- zoliuciją, kuria Sovietų Sąjunga jų neatsiima, palaidojami naujo ma į kitus miestus. Chicagoje ji siimti.
ateizmo propagandistai neįpirš(Pabaiga)
se kariuomenės kapinėse „Kan
JAV spauda, rašydama apie
yra įsakmiai raginama gerbti kinių kalne".
prasidės spalio 29 d. Paroda skir devintąjį amerikieti, gavusį No
pagrindines žmogaus teises bei
Vizitas Budapešte
Kabulo karinėje ligoninėje dir ta JAV prekybininkams ir apima belio literatūros premiją, pamini,
laisves. Europos Taryba rezoliuci ba ir 35 sovietų gailestingosios se apie 20,000 kinų gaminių, pirk
kad Milosz gimęs Lietuvoje.
Rugsėjo 27 d. Vatikano vals joje reiškia susirūpinimą dėl so
tybės sekretorius kardinolas Agos vietų valdžios vykdomų represi serys, pasakojo Panjsheri. Liepos liai daugiausia domėjosi ne bui „Washington Post" savo aprašy
tino Casaroli drauge su specialia nių priemonių, kuriomis siekia mėn. ji mačiusi vieno sovietų ge tinėmis prekėmis, bet meno dir me, kurį pakartojo ir Chicagos
suvažiavime dalyvavo įvairių Vatikano delegacija
Misijonieriai olandai
išvyko į ma visiškai sunaikinti žmogaus nerolo kūną. Jis buvęs peršautas biniais, muzikos instrumentais, „Sun Times", rašo, kad „Milosz
sostinę
Budapeštą, teisių gynėjų ir, apskritai, kita per burną ir jo akys išluptos. Jis žaislais, chirurginiais instrumen buvo gimęs Lietuvos kaime Vil
Ūkiniai besivystančiuose vadi konfesijų afrikiečiai teologai ir Vengrijos
stebėtojai
iš
Europos,
niuje". Iš devynių amerikiečių,
ir Trumpai sustodamas Vienoje, kar taučių sąjūdį Sovietų Sąjungoje. žuvęs Panjshir slėnyje. Jai tekę tais, sporto įrankiais.
namojo Trečiojo pasaulio kraš
Siekdama
sumoderninti
savo
Siaurės
bei
Pietų
Amerikos.
matyti
ir
nemažai
sužalotų
afga
kurie gavo šią premiją, tik 1976
dinolas
Casaroli
aplankė
Tarp
tuose šiuo metu apaštalauja dau
Taryba dėl to kviečia sovietų vai
pramonę
ir
žemės
ūkį,
Kinija
sie
nų
kariškių
kūnų,
daugiausia
su
m. laimėtojas Saul Bellow buvo
tautinę Atominės Energijos agen džią leisti Tarybos stebėtojam
giau negu penki tūkstančiai trys
Lenkai misijose
kia
išplėsti
prekybą,
nes
jo
pla
nuplautomis
ausimis.
gimęs Amerikoje ir rašė angliš
turą ir jos naujai pastatytam
šimtai olandų misijonierių. Jų
nai daug kainuos. Tarp įvairių kai.
Varšuvoje "Pax" organizacijos Centrui Austrijos sostinėje įteikė dalyvauti žmogaus teisių gynėjam
tarpe daugiau negu du tūkstan
keliamuose teismo procesuose,
Palaiko ryšius
prekių, Kinija siūlo eksportuoti ir
Vatikane popiežius Jonas Pau
čiai aštuoni šimtai yra kunigai, leidžiamas žurnalas "Katalikiš popiežiaus Jono Pauliaus II dova taip pat ragina Sovietų Sąjungą
apelsinų
sunką,
kuri
esanti
piges
kas
gyvenimas
Lenkijoje"
skel
ną. Vatikano valstybės sekreto ir kitus komunistų valdomus
lius II-sis sužinojęs apie Milosz
777-ni yra vyrai vienuoliai ir dau
su įkaitu vadu
nė ir neblogesnė už Floridos.
delegacija Centro ir Rytų Europos kraštus
laimėjimą, pasakė, kad tai ma
giau negu 1.500 - seserys vienuo bia, kad dabartiniu metu įvai riaus vadovaujama
Teheranas. — Irano premjeras
lonus siurprizas. Popiežius skaitęs
lės. Daugiausia olandų misijonie riuose pasaulio misijų kraštuose Esztergome ir Budapešte daly
Madride vykstančia . Ali Rajai, pasikalbėjime su japoKinija
pyksta
dėl
dirba
daugiau
negu
tūkstantis
vavo
vyskupo
ir
kankinio
Sv.
Ge
jo
kūrinius ir laikąs juos pilnais
rių apaštalauja įvairiuose Azi
tarptautine konferencija Europos nų televizija, pareiškė, jog Amešimtas
lenkų
vyrų
ir
moterų
rardo
gimimo
tūkstančio
metų
dvasinių vertybių.
jos kraštuose, po to seka Afrika
Taiwano ryšių
įmo ir bendradarbiavimo rikos vyriausybei visai nesvarbu
Lenkijoje oficialių žinių agen
ir Pietų Amerika. Olandai, kaip misijonierių. Vien praėjusiais me sukakties minėjimo iškilmėse.
klausimais išlaisvinti visus dabar atgauti amerikiečius įkaitus. Jai
Pekinas. — Kinijos „Liaudies tūra 'keturias valandas laukė
ir kitų kraštų misijonieriai, misi tais į misijų kraštus išvyko 95
kalinamus Helsinkio nutarimų būtų patogu, jei įkaitai būtų Ira laikraštis" piktai puolė Amerikos
Jugoslavą simpoziumas
prieš paskelbdama Nobelio pre
jų kraštuose dirba ne tik religi lenkai misijonieriai, jų tarpe —
vykdymui remti visuomeninių ne nužudyti, tuomet vyriausybė vyriausybę
dėl diplomatinio mijos paskyrimą.
57
į
Afriką,
34
į
Pietų
Ameriką,
Lublijanos
mieste,
Jugoslavijo
nėje, bet ir socalinėje srityje, rū
grupių narius. Pagrindinių žmo galėtų griebtis keršto veiksmų.
imuniteto teisių suteikimo Taipindamiesi vietinių žmonių vi trys į Australiją ir Okeaniją ir vie je, įvyko IV-asis ekumeninis sim gaus teisių bei laisvės apsaugoji
Lapkričio
mėn.
4
d.
sueis
me
vano pasiuntiniams VVashingtopoziumas, kurį surengė vietos kata
KALENDORIUS
sokeriopa pažanga, teikdami sa nas į Aziją.
tai, kai amerikiečiai buvo pa ne. Tai esanti išdavystė, kuri
mas,
sakoma
Europos
Tarybos
l;kų
teologijos
fakultetas,
drau
nitarinę pagalbą.
Argentinos laivas
grobti. Valstybės departamentas galinti pakenkti Amerikos - Kini
Spalio II d.: Germanas, Zina
ge su Zagrebo katalikų ir Belgra priimtoje rezoliucijoje, yra viena
paskelbė, kad jis reguliariai palai jos santykiams. Amerika toliau ida, Beraustas, Daugvydė
esminių
sąlygų
tarptautiniam
Afrikos teologai
Popiežių Joną Paulių II-jį rug do stačiatikių teologijos fakulte
ko ryšį su Irane užsienio reikalų norinti pripažinti „dvi Kinijas",
Spalio 12 d.: Serafinas, Domsėjo
26 d. aplankė grupė Argen tais. Simpoziumo darbai telkėsi įtempimui sumažinti.
"Dievo Žodis ir žmonių kal
ministerijoje laikomu buvusiu o tokios pozicijos Kinija negalin nina, Gantas, Deimena
ba", —tokia tema buvo parinkta tinos karo laivyno kadetų ir ka aplink temą: "Religinis gyveni
ambasados galva Bruce Laingen. ti priimt.
Spalio 13 d.: Kolumbo diena,
meninės sąjungos studijų suva rininkų, pratybinio karo laivo mas mūsų krašte — krikščiony — Brazilijoje apsigyvenęs bu
Eduardas,
Kaledonija, Mintas, Vi
VVashingtonas bandė paaiškin
— Du Čekoslovakijos čiuožė
žiavimui, kuris įvyko rugsėjo mė "Libertad" įgulos narių. Prisi bės dvasinės tikrovės Šiandieni vęs nacių Vokietijos pareigūnas
ekumeninė Gustav Franz VVagner, kaltina jai, dalyvavę figūrinio čiuožimo ti, kad imuniteto klausimas Tai- lūne
nesio pabaigoje Kamerūno sosti mindamas karo laivo pavadini nėje v Jugoslavijoje
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:18.
nėje Yaounde. Afrikos teologų mą — Libertad, - laisvė, Šven analizė". Penkių dienų bėgyje mas karo nusikaltimais ir kali pirmenybėse Londone: Anna Pi- vano - JAV neoficialiems ryšiams
audiencijos katalikų ir stačiatikių teologijos nių žudymu Hitlerio koncentra sanka ir Jiri Musil pasiprašė po yra nesvarbus, neesminis klausi
ekumeninė sąjunga buvo įkurta tasis Tėvas kvietė
ORAS
1977-ais metais. Jos iniciatyva dalyvius savo gyvenime visada fakultetų profesoriai apžveigė re cijos stovyklose, nusižudė savo licijos įstaigoje politinės globos, mas, tačiau Kinija čia įžiūri tarp
yra leidžiamas Afrikos teologijos remtis krikščioniškosios laisvės liginio gyvenimo apraiškas Kroa ūkyje, netoli Sao Paulo. Jis buvo nes jie nenori grįžti į Čekoslova tautinės teisės principų laužymą, ! Saulėta, stiprokas vėjas, temperatūra dieną 60 1., naktį 45 1.
nedraugišką Kinijai žygi.
tijoje ir Slovėnijoje.
kiją.
biuletenis. Pirmajame sąjungos dėsniais.
69 metų.

Lietuviai tarei

Baltuosiuose Rūmuose
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LIETUVIS TĖVYNĖJE IR
IŠEIVIJA
Nuo pačių pirmųjų įsikūrimo
dienų ateitininkai didelį dėme
sį skyrė Lietuvai, jie dalyvavo
jos atsikūrime, dirbo jos nau
dai laisvės metais ir pagaliau
su širdgėla turėjo tėvynės
laukus pakeisti svetimais mies
tais. Tačiau, kad ir svetur gyve
nant, rūpestis dėl pavergtos
tėvynės neišnyko. Vis labiau
norisi pažinti dabartinį gyve
nimą ten ir arčiau susipažinti
su komunistinės sistemos pri
spaustu žmogumi — tautiečiu.
Tą rūpestį bei pažinimo ieško
jimą skatina net ir ateitininkų
tautiškumo principas.
Tad ir šio ateinančio savait
galio paskaitose ir diskusijose,
kurių bendra tema yra „Lie
tuvis tėvynėje ir išeivija", bus
bandoma susipažinti su oku
puotos Lietuvos gyvenimu ir
problemomis. Prelegentais
buvo pakviesti tos srities spe
cialistai: raš. A. Landsbergis,
dr. A. Liulevičius, kun. K. Pugevičius ir poetas T. Venclova.
Savo žiniomis ir gražiu minčių
perdavimu jie prisidės prie atei
tininkų akademinio savait
galio programos.

giant į neregėtus miestus"
supažindinimas.
Šeštadienis (spalio 18 d.)
Ateitininkų namuose, Archer ir
127th gatvės, Lemonte, prie Šv.
Vincento vienuolyno. 10 v.r.
„Kultūrinis gyvenimas tėvy
nėje" (Nuotaikos, varžtai, įta
kos, siekimai...) A. Landsber
g i s ; 12 v a i . U ž k a n d ž i ų
pertrauka; 1:30 Vai. p.p. „Susi
tikimas su tautiečiu tėvynėje"
(Įspūdžiai, reakcijos, paly
ginimai...) Kelių a-kų pastabos
apie sutiktus tautiečius ok.
Lietuvoje; 3 vai. p.p. „Lietuvis
valdininkas tėvynėje" (Parsi
davėlis ar idealistas. Ar jis su
tauta ar prieš ją — tarp Vil
niaus ir Maskvos. Ar jis rezis
tentas ar pakalikas...) — T.
Venclova.

Šeštadienis — Jaunimo
centre: 7 v.v. „Ateities" žur
nalo vakaras (Premijų įtei
kimas, programa, šokiai...).
Sekmadienis (spalio 19 d.)
Ateitininkų namuose: 10 v.r.
„Tikintis lietuvis tėvynėje" (Jo
pažiūros į tikėjimą, moralę,
pasaulėžiūrą...) — kun. K.
Pugevičius; 11:30 vai. Paskai
tų, diskusijų, klausimų, minčių
Kultūrinio - akademinio
išvados — dr. A. Liulevičius;
savaitgalio programa
11:45 vai.,ateitininkų 70 metų
veiklos
reikšmė" — dr. P. Kisie
P e n k t a d i e n i s (spalio 17 d.)
vakaronė, Jaunimo centro lius; 12:10 vai. Pertrauka; 1:30
kavinėje. 7:00 v.v. A. Lands vai. Šv. Mišios (di Andrea's
bergio knygos „Muzika įžen bažnyčioje, netoli A-kų namų).

DRAUGO prenumerata mokama B anksto
metams lA metų 3 mėn.
Chicago ir Cook County $40.00 $22.00
$15.00
Kanadoje
U.S.A 40.00
22.00
15.00
Užsienyje
40.00
22.00
15.00
Kitur
38.00
20.00
13.00
Savaitinis
25.00
15.00

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės dienoje susitiko. Iš kairės: prel. J. Kučingis, prof. J. Kuprionis, M. Juodienė, sol. A. Pavasaris, žum. A. Gustaitis, dail. J. Juodis ir arch. E. Arbas.
N u o t r . L- B r i e d ž i o

kaus balsavimo. Balsavimo
rezultatai: pirmoji premija —
jaunutei Dailei Grigaitytei iš
Northbrook, 111., antroji — L.
Venclovui iš Deerfield, 111., o
atžymėjimas — Linai Grigai
tytei iš Northbrook, 111.
Veiklos fotografijose pirmąją
premiją savo stovyklinėmis
nuotraukomis paveržė Rūta
Musonytė iš Oak Lawn, 111.; o
atžymėjimą gavo Linas Vyš
nioms iš Willowick, Ohio.
Iš 32 laimėjimų 21 atiteko
Chicagos ir jos apylinkių jau
nimui. Viršijo ciceriškiai su 9
laimėjimais, sekė, čikagiškiai
— su 5. Po jų — Clevelandas ir
Detroitas (po 3), Torontas ir Los
Angeles (po 2), New Yorkas ir
Vakarų Vokietija (po 1).
* # *

me išvados, kad Dievas yra
mūsų draugas ir, kad mes ar
čiau prie Jo priartėtume reikia
atrasti mums laiko kartu su
juo pasikalbėti maldoje ir Jį
geriau pažinti. Užbaigėme
skaitymais iš Šv. Rašto, bend
ra giesme ir bendra malda,
mėgindami Dievą geriau paži
nti. Turime skirti tam dau
giau laiko, nes žmonės dabar
per daug skuba. Prieš išsiskirstant, atvažiavo mus
aplankyti Federacijos vadas
Juozas Laučka. Trumpai pasi
kalbėję, išsiskirstėme į namus.
Į mūsų šventę atvažiavo 14
Toronto ateitininkų. Kadangi
Montrealyje mūsų yra mažai,
jie pakėlė mūsų nuotaiką. Šeš
tadienio vakare, pas Paulių ir
Danielių Mališkus, suruošėme
susipažinimo vakarą, kad
vieni kitus galėtume geriau
pažinti ir susidraugauti.
Šeštadienio vakare buvo ir
sendraugių susirinkimas pas
Adamoniua,' kuriame daly
vavo Federacijos vadas ir Šv.
Kazimiero parapijos klebonas
Feliksas ' Jucevičius. Buvo
diskutuota'1 • veiklos ir reli
ginėmis temomis. Liko dar
daug neatsakytų klausimų,
tad Aldona Mališkienė pasiūlė
susirinkti pas juos spalio pa
baigoje ir diskusijas tęsti
toliau.
Sekmadienį
visi
susirinkome iškilmingoms Šv. Mišioms Aušros Vartų bažny
čioje, kuriose dalyvavome su
vėliavomis.'Sv! Mišias ir ta
proga pritaikytą pamokslą
pasakė kurioj. Kubilius, s.J.
Tuoj po Mišių;, parapijos salė
je, pradėjome 70 metų atei
tininkų veikimo minėjimą.
Minėjimą trumpu žodžiu ati
darė Kristina Mališkaitė. Ir
visus pakvietė sugiedoti atei
tininkų himną. Po to sekė
Federacijos vado Juozo LauČkos paskaita, kurioje jis pami
nėjo at-kų į-.iašą
lietuvių g y v e n i m e
tiek
Nepriklausomybės
laikais,
tiek dabartiniais. Vytauto
Mačernio ..Šeštoji
Vizija"
skaitė Julija ir Joana Adamonytės. Visi žiūrėdami trumpą
filmą „Šimtamečių Godos" ir
klausydami senelių pasako
jimus mintimis nukeliavome į
senovės Lietuvos laikus.
Baigėme šventę ir minėjimą
šeimyniškai užkandžiaudami
prie vaišių stalo ir diskutuo-

Spalio 18 d. Jaunimo centre
įvykstančiame vakare svar
biausias ir labiausiai jau
dinantis momentas bus tada,
kai rinktiniai jaunieji kūrėjai
atsiims jiems skirtas premijas
bei atžymėjimus. Tada ir „Atei
ties" redaktoriai nesigailės
įdėję tiek darbo „medžiodami"
jaunus talentus, nesigailės žur
nalo administratorius paštu
skleidęs jaunų bendradarbių
pripildytus žurnalo numerius,
dar giliau suvoks savo do
vanos prasmę dosnus premijų
mecenatas, pasikels benusvyranti galva daugeliui vyresnės
kartos tautiečių, matant besi
skleidžiančius jaunus mūsų
„ATEITIES" JAUNIMO
tautos kūrybos pumpurus. Tai
KONKURSO LAIMĖTOJAI
ir yra pati didžiausia „Atei
ties" žurnalo ir jam rengiamo
„Ateities" žurnalas ugdo ir ravo fotografijos srityje, pelnęs vakaro reikšmė.
puoselėja jaunimo kūrybines pirmąją premiją už veiklos foto
Kęstutis T r i m a k a s
pastangas. Redakcija kasmet grafijas ir pasidalinęs pirmąją
skelbia kelių sričių jaunimo ir antrąją premiją su nauju
konkursą geresnius kūrinius fotografu Romu Kūhn iš
atrinkti, o jų kūrėjus įvertinti Warendorf, Vakarų Vokietijos,
už menines nuotraukas. An
premijomis.
1979—1980 m. konkursas troji premija už veiklos foto
baigėsi rugsėjo 15 d. Jury komi grafijas paskirta Vidai Kupry
sijos posėdis įvyko spalio 1 d. tei iš Cicero.
Pirmoji ir antroji premija už
Buvo
nutarta
pirmosioms
premijoms skirti po 50 dol., o iliustracijas buvo padalintos
antrosioms — po 20 dol. Be šių dviems stipriems ir išradin
premijų, buvo apsispręsta at giems dailininkams: Dan
žymėti šiaip geresnius kūri guolei Stončiūtei-Kuolienei iš
nius, o jų autoriams skirti Pickering, Kanados ir Vyte
vienerių metų „Ateities" prenu niui Zygui iš Cicero.
Veiklos aprašymuose pirmeratą.
mojon
vieton stipriai iškilo
Atrinktų kūrinių skaičius
šįmet rekordinis — viso 32. Rita Neverauskaitė iš Sterling
Gausiau dalyvavo 19—30 m. Hights, Mich. (tik su vėlavi
mosi minusu), antroji premija Vytautas Sužiedėlis džiaugiasi
amžiaus jaunimo.
atiteko Kristinai Veselkaitei iš „Draugu" ateitininkų stovyk
19—30 m. amžiaus j a u n i m o Detroito, o atžymėjimas — loje. Neringoje
N u o t r . R. M u s o n y t ė s
Andriui Kazlauskui iš Euclid,
grupėje
Obio. Poezijos premija paskir
Šioje grupėje beveik kiek ta Rūtai Girdauskaitei iš
vienoj srity buvo palyginant Toronto, Kanados.
MONTREALIO
stiprių
pajėgų,
išskyrus
ATEITININKŲ
poeziją. Pasitaikė ypač iškilių
Moksleivių grupėje
ŠVENTĖ
straipsnių, rašinių. Suskirs
Beletristikoj vertai pirmąją
čius į specialias sritis, buvo pa
Montrealio ateitininkai pra
premiją
pelnė
Linas
Palu
skirtos keturios 50 dol. pre
dėjo savo 1980—81 metų veik
mijos: Petrui V. Kisieliui iš binskas iš Huntington Beach, lą metine švente rugsėjo 20—
Cicero — už IV Jaunimo kong Calif. (šiuo metu pradėjęs stu 21 dienomis. Kadangi šiais
reso analitinį reportažą, Vitai dijuoti Čikagoj).
metais sueina 70 metų nuo
Musonytei iš Cicero — už jau
Rima Valiulytė iš Čikagos ateitininkų
jsisteigimo, ši
nimo anketos sociologinę lakia fantazija ir lanksčiais sukaktis buvo kartu pami
studiją, Marijai Eivaitei-Hau- bruožais užsitikrino iliustra nėta.
ser iš Čikagos (dabar Lexing- cijų pirmąją premiją. Rimui
Šventę pradėjome šešta
tone, Mass.) — už knygos re Lukošiūnui atiteko antroji dienį „mini" rekolekcijomis,
cenziją ir dr. Linui Sidriui iš premija.
kurias pravedė ses. Igne iš
Čikagos (dabar Floridoj) — už
Rita Bureikaitė iš Glendale, Toronto. Ji pirmiausiai parodė
aktualios temos straipsnį.
Calif., mėnesinėmis Los Ange filmą — ištrauką iš „The Little
Beletristikoj
konkuruojan les veiklos apžvalgomis pelnė Prince", parašytą Antoine de
premiją
veiklos Saint-Exupėry. Tai yra vaikų
čių kandidatų taip pat buvo pirmąją
aprašymų
srityje.
Dainai
Ka- pasaka, kurioje galima rasti
nemaža. Pirmoji premija ati
teko Daivai Markelytei iš Cice mantaitei iš Darien, 111., pa daug gilių minčių. Pasiskirstę
į mažus būrelius, disku
ro, antroji — Vilijai Dėdinaitei skirta premija už rašinį.
Už eilėraščius pirmąją pre tavome pasakos pagrindines
iš F o r d h a m universiteto,
Bronx, N.Y., o atžymėjimai — miją laimėjo Lina Palubins mintis. Tada visi kartu pasi
Lionei Bradūnaitei iš Čikagos, kaitė iš Clevelando, antrąją — dalinome savo išvadomis ir
Viliui Dundzilai — iš Claren- Lora Vasiliauskaitė iš Glen mėginome jas pritaikyti Šv.
Raštui. Kalbėjome apie susi
don Hills, 111., ir Audriui Tadui Ellyn, 111.
Klimui iš Cicero.
Skirtingų temų ir stilių meno draugavimą, ištvermę ir kant
Jonas Kuprys iš Cicero vy nuotraukos privedė prie sun- rybę, laiko atradimą. Priėjo-

• Administracija dirba kas- j • Redakcija straipsnius taiso sadien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- j vo nuožiūra. Nesunaudotų straipsdieniais nuo 8:30 iki 12:00.
j nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
! anksto susitarus. Redakcija už
Redakcija^ dirba kasdien j s k e l b i m ų t u r i n į n e a t s a k o . Skel8:30 — 4:00, šeštadieniais j bimų kainos prisiunčiamos gavus
830 — 12:00.
J prašymą.

darni minėjime iškeltas min
tis.
Julija Adamonytė
Chicagos studentų
a t e i t i n i n k ų žiniai
„Ateities" žurnalo vakare,
spalio 18 dieną Jaunimo cen
tre, studentams rezervuoti du
stalai. Norintieji kartu prie tų
stalų sėdėti, prašomi skambin
ti Edžiui Razmai, tel (815) 72711%, Daliai Bilaišytei — 9250939 ir Irenai Pranckevičiūtei
— 776-2191.
Draugovės valdyba
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JURGIS JANKUS

Anapus Rytojaus
Romanas
296 pusi. Išleido ATEITIS 1978.
Spaudė "DRAUGO" spaustuvė. Ap
lankas autoriaus. Kaina su persiun
timu $7.73.
BĮ. gyv. prideda 5% valstijos
mokesčių.

JAUNIMO KŪRYBOS
RATELIS
Šį rudenį steigiamas prozospoezijos kūrybos ratelis jau
nimui. Bandantieji lietuviškai
rašyti poeziją ar prozą kvie
čiami įsirašyti į šį ratelį. Susi
rinkimuose pakviesti rašy
tojai ir literatūros specialistai
vertins jaunimo kūrybinius
bandymus, pateiks geros kūry
bos pavyzdžius, o psichologas
duos praktiškų sugestijų apie
kūrybos procesą.
Susirinkimų
dažnumas
priklausys nuo ratelio narių ir
jų kūrybinių pastangų. Susi
rinkimai įvyks nedažniau kaip
kas mėnesį, nerečiau kaip du
kartus į metus.
Įsirašyti gali kiekvienas
patelefonuodamas
Daivai
Markelytei (652-9297), arba dr.
Kęstučiui Trimakui (366-2446);
galima jam ir laišku pranešti
jo adresu, 850 DesPlaines
Ave., Apt. 409, Forest Park, IL
60130
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Petras Tutinas aiškina vestuvi
nius papročius, ateitininkų sto
vykloje, Neringoje
N u o t r . R. M u s o n y t ė s

Šiemet LB Los Angelėje
Lietuvių dienos rūgs. 27 ir 28 d.
praėjo sėkmingai pagal šią
programą: pamaldos bažny
čioje, Donelaičio 200-metinių
minėjimas, sporto varžybos ir
paroda. Dail. Jurgio Juodžio
tapybos 30 paveikslų buvo iš
dėstyti parapijos žemutinėje
salėje. Juose dominuoja lietu
viškų spalvų tonai. Spalvos
ryškios, šviesios, linksmos.
Vaizdai kai kurie stilizuoti, bet
visų paveikslų temos aiškios, ir
žiūrovui nereikia sukti galvos
ir svarstyti: na, kas gi ten
norima pavaizduoti? Taip
parodą apžiūrint, praeina Ber
nardas Brazdžionis ir sako:
„Na, mat turime parodą, kur
aiškiai matai, kas yra — jei
moteris, tai matai moterį, jei
,žirgas — tai žirgas' ". Pa
veikslai daugumoje tautinės-

2458 W . 69th St., Chicago, .111.

Visi tel. 778-8060
Valandos pagal

(Bruktuvė)

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Putaski Road (Crawford
Medicai Building). Tel. LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374 8004
Priima ligonius pagai susitarimą

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS '
1443 So. 50th Ave.. Cicero
Kasdien 1-3 vai ir 6-8. vai. vak,li£s.kyr.us
treč Sešt. 12 Su 4 vai popiet
Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK

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

l i e t u v i s gydytojas- : ^ - ~ 3925 West 59th Street
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt, nuo 12-4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vai. popiet ir 6-8 vai vak Treč\ ir šešt.
2434 West 71st Street
I.; pirm., antr, ketv ir penkt. 1:00 - 5:00 uždaryta.
I popiet, treč- ir šešt. tik susitarus

DR. PETER T. BRAZIS

DR. IRENA KURAS

į Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Kun. Alf. Lipniūno mokslei
vių at-kų kuopos išvyka bus šį
sekmadienį, spalio mėn. 12 d.
Ateitininkų
namuose,
Lemonte. Važiuoti Archer
Ave. iki 127-os gatvės, iš jos
pro St. Vincent Seminary — į
At-kų namus. Išvyka prasidės
11 vai. šv. Mišiomis. Po to bus
vaišės,
sportas,
žaidimai,
dainos.
Visi kuopos n a r i a i , jų
tėveliai, draugai ir svečiai
raginami ir kviečiami išvy
koje dalyvauti ir gražioje ru
dens gamtoje kartu pabend
rauti.
Kviečia kuopos vadovybė.
Valdyba

DR. EDMUND E. CIARA

patriotinės tematikos, dalis
religinės, pvz.: Vytis, Vytauto
trimitai, Laisvės Lietuvai!,
Gediminas, Kalantos mirtis,
Geležinis vilkas, Kražių sker
dynės. Pakeliui į Sibirą, Kovo
jantis Simas, Visa Jo rankose
(Kristus virš Vilniaus bokštų),
Šalin, šėtone, Šventoji ugnis ir
kt.
Gražiai pavaizduojama Ie
va, kai ji dar buvo Rojuje; nors
ji apsirėdžius pagal ano meto
Rojaus madas, bet nei Adomo
visai nepykina, tik apie ją
pačią vyniojasi žalčiai. Kitą
moterį vaizduojantis paveiks
las — Birutė. Ji čia pavaizduo
jama ne tokia, kokią esame
pratę matyti, kai Kęstutis ją
sutinka Palangos pajūryje. Ji
čia puošniuose rūmuose, apsi
rėdžiusi turtingais vėlumais.
Paveikslas itin patrauklus, ir
nežiūrint jo aukštokos kainos
— 1,000 dol.. dėl jo varžėsi net

susitarimą

Tel. ofiso ir buto. Olympic 2-4159

DR. K. G. BALUKAS

KUOPOS IŠVYKA

(Nukelta į 6 psl.)

IR

VINCAS BRIZGYS
Teisių daktarai

Višta nupešta,
Po palėpe pakišta.

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE
TAPYBOS
PATRIOTINIAIS
MOTYVAIS PARODA

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE*-- -»
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
.]
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W 81st Street

0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street

Vai.: Kasdien nuo 10 v ryto iki 1 v p p
/ai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-41 Ofiso tel RE 7-1168: rezid. 239-2919
7-9: antrad irpenkt 10-4:šeštad 10-3vai
Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801

Tel. - GR 6-2400

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAVYFORD MEDICAL BUILDING
6449 So Pulaski Road
Valandos pagai susitarimą

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 2454 West 71st Street
(71-mos ir Campbell Ave. kampas)
Vai pirmad .antrad . ketvirtad irpenktad
3 iki 7 v p p. Tik susitarus.
Ofs. 742-0255

Namu 584-5527

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr. ALGIS PAULIUS

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

ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave.
Elginvlll. 60120
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel. — 582-0221

Dr. ROMAS PETKUS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO. VVABASH AVE.
4200 NO CENTRAL AVE.
Valandos pagal susitarimą

TeL M9-44S*,

JOKS A
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarime

373-USS,

aM4*?ft

Ofs PO 7.-6000. Rez GA 3-7278

DR. FRANK PLECKAS

DR. A. JENKINS

(Kalba lietuviškai)
OPT0METRISTAS
Tikrina akis Pritaiko akinius k
"Contact lenses"
2618 W 71st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S Kedzie Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489 4441

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. K. A. JUČAS

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
.
PR0STAT0 CHIRURGIJA
2 6 5 6 W 63rd Street
Vai antr 1 4 popiet ir ketv 5 7 vak
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545

OODS LIGOS
K6SMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagai susitarimą
Įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas
DIPLOMATE. AMERICAN BOARD
OF FAMILY PRACTICE

1407 So 49th Court. Cicero. 1H.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir sešt

I

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS

•

CHIRURGAS
2 4 5 4 West 71st Street
Vai pirm , antrad . ketv ir penktad 2>5 ir
6 7 — iš anksto susitarus
-

•

—

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772

DANTŲ GYDYTOJA

DR. PETRAS 2LI0BA

2659 W 59 St Chtcago
476-2112
Vai pagal susitarimą Hirm , antr. treč
ketv 10iki6val SeStad 10 iki 1 vai

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

Katalikų federacijos

DEIMANTINEI SUKAKČIAI
PAMINĖTI

AR JUNGTINĖS
VALSTYBĖS
PAVALDOMOS?
Per pastarąjį dešimtmetį
JAV politinės
institucijos
smarkiai pakito. Iki Watergato visuotinai buvo priimta,
kad JAV santvarkai būtinai
reikalingas stiprus preziden
tas, nes kongrese vyravo kon
servatoriai, nesugebą reaguoti
į besikeičiančius poreikius.
Tad buvo tikima, kad be stip
raus prezidento susidarys tuš
tuma. Užsienio politikoje pre
zidentai jau nuo seniai vyravo.
Atominiam amžiuje s l a p 
tumas
bei
diskretiškumas
visiem atrodė suprantamas ir
būtinas. Bet prez. Johnsono gi
lus JAV įtraukimas į Viet
namo karą parodė, kad visuo
menė gali būti suklaidinta, o
kongresas prezidento slaptai
vedžiojamas.

P . GAUCYS

sunku rasti vienam asmenyje.
Vidaus politikoje jis turi būti
vadovaująs, sugebąs kompromisus rasti politikas, supran
tąs biurokratijos, kongreso ir
lobistų reikalus. Jo patarėjai
turi turėti kongreso gebėjimų ir
lobistų^pasitikėjimą. Užsienio
politikoje reikia kitokių suge
bėjimų. Vyro su plačia vizija,
sugebančio bendrauti su sveti
mų valstybių galvomis ir turin
čio kongreso
pasitikėjimą.
Daug prezidentui reikiamų
problemų išspręsti gali būti ne
jo galioje. Pavyzdžiui, ener
gijos, kuri priklauso nuo ara
bų naftos valdovų malonės.
Dabartinis kongresas irgi
labai skirtingas nuo buvusio
prez. Johnsono laikais. Seniority (vyresniškumo) sistema,
kurioje daugiamečiai kongreso
nariai būdavo labai įtakingų
komitetų pirmininkais, jau
panaikinta. Jauni ir labai libe
ralūs kongreso nariai nuša
lino
senuosius.
Komitetai
reformuoti, susilpninant jų pir
mininko galią. Dabar nė vie
n a s komiteto narys neturi
lemiamos galios. Dabartinio
kongreso didžioji silpnybė — jo
jaunumas. Jie stokoja paži
nimo ir patirties valdymo
procese. Prezidentas dabar
nebegali susitarti su sauja
komitetų pirmininkų ir būti
tikras, kad jo įstatymų pro
jektai bus priimti.

Rimties valandėlei

Santuokai
pasiruošimas
Kadangi krikščioniškoji san
tuoka yra „didelė paslaptis" —
sakramentas, kadangi ji turi
būti tvarkoma Dievo nusta
tytomis normomis, pasiruoši
mas santuokai turi būti rim
tas, n e i š e i n ą s iš Dievo
nustatytos tvarkos. Tačiau
šiais laikais ir santuokai pasi
ruošimas sudaro naujas mora
lines problemas. Įsivyrauja
priešvedybinės etikos klai
dingas supratimas, ypač kiek
tai
liečia
priešvedybinius
seksualinius klausimus.
Katalikų
mokslo etika
visuomet mokė ir moko, kad
seksualiniai santykiai prieš ve
dybas yra neleistini. Katalikų
Bažnyčios moralė šiuo klau
simu buvo visuomet darnoje su
papročiais tautų, kuriuos
sudarė krikščioniškąją
Eu
ropą: su romėnų, graikų, keltų,
germanų ir slavų. Per ištisus
du tūkstančius metų seksuali
niai santykiai prieš vedybas
buvo laikomi moraline ir so
cialine blogybe. Tiktai pasku
tiniu metu, kai visur ėmė reikš
tis
vadinama
„seksualinė
revoliucija",
priešvedybiniai
santykiai imta aiškinti kaip
natūralus dalykas.
„Seksualinę
revoliuciją",
skelbiančią visišką seksua
linių santykių
palaidumą,
labai palaiko tie, kurie iš to turi
gražaus pelno. Tai visokios
tarpininkavimo
agentūros,
neva patarimų jaunimui biurai
ir kt. Socialinė ir kultūrinė
atmosfera užnuodyta. Tokioje
atmosferoje jaunimo tarpe, net
ir katalikų, susidarė įsitiki
nimas, kad seksualinė moralė
yra jau atgyvenusi savo
laikus.
Šių dienų sociologai tvir
tina, kad priešvedybinės etikos
srityje yra keturios kryptys.
Pirmoji jų yra tradicinė,
liepianti susilaikyti nuo sek
sualinių santykių prieš ve
dybas. To laikosi visos žymes
nės konfesijos, pirmoje vietoje
katalikų Bažnyčia. Kai ku
riuose kraštuose įsivyrauja
kita dvigubos moralės linija:
kitokia moralė taikoma vyrui,
kitokia — moteriai. Moteris
turinti išlaikyti savo mergystę
iki vedybų, tuo tarpu dėl vyro
elgesio ir jo priešvedybinių
santykių užmerkiama akys.
Trečioji linija skelbia visišką
priešvedybinės moralės lais
vumą vyrui ir moteriai.
Pagaliau ketvirtoji linija
leidžia turėti seksualinius san
tykius prieš vedybas, jei tik jie
remiasi abipuse meile.
Ši pastaroji linija mūsų lai
kais randa sekėjų net ir ka
talikų tarpe. Tokie neva

taujant Nixonui ir Carteriui,
Ateinančios
s a v a i t ė s Šios visuomet turėjo savų
kurie buvo išrinkti beveik
pabaigoje Detroite renkasi organizacinių rūpesčių, turėjo
nepriklausomai nuo savo par
įvairių lietuvių
katalikų savitai spręsti vidines probtijų. Tokiais atvejais neišven
o organizacijų atstovai pasvars _ lemas. Jos daugiau rūpinosi
giama, kad prezidentas pasi
tyti savo veiklos katalikų savo pačių veikla ir siekimais.
renka
sau
patarėjus,
federacijos sudėtyje ir pami Tai natūralu, nes, tuo nesi
atsižvelgdamas į jų kvalifika
nėti šio vieneto deimantinę — rūpindama, organizacija pra
cijas ir lojalumą joms, o ne į jų
75-rių
metų
—
sukaktį.
Tai
rastų
savo
veido
spalvą,
o
gal
partinę priklausomybę. Tokie
*
įvykis išeivijoje visiškai neeili g r e i t a i ir išsiskklaidytų.
iš šalies paimti patarėjai ne tik
nis ir ne be praeities darbais Federacija ir šiuo atveju
dar labiau izoliuoja prezi
sukrautų dvasinių, kultūrinių sugebėjo kitas organizacijas ir
dentą, bet ir jį atitolina nuo
ir organizacinių turtų, kuriais mažesnius vienetus išjudinti,
daugelio politinių spaudimų.
daugeliu
atvejų
naudojasi
ir
kai
iškildavo
bendras
ir
tau
Nixono
prezidentavimas įrodė
įtf
dabartinės lietuvių kartos.
tai būtinas reikalas.
netobulumus sistemos, kurioje
Amerikos Lietuvių Romos
valstybės galva yra visiškai
Kai reikėjo telkti lėšas, telkė
katalikų federacija yra dau tautos reikalams visos federa
priklausomas nuo savo drau
giau negu organizacija. Ji to cijos narės — organizacijos.
gų patarėjų. Panašiai ir J. Car
kia buvo nuo pat pradžios — Tarp 1914 ir 1920 m. skaičiuo
teris apsisupo tokiais drau
nuo įsikūrimo
1906.4.19. jama, kad buvo jau išleista
gais. Naivumas tokiu būdu
Federacija
buvo
daugelio apie milijonas dolerių tėvynės
valdyti didelę valstybę greitai
organizacijų susijungimas po ir savų brolių pagalbai. Kai P r e z i d e n t a s ir k o n g r e s a s buvo akivaizdus. Jis yra pan
vienu stogu, neprarandant reikėjo stiprinti informaciją
ašus į Nixono valdymą.
1974 m. kongresas atstatė
turimų organizacinių savi Europoje, federacija tuoj prisi
tumų ir siekiamų tikslų. Joje dėjo su šimtu tūkstančių. Kai konstitucijos nuostatą vals
Prezidento santykiai
derinamos buvo priemonės su reikėjo ginklams, federacija tybės galių išskyrimą ir atėmė
su a p l i n k a
kitomis katalikų organizacijo taip pat nestatė klausimo, o iš prezidentūros teisę skelbti
Santykiai tarp prezidento, jo
mis, padedant vienos kitoms, kartu su kitais sambūriais rė karą ir kontroliuoti užsienio
ką vėliau popiežius Pijus XI mė laisvės ir nepriklau politiką, tas teises rezervuo patarėjų, biurokratijos, įtakin
sau.
W a t e r g a t o gų lobistų ir kongreso jau
yra pabrėžęs bendro apgal somybės įgyvendinimą Lietu d a m a s
susmukdė
prezidento
auto pakito. Prez. Carteris valdo
voto darbo priemonėmis — voje. Tai ir buvo tiesioginis
ritetą.
JAV kaip gerų norų, bet netu
subsidiarium. Dar vėliau buvo įnašas į kovas už Lietuvos ne
.'•'••' pabrėžta Vatikano II susirin
rįs patyrimo vyras. Jo pata
Prez.
Carteris
susidūrė
su
priklausomybę.
kongreso opozicija energijos, rėjai yra jauni, arogantiški ir
kimo dokumentuose, k a d
infliacijos
t v a r k y m o pietietiškų manierų, tuo tarpu
vienų pagalba, siekiant to
reikaluose
ir
turėjo
sunkumų Washingtone visad vyravo
paties tikslo, reikalinga ir
Nors tiksli Amerikos Lietu
ratifikuojant
Panamos
sutartį prityrę šiauriečiai.
'kitiems, bet kad tai, ką atlie vių Romos Katalikų fede-;
bei
užvilkinant
SALT
su
Rinkimų procesas irgi pa
ka mažesnės organizacijos ar racijos gimimo diena nesu- j
tarties
patvirtinimą.
Kong
kito.
Reikalas dalyvauti 32
pavieniai asmenys, nereikia iš puola su ateinančią savaitę
pirminiuose rinki
naujo dėti pastangas. Šiai vykstančiu kongresu, bet įpu- į resas parodė savo aktyvumą valstijų
Kongreso trūkumai
n
e
r
e
i
k
a
l
i
n
g
ų
į
s
t
a
t
y
m
ų
muose
be
partijos
ar su maža
pagalbai teikti, darbams ir sėjus septyniasdešimt penktieAnksčiau kongreso nariai
priemonėms derinti buvo Kat. šiems metams reikia prisimin-: priėmimu, bet pasipriešinimu jos pagalba labai pakeitė kan
prezidento
pasiūlytiems.
Pre
didatams
statomus
reika
priklausė
nuo lobistų infor
federacija, atlikusi lietuvių ti, kas padaryta ir kas dar j
zidentui
ką
laimėjus
užsienio
lavimus.
Norint,
kad
preziden
macijų,
kurios
būdavo labai
.išeivijai ir besikuriančiai vals galima
padaryti.
Organi- j
politikoje, kongresas nekreipė į tinio k a n d i d a t o rinkimų šališkos, kaip naftos ben
tybei didelius darbus.
zacija tol gyva, kol jos narių
Anuo metu buvo galima dalis, ypač kol jai vadovaują tai dėmesio, bet prezidentui pa išlaidas apmokėtų valstybės drovių. Dabar kongresas vis
federaciją l a i k y t i idealia asmenys turi pasiryžimo tęsti darius klaidą, jie kėlė dideli iždas, jis turi dalyvauti pirmi plečia savo informacinį per
niuose rinkimuose ir dau sonalą ir išsilaisvina nuo
organizacijų organizacija, nes darbą* ir vizijoje matyti nau triukšmą.
gelyje valstijų smulkiomis lobistų įtakos. Tačiau atsirado
Pačioje
prezidentūroje
įvyko
jos tikslai ir priemonės vi jus pasaulius, kuriuos reikia
suomet išėjo už paskirų dar ųikariauti.Tai ir būtų šiuo svarbus pakitimas ryšium su sumomis rinkti lėšas rinkimų kita negerovė. Kadangi pre
zidentiniai rinkimai dabar
-organizacijų ribų. Buvo svar metu svarbu ne tiek susirinki ministerių (sekretorių) kabi- reikalui.
finansuojami
iždo, lobistai at
;
neto
vaidmeniu.
Iki
1960
m.
Televizijos
panaudojimas
su
bu, kad visos katalikų organi mai^ kongresai ir minėjimai,
kreipė
dėmesį
į atskirus
sekretoriai
buvo
svarbiausi
mažino
vaidmenį
partijos,
nes
zacijos siektų to paties lietuvių bet nuolatinis atsinaujinimas, !
kongreso
narius
ir
1976 m. tam
prezidento
patarėjai.
Tačiau
jos
organizacijos
kandida
katalikų tikslo, priemones kad iš federacijos kiltų dvasi
tikslui
skyrė
26
mil.
dol. Jeigu
pasirinkdamos pačios arba niu požiūriu atsinaujinimas pradedant Kennedžiu, dar la- tams jau nebereikia susisiekti
prezidentui
sunku
įtikinti
prašydamos
pagalbos iš ir sudedamose dalyse — ki ! biau su Nixonu ir Carteriu, su rinkėjais.
kongresą
priimti
jo
siūlomą
;
sekretorių
vaidmuo
labai
suDabar
jos
vaidmenį
atlieka
organizacijų
junginio.
Jis tose katalikų organizacijose.
buvo pajėgesnis savo apim Federacija turi matyti sa | siaurėjo ir, priešingai, smar- televizija. Partijos reikšmės įstatymą, tai dabar kongresui
prezidento sumažėjimas reiškia, kad pre dar sunkiau susitarti dėl savo
timi, intelektualiniu svoriu ir ve, Savo vidų, kad iš širdies i kiai padidėjo
asmeninių
patarėjų
Baltuose zidentas nebegali remtis par paties programos vykdymo.
platesniais užmojais didie gausumo galėtų perduoti ki
Statistika rodo partijų nuo
siems krikščioniškiems ir tau tiems tikėjimo dvasią, gaivi rūmuose. Ministerių kabinete tijos ryšiais, turėdamas reikalų
turi
būti
atstovų
iš
darbo
uni
su
kongresu.
Taip
pat
tai
reiš
smukį.
40% rinkėjų save laiko
tiniams tikslams. Čia buvo nančią meilę ir ištikimybę
jų,
biznio,
mažumų
ir
atskirų
kia,
kad
dabar
pilietis
gali
bal
nepriklausomais.
Tik 20%
galima jausti, kad katalikų krikščioniškiems
ir tau
krašto
sričių
atstovų,
kurie,
suoti
už
prezidentą
vienos
parremia
respublikonų
partiją.
organizacijos buvo stiprios ir tiniams dėsniams.
nors
prezidento
parenkami,
ne
t
i
j
o
s
k
a
n
d
i
d
a
t
ą
,
už
54%
galimu,
balsuotojų
tedaly
norėjo lietuviškam gyvenime
visad prisiderina prie jo norų ir gubernatorių kitos, už atstovą vavo 1976 m. prezidento bal
atlikti savo misiją.
Federacija eina ir į politiką neretai varžo jo užmojus. Su J. pirmos partijos, o už senatorių savimuose ir tik 35% 1978 m.
ne tiesiog savo pašaukimu, bet Kennedžiu prasidėjo pre antros. Tuo būdu kongresas kongreso rinkimuose. Stebė
verčiama dabartinės aplinkos zidentų atsipalaidavimas nuo nesijaučia prezidentui sko tojai pažymi polinkį apseiti be
Kai pirmojo karo srovė ir sąlygų, kad tik galėtų pa
savo politinės partijos. J. lingas už išrinkimą. Televizija partijų. Ateityje rinkėjai never
skaudžiai palietė ir Lietuvą, gelbėti pavergtai tėvynei. Ir
Kennedy buvo išrinktas ne tiek yra laikoma atsakinga už vis t i n s
kandidato
partinės
Katalikų federacija rūpinosi šiuo atveju ji neturi užmiršti
demokratų partijos parama, didėjantį prezidento autoriteto priklausomybės, o jo suge
nukentėjusių,
pabėgusių į savo tiesioginės paskirties —
kiek savo asmeninių šali ir jam pagarbos mažėjimą.
bėjimus, įtaką ir duodamus
svetimus kraštus žmonių šal suteikti savo aplinkai gilesnį
ninkų pastangomis. Ta linkmė
pažadus, kongrese vyraus
JAV
valdymas
reikalauja
pa. J i norėjo kaip gali dau tikėjimą, labiau šviesti krikš
dar labiau sustiprėjo preziden- įvairiopų sugebėjimų, kurių
Nukelta į 7 psl.
giau padėti, sukurdama su čioniška šviesa, net politikoj
kitomis ideologinėmis organi neišduodama savo principų.
m. baigė P e t r a p i l i o komercijos
institutą,
zacijomis Amerikos lietuvių Pavienis žmogus, kaip -šio
ekonomistas, Lietuvos B a n k o valdytojas, II
tarybą ir Tautos fondą. Šios krašto pilietis, gali ir turi^rūk a b . 1918.XII.26 - 1919.111.12 maitinimo ir vie
institucijos
stipriomis
pa pintisį kas ' valdys valstybę,
šųjų darbų min-jos valdytojas, IV k a b .
jėgomis ir įtemptu darbu pajė kas rūpinsis pavergtųjų vil
1919.IV. 12 - 1919.X.7 d a r b o ir socialinės ap
gė sutelkti lėšų, kad vėliau timis. Bet svarbiausia gyveni
saugos
m i n i s t e r i s . Nuo Sov. Rusijos okupacijos
galėjo šelpti ne tik nuo karo mo pasikeitimuose neprarasti
1944
m.
pasidalino į Vokietiją. Mirė 1948.1.3
nukentėjusius, bet ir Lietuvai d v a s i n ė s
pusiausvyros,
Reutlingene.
kovojant už savo nepriklau nepasiduoti virinimo katilui
somybę. Jaunos respublikos galutinai sumalti lietuvišką
Papečkys J u o z a s , s. Mykolo, g. 1890.1.1
diplomatinėms
pastangoms išeiviją, kuri gali dar ilgai
Puskepurių k., Šunskų vis., Marijampolės aps., a.
Paryžiuj išlaikyti pasiuntė reikštis su savo tautine kul
1916 m. baigė Maskvos univ. teisių fak., vėliau
L.KERULIS
savo atstovą padėti kovoje tūra, krikščioniška šviesa ir
mobilizuotas į karo mokyklą Maskvoje. Teisininkas,
prieš svetimą
propagandą. būti ištikimais Amerikos pilie
pulkininkas Įeit. XIII kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17
Taigi, kad Lietuva ne tik gink čiais.
krašto aps. ministeris. Bolš. 1941.VI. 14 iš Kauno
lais, bet h* diplomatinėmis pa
Septyniasdešimt
penkeri
išvežtas į Sverdlovsko kone. stov. prie Š. Uralo. Sibire
stangomis laimėjo laisvę ir ki metai jau yra gerokas laiko
mirė.
tų tautų pripažinimą, Katalikų tarpas, kad galėtume ryškiau
N a r u š e v i č i u s - N o r u s T o m a s , g. 187l.XI.17
Petrulis V y t a u t a s , s. Juozo, g. 1890.II.3 Katališfederacija šiame kongrese gali pamatyti ilgą kelią istorijoje.
Daugirduose,
Krokialaukio
vis.,
Alytaus
aps.,
studi
kių
k.,
baigęs Maskvos prekybos institutą, ekonomis
pasididžiuoti, nors tai bus tik Bet tai nereiškia, kad tą kelią
savo pranokėjų patriotinės reiktų sukakties minėjimu javo Maskvos univ. ir Aukštojoje inžinierių technikų tas, III kab. 1919.111.12 - 1919JV.12 finansų min-jos
veiklos ir ištikimybės savo užbaigti. Reiktų palinkėti šia mokykloje Maskvoje. Inžinierius, visuomenės vei valdytojas; VII - VIII kab. 1922.VIII.23 - 1923.VI.29
kėjas, diplomatas, IX kab. 1923.VI.29 - 1924.VI.10 finansų, prekybos ir pramonės ministeris; IX - X kab.
tautai džiaugsmas.
me kongrese geriau pajusti sa
1923.VI.29 - 1925.II.4 finansų ministeris; XI kab.
:*. F e d e r a c i j a
p r a d ž i o j vo katalikiškus, lietuviškus ir susisiekimo ministeris. Mirė 1927.IX.16. Kaune.
1925.11.24 - 1925JX.25 ministeris pirm. ir finansų
N
o
r
e
i
k
a
L
i
u
d
a
s
,
g.
1884.VIII.7-19
Pasruojosk.,
daugiausia rėmėsi nedideliais asmeninius siekimus, kad
būriais, kurie buvo susikūrę juos, vieni kitiems padėdami, Žem. Kalvarijos vis., Telšių aps., 1917 m. baigė Petrą- ministeris 1940.VII.31 bolš. areštuotas, kalintas
prie lietuviškų parapijų. Bet galėtume geriau atnaujinti, pilio univ. teisių fak., teisininkas, Žurnalistas, redak Kauno sunk. darb. kai., 1941.V.25 rusų okupantų
jai priklausė ir didžiosios dvasine šviesa dabarties torius, visuomenininkas, politikas, III - V kab. išvežtas į Komi sritį, 1942 m. sušaudytas Uchtos
organizacijos, kaip Lietuvos duoti galintiems dar šviesti 1919.111.12 - 1920.VI.19 teisingumo ministeris. apylinkėse.
1928.V.30 Kaune karininko Okulič - Kazarino
Vyčiai, Moterų
sąjunga, aplinkoje.
Požėla V l a d a s , g. 1879.IV.9 Stegvilių k..
nušautas.
Susivienijimas ir kitos, nors
Pr. Gr.
O l e k a K a z i m i e r a s , g. 1880.III.4 Zardelių k., Žeimelio vis. Šiaulių aps., 1917 m. teisės studijas
Kud. Naumiesčio aps., 1907 m. baigė Maskvos univ. baigė Maskvos univ., advokatas, visuomenės veikė
M O K I N I Ų RŪSYS
Auksiniai tai tie, kurie moka teisių fak., teisininkas, VII - VIII kab. 1922.II.2 jas, XIII kab. 1926.VI.15 - 1926.XII.17 vidaus reik.
Bionas sakė, kad, anot pinigus ir nesimoko, sidab 1923.VI.29 vidaus reik. ministeris. Nuo rusų okupaci- ministeris. Sov. Rusijos okupacijos metu 1941.III.3
repatriavo į Vokietiją. 1949.V išvyko į Australiją,
Hesiodo, yra trys mokinių riniai, — kurie moka pinigus ir jos 1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
P a k n y s J u o z a s , g. 1883.IX.10-23 P a k - mirė 1960.1X21 Adelaidėje.
rūsys: auksiniai, sidabriniai ir mokosi, bronziniai, — kurie
niškių vnk., J ū ž i n t ų v i s . , R o k i š k i o a p s . , 1912.
Purickis J u o z a s , g. 1883.IV.19 Jiezno vis., kuni
mokosi, bet nemoka pinigų.
bronziniai.

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
MINISTERIŲ LIKIMAS

remiasi Vatikano II susi
rinkimo mokslu, pagal kur}
seksualiniai santykiai yra ne
vien tik vaikų gimdymui, bet ir
savitarpio vyro bei moters
meilei ugdyti ir palaikyti. Kai
du jaunuoliai ruošiasi vedy
boms, jų seksualiniai san
tykiai kaip tik ugdo ir stiprina
jų meilę,vedančią į vedybas.
Priešvedybinė moralė, kurią
skelbia katalikų Bažnyčia,
remiasi Šventuoju Raštu, kurio
gilesnės studijos rodo, jog ir Se
najame Testamente nebuvo lei
džiami ar pakenčiami prieš
vedybiniai
seksualiniai
santykiai. Jei tokie pasitaiky
davo sužieduotuvių metu, tai
vyras turėdavo būtinai vesti
moterį ir dar sumokėti didelį
mokesti.
Krikščionybė nuo pat pra
džios atmetė ir išskyrė priešve
dybinių santykių leidimą. Apie
tai nebuvo reikalo nė kalbėti,
nei mokyti. Šv. Paulius sako,
kad krikščionys turi prisista
tyti Kristui kaip „skaisti mer
gaitė". Tai reiškia, kad prieš
vedybinė moralė reiškė pilną
priešvedybinį skaistumą. To
kios etikos Bažnyčia laikėsi
visais amžiais. Jos nekeičia ir
šiandien, nors ir pasikeitu
siuose modernaus gyvenimo
sąlygose.
Sužieduotuvių laikas yra ne
savo jausmų tenkinimas, o
savo valios stiprinimas, besi
ruošiant laimingai santuokai.
Priešvedybinė skaistybė yra
ne vien susilaikymas nuo ne
leistinų veiksmų, bet ir tikrųjų
vertybių ugdymas. Pagaliau
priešvedybinė skaistybė - reiškia pasirinkimą
pačios
didžiausios gyvenimo verty
bės — Dievo meilės.
Priešvedybinis
susilaiky
mas yra naudingas ir dėl to,
kad jis padeda žmogui vys
tytis, tobulėti. Kaip sodi
ninkas, norėdamas,
kad
medelis gražiai, tiesiai augtų,
pašalina nereikalingas šakas,
taip ir žmogaus savitvarda
išskiria iš savo gyvenimo visa
tai. kas būtų žalinga jo gyve
nime, jei netvardytų savo sek
sualinio polinkio. Savitvarda
padaro žmogų savęs val
dytoju, kas taip būtina santuo
kiniame gyvenime.
Suprantama, kad mokėti
valdytis. įprasti vienas kitą
gerbti, kartais pareikalauja
nemažai pasiaukojimo dva
sios. Bet ir tai kaip tik kilnina
žmogų ir paruošia jį laimingai
santuokai. O jei dar sužieduo
tiniai bandymo periode ieško
p a r a m o s ir jėgos Dievo
malonėje, jų santuoka bus gra
ži, laiminga.
j y

gas, 1912 m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją,
Šveicarijoje, Friburgo univ. studijavo istoriją, filoso
fiją ir visuomenės mokslus ir gavo dr. laipsnį.
Publicistas, istorikas, visuomenės veikėjas, žurnalis
tas, valstybininkas. VI kab. 1920.VI.19 - 1921.XII.20
užsienio reik. ministeris. Mirė 1934.X.25 Kaune.
P u t v i n s k i s (Pūtvis) S t a s y s , s. Vlado, g. 1898.
VIII.25 Šilo-Pavėžupio dv. Šaukėnų vis., Šiaulių aps..
Lietuvos kariuom. savanoris, 1919 m. baigė karo
mokyklą, 1922 - 25 m. Vokietijoje, Hallės univ.
studijavo ir baigė agronomiją. Agronomas, XVII kab.
1935.IX.6 - 1938.III.24 žemės ūkio ministeris. Sov.
Rusijai Lietuvą okupavus, 1940.VII areštuotas, kalin
tas Šiaulių kai.. 1941.VI.25 išvežtas į Sov. Rusiją,
mirė Gorkio kalėjime.
Raštikis S t a s y s , g. 1896.IX.13 Kuršėnuose,
Šiaulių aps., 1917 m. baigė Tifliso karo m-lą ir 1929
m. LU Kaune. Lietuvos kariuom. savanoris, div.
generolas, 1932 m. baigė Vokietijoje generalinio šta
bo akademiją, 1935.1.1 - 1940.1 Lietuvos kariuomenės
vadas, XVIII kab. 1938.111.24 - 1938.XII.5 ėjo krašto
apsaugos ministerio par. 1941.III slaptai perbėgo j
Vokietiją iš Sov. Rusijos okupuotos Lietuvos. Grįžo
1941.VI. Pasitraukė į Vokietiją 1944 m., atvyko į JAV
1949.V.18.
Reinys Mečislovas, s. Jeronimo, g. 1884.II.5
Madagaskaro vnk., Daugailių vis., Utenos aps., 1909
m. baigė Petrapilio dvasinę akademiją, 1912 m.
Liuvene, Belgijoje, baigė filosofijos studijas dr. L, ten
pat 1912-13 m. studijavo gamtos mokslų fak.. kata
likų akcijos veikėjas, psichologas, prof., arkivys
kupas. XII kab. 1925.IX.25 - 1926.IV.21 užsienio reik.
ministeris. Rusų okupantų Vilniuje 1947.VI. 12 su
imtas, kalintas Lukiškių kai, nuteistas 8 m.. 1947.XII
išvežtas į Rusiją, kalintas Vladimiro kalėjime, ten
mirė 1953.XI.8.
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ERESEI MILDAZIENEI MIRUS
įcmadienį, rugsėjo 21 d., 9
15 min., vakaro nukrito dar
vienąj&teigždė. Per anksti, gal to
dėl, fa&taįp skaisčiai švietė.
*<••'•••/'

gyvenimas visados
pilnas vilčių, svajonių, vizijų.
Vaikai išaugo, sukūrė savo šei
mas ir^pavyzdingos motinos di
džioji paskirtis buvo atlikta. Vai
kaičiai atnešė džiaugsmo. Vil
tys pildėsi. Dabar ji galėjo dau
giau laiko skirti savo gėlynui. O
kad žiema nenutrauktų gėlių žy
dėjimo, planavo abu su vyru per
sikelti įgyventi į Floridą.

nys, kuris dieną naktį lekia, sku
ba, O mes to traukinio keleiviai,
apsupti savo šeimos, draugų, pa
žįstamų lekiame juo tolyn, tolyn.
Nešamės savo džiaugsmus ir siel
vartą.
Bet, štai, per langus pradeda
žybčioti šviesos. Artėjame į stotį.
Traukinio palydovas priėjęs prie
vieno, kito keleivio perspėja, kad
sekančioje stotyje turėsime išlip
ti.
Teresėlė privažiavo savo stotį;
apleido traukinį, palikdama mus
tęsti kelionę iki kiekvienam iš
mūsų paskirtos stoties.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 11 d.

— Halina Žitkiene atsisveiki
no su a.a. Terese Mildažiene Beverly Shores Lietuvos Dukterų
dr-jos, kurios ji yra seniūnė, var
du jautriu žodžiu, čia spausinnamu ištisai.
— ALIAS (Amer. Liet. Inž. ir
Arch. sąj.- Moterų pagalbinis ivenetas turėjo savo susirinkimą IIosios vicepirm. Donatos ir inž.
Kosto Burbų namuose Western
Springs. Aktyviai veikianti pirm.
Birutė Briedienė išsamiai prane
šė apie nuveiktus darbus. Glau
džiai
bendradarbiaujant
su
ALIAS bei jos vadove arch. Bro
ne Lukštaite - Koviene, daromi
bendri valdybos posėdžiai, talki
ninkauta ALIAS
išvažiavime
Union Pier, golfo iškyloje, o la
biausiai akcentavo ir prašė talkos
būsimam bendram rudeniniam
pobūviui - baliui lapkričio 1 d.
L.T. namuose. Dainuos sol. Prudencija Bičkienė, akompanuo
jant muz. A. Kaminskui, kuris
paskambins irgi atskirai. Šilta va
karienė, laimėjimai ir šokiai. Visi
kviečiami. Po susirinkimo klubo
narė Stasė Semėnienė
parodė
skaidres, pasidalindama įspū
džiais iš kelionės į Rio de Janeiro, Brazilijos imperatorių kurorti
nį miestą Petropolį ir kitas Bra
zilijos apylinkes, kurias lankė su
kitomis klubo narėmis Halina
Žitkiene ir Vincentina JurkūnieMočiutė
Nuotr. V. Noreikos
ne bei savo dukra Nijole. Ligi Eleonora Marčiulionienė
B dailininkės darbų parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
vėlumos besivaišindamos narės
Chicagoje. Paroda atidaroma spalio 17 d.
maloniai diskutavo.

sis vis daugiau. Progresas yra po
tvynis, kurio net ir labai konser
vatyvios visuomenės negali sus
tabdyti.
Jaunos gražuolės, o 35 metų
jau "senės"
Jaunos arabės moterys yra tik
rai gražios. Plonutės, tamsiaakės,
tamsiaplaukės, grakščios ir labai
mielos savo naivumu. Dauguma
jų tačiau niekad neturi to pui
kaus "vidurinio" amžiaus — kur
nors tarp 30 ir 50 metų. Kadangi
jos labai anksti išteka ir, aišku,
labai greitai pradeda auginti
gausias šeimas, jos taip pat grei
tai ir pasensta. Dažnai 35 metų
moteris jau atrodo suvargusi ir
net sena. Paprastai ji smarkiai
nutunka, sutingsta ir susigyvena
su savo riboto gyvenimo sąlygo
mis. Negalėdamos džiaugtis soci
aliniu gyvenimu kartu su savo
vyrais, arabės moterys bando pa
čios save užimti. Jos nuolatos vai
šinasi savo tarpe (aišku, vėl kal
bu čia apie pasiturinčias arabes,
kur pinigas nėra gyvybės klausi
mas), aptaria vyrus — kartais
net gana intymiais terminais —
ir linksmina vienos kitas tradici
niais arabiškais šokiais. Savo tar
pe jos kaip ir vakarietės nuola
tos lenktyniauja savo apsirengi
mu bei maisto paruošimu.

Manau, jog daugumai moterų
yra visada įdomu išgirsti ką.nors
Velionė savo sunkią ligą nešė,
apie vedybinius papročius bei akaip karalienė vainiką su šypse
peigas. Vedybos konservatyviose
na, be skundo. O tačiau — pas
arabų visuomenėse yra dar vis
A. a. Teresž Mfldažiene
kutinis atodūsis (kaip savo kny
tvarkomos šeimos. Arabai sako,
goje mini rašytojas Meras) ne
jog
vakariečiai su savo laisva pa
gyvenimo tęstinumą per mirtį —
ateina, kaip draugas greitai ir
žiūra
į vedybas iš meilės pamirš
pabaigoje ieškome pradžios...
staiga. Tik po ilgų kančių, be
ta,
kad
šeimos suplanuotos vedy
Lietuvos Dukterų dr-jos ir sa
Mažiau konservatyviuose kraš
NIJOLE MASKAMCNIENtS
(Tęsinja)
galinio skausmo ir neaprėpiamos
bos
turi
kur kas daugiau galimy
tuose, kaip pavyzdžiui Kuwaite,
vo vardu reiškiu užuojautą vy
nevilties.
jau daug daugiau moterų turi ga bės būti sėkmingomis (nes part
rui Jonui, dukrai su šeima, sū-! Kaip anksčiau minėjau, religibai
nesenoje
praeityje,
vos
prieš
—
islamas
—
yra
tas
pagrin
limybę studijuoti. Kai kurios tik neris yra renkamas, vadovaujantis
Pasigesime Teresėlės ramios nui su žmona, tėveliams ponams ja
10
metų,
pasiturinčios
šeimos
das,
kuriuo
remiasi
visos
tradicijos
rai gabios arba turtingos mer|logika, o ne jausmais). Jie teigia
šypsenos, jos meilės šeimai ir Cėsnams, sesutėms, broliams su
dukterys galėjo tikėtis pasiekti tik
gaitės yra siunčiamos studijoms jog tai yra amžių užpatentuotas
kiekvienam iš mūsų. Pasiges ir li šeimomis ir visiems artimiesiems. papročiai bei pasaulėžiūra. Dau
labai riboto mokslo lygio. Šeima
į kitus arabų kraštus, kaip pavyz receptas, praktikuotas dar kiek
kimo nuskriaustieji, kurių sunkią
Te Dievas duoda jums stipry gelyje arabų kraštų, vakarie-|
samdydavo dukterims privatų
tiškomis
akimis
žiūrint,
matoma
džiui, į Egiptą arba Libaną. Va anksčiau net ir Vakaruose.
dalį velionė užjautė ir jais rū bės tą laikiną atsiskyrimą pergy
(o tai daugiausia būdavo kita
pinosi. Tačiau, kadangi tikime į venti.
Halina Žitkiene moterų priespauda gali būti gal moteris pati privilegijuotai tėvo karais dar vis tačiau nepasitiki
lengviau suprantama, pastudija
ma. Nos arabai vyrai ir gali stu Apie jaunojo pasogą ir skyrybas
vus Koraną. Čia pacituosiu iš arba senelio daugiau pralavinta). dijuoti kur nori, moterys turi pa
Vienas įdomus faktas, kalbant
Gyvendama kartu su savo moki
daugiausia tyloje, daugiausia sa trauką iš vertimo į angių kalbą: nėmis, ji jas mokydavo skaityti, sitenkinti tik islamo kraštuose apie arabiškas vedybas, yra tai,
vyje, mintimis skriedamos, kur ir "Men have authority over wo- rašyti ir supažindindavo su ele esančiais universitetais.
kad jaunasis, o ne jaunoji, turi
men because Allah has made the
yra mano Dievas.
mentarine
matematika.
Pagrin
atsinešti
pasogą. Reikia atminti,
one higher to the other and -be
Sensacija — pirmoj į advokatė
Ruduo. Kaip paradoksiška. Ap savo vaikams. Toks atsidavimas
dinis
mokslas
tačiau
visada
buvo
jog islamas nedraudžia daugpa
Dažnai žmogus, atlikęs reko
krikščionybės lekcijas, įgauna Dievo ypatingą cause they spend their wealth to Korano studijavimas. Tik prieš
linkoj visur viskas nustoja aug tai vyraujantis
tystės
— vyras gali turėti net 4
Net
ir
baigus
aukštąjį
mokslą,
ti, pradeda geltonuoti ir nykti. bruožas. Taigi ko trūksta? Atro malonę. Jaučiasi pasisėmęs stip maintain them. Good women are 10 metų buvo atidaryta pirmoji arabės moterys susiduria su daug žmonas. Skyrybos yra taip pat
obedient. They guard their unVašios derlius išdžiovintas, su do, kad namai visko pilni. Ypač
rybės, įgijęs naujo ryžtingumo. seen parts because Allah has mokykla mergaitėms. Dabar, ta problemų. Dauguma šeimų ma lengvai sutvarkomas reikalas.
rinktas, o žmogus kaip tik ne rudenį mes prisikraunam rūsius
Dažnai būna išspręstos kai ku guarded them. As for those who čiau, jau dauguma saudiečių no, jog baigusiai universitetą jų Nors Koranas sako, jog skyrybos
prisitaiko, vengia to gamtos ra ir sandėliukus obuolių, cibuliu,
mergaičių lanko gausias, mokyk dukrai arba dukraitei vis tiek yra yra leistinos tik tam tikrais atve
maus pasiruošimo mirčiai, to pa bulvių maišais, kad šaltomis žie rios ilgai jaudinančios ir slegian- disobey you, adrronish them and las, kur jos yra mokomos taip negarbė dirbti gautoje profesijoje jais, interpretacija šiuo atveju ysidavimo žiemos šaltam sniego pa mos dienomis čia pat rastumėm čiosproblemos. Ir tos problemos, send them to their beds apart pat, aišku, tik moterų mokytojų. — darbas liudytų šeimos netur ra labai laisva, ir priežastis yra
talui. Atvirkščiai, kaip tik rude kuo pasistiprinti. Bet dažnai už ir visas pasaulis atrodo visai ki ant beat them. Then if they Noriu paminėti, kad dar ir dabar tą. Moteriai dirbti taip pat tinka labai lengvai randama ir pritai
nį iftnms prasideda energingas at mirštama, kad ir sielai reikia pe taip jo akyse. Ir to mums labai obey you, take no further action vakarietės moterys yra laikomos tik tam tikrose srityse — kaip gy koma. Vyras, norėdamas skirtis,
sigavimas po vasaros snūduria no, kad ir sielas apgaubia nak reikia. Važiuojame,} rekolekcijas against them."
netinkamos mokyti arabes mer- dytojai arba slaugei (tačiau tik turi tik suploti rankomis tris kar
vimo, prasideda užsimojimai ma tis ir šaltis. Tad reikia prieš žie pasiruošti artėjančiai žiemai, nes
gaites.Arabai
bijo, jog Vakarų mo- moterų ligoninėse), kaip mokyto- tus bent vieno liudininko akyArabės moters taip ribota rolė
tikimės
po
jos
sulaukti
nuosta
žesnių ir didesnių darbų. Rude mą pasiruošti — susikaupti ir su
mums vakaristėms, aišku, atro ralė ir elgesys gali neigiamai i jai (tačiau tik moterų mokyklo- vaizdoje, sakydamas: "Aš nuo ta
nį prasideda ėjimai į repeticijas, sitelkti. Kaip tik viena tokia pro baus pavasario. Patrauk ir mane, do, kaip nepaprastas nuvertini veikti į jų iki šiol labai uždaroj se) ir tt. Kuwaue pavyzdžiui ne vęs skiriuosi, aš nuo tavęs skiriuo
susirinkimus, parengimus. Neuž ga — dalyvavimas lietuvių mo Dieve, į tą kalną ant kurio sto mas jos intelekto,
energijos
seniai atsirado didelė sensacija si, aš nuo tavęs skiriuosi" ir štai
tenka tik į savo, bet dar tenka terų rekolekcijose lapkričio 7-9 vi Cenacle seselių patalpos, ku ir visų aspiracijų. Arabai ta aplinkoj augusias dukteris. Paly — pirma moteris advokatė. Deja, moteris jau divorsuota. Tačiau
riose lapkričio 7 d., 7 vai. vaka čiau teigia, jog tai kaip tik užtik ginti nedaug saudiečių moterų teisės ministerija jos praktikai lie moteriai gauti skyrybas yra jau
kiekvieno savo vaiko parengime dienomis.
re prasidės lietuvių moterų reko rina patvarumą Šeimos vieneto jau turi galimybę lankyti net ir pė ribotis grynai priešvedybinių daug sunkiau. Arabė, norėdama
dalyvauti. Kai kurios iš mūsų
Bet
kodėl
važiuoti
į
rekolekci
talkįamkaujam vėžio ar širdies
lekcijos. Jas ves kun. A. Saulai- jų visuomenėje.
universitetą. Kontaktas su vyrais kontraktų sudarymu. Taip pat e- skirtis, turi skyrybų prašyti, kreip
ligŲ •gydymo vajams. Kitos prisi jas? Ar neužtektų maldos valan tis, S.J. Norinčios dalyvauti pra
yra tačiau ir čia draudžiamas. su girdėjusi labai įdomų komen damasi į religinį teismą. Apsau
dedam prie mokyklų mugių ruo dėlės kasdien namuose? Daug šomos skambinti Jūratei Norvi
Pirmoji mokykla arabėms
Kai vyrai profesoriai laiko pa tarą iš vienos Kuwaite studijavu got dukterį nuo neturtingo gyvšimo, arba prakaituojam kokiose kas atvažiuoja, kadangi gerai su lienei, 636-2595, kuri mielai su
mergaitėms
skaitas, studentės jų klauso atski sios studentės iš Babrain, kuri našlės likimo, tėvas, prieš išleis
nor$ „spaghetti vakarienėse". Die pranta, jog reikia atsitraukti nuo teiks platesnę informaciją.
Grįžtant vėl prie Saudi Arabi- rame kambaryje su "closed cir- man šypsodamasi sakė, jog baig damas dukterį už vyro, paruošia
vuliau, kokia marga ta visa veik- to triukšmo ir nuolatinio judė
dama universitetą, ji save pa labai komplikuotą ir detalų
Rekolekciįų dalyvė | jos, noriu paminėti, kad dar la- cuit" televizijos pagalba.
la.-Dar beliko tik pagalvoti, kad jimo savo aplinkoj. Būna tačiau
smerkė "senmergės" likimui. Kai priešvedybinį kontraktą. Visa tai
netrukus prasidės Kalėdoms pasi ir atvejų, kad atvažiuoja, nes
aš labai nustebusi klausiau ko yra daroma islamo kunigų akynamuose per tylu, ieškodamos
ruošimo triūsimas...
dėl,
ji man atcakė, kad jų visuo vaizdoje. Šitokiame kontrakte ykaip nors tą tuštumą užkimšti.
menėje vyrai bijo per daug išsi ra įrašoma, jog skyrybų atveju
Prie šitos pagirtinos įvairios Ir šiais, ir kitais atvejais svar
lavinusių moterų ir laiko jas ne moteris vėl grįžtą į tėvo šeimą ir
veikios, apimančios ir namus, ir biausia suprasti, kad reikia atsi
betinkančias vedybiniam gyveni šeima, aišku, pasilaiko jaunojo
vaikus, ir visuomeninius darbus, traukti, reikia atvažiuoti. O at
pasogą. Vyras iš anksto turi pa
mui.
nepamirštame ir savęs. Kaip ru- važiuoti nėra taip paprasta. Su
sižadėti skyrybų atveju mokėti
denf'gamta, ypač medžiai ir krū
sitvarkyti reikalus, kad būtų ga
buvusiai žmonai tam tikrą sumą
Uždarytoji arabė
mai; sužiba puošniom spalvom,
lima laikinai palikti tas kasdie
pinigų, duoti jai namą su nusta
taip'ir mes siuvam arba perkam
Manau, jog atrodys, kad ara
nines pareigas reikalauja pasiry
tytu skaičiumi tarnų bei visokį
saitf naujus elegantiškus rūbus,
bių moterų gyvenimas yra ne
žimo ir sumanumo, ypač kad
kitą aprūpinimą. Viskas yra nu
prfcatkom naujus blizgančius ba
tik labai ribotas bet ir tikrai liūd
nevažiuojam
atostogauti.
Va
statoma pagal jaunojo finansinį
tukui ir rankinukus. Dar prieš
nas. Vakaruose išaugusiai mote-'
žiuojam
į
rimtą
darbą.
Važiuo
pajėgumą. Todėl ištekėdamos aįsigijttit naujus rūbus, reikia ne
riai šitokios gyvenimo sąlygosi
jam
geriau
pažinti
ir
priartėti
rabės jau iš anksto turi užtikrin
mažai laiko praleisti, išštudijuobūtų? aišku, nepanešama našta.
tą finansinę ateitį net ir skyrybų
jarrt^naujausias madas žurnaluo prie savo Dievo. Važiuojam pa
Tačiau reikia prisiminti, jog ara- J
atveju. Tačiau atsiskyrusiai mo
se, ©ar geriau smagioj kompani ruošti savo sielą Jo derliui. Be
bes mergaitės gimsta ir išauga
abejo,
atvykus
tuoj
pat
reikės
pa
teriai galimybės vėl ištekėti yra
joj praleisti popietę madų paro
šitoje atmosferoje. Ju motinos ir
siskųsti
Dievui,
pateikti
jam
visą
tiesiog beviltiškos, nes arabai ne
doj.
Ankščiau gal jausdavomės
močiutės yra praleidusios visą sa
nori vesti moters, kuri jau yra
kal$s dėl tokių lengvesnių pra savo nepasitenkinimą kitais, dar
vo gyvenimą dar net daugiau ri
svarbiau,
savo
nepasitikėjimą
sa
priklausiusi kitam vyrui. Manau,
moga bet jau dabar, moterų iš
botose sąlygose, ir daugelis jų tai
vimi.
Ir
gerai.
Nes
tą
atlikusios,
jog
galite įsivaizduoti, jei tenka
silaisvinimo sąjūdžio dėka, žino
priima kaip n. iralų dalyką.
atsikračiusios
to
viso
savo
sudė
išsiskirti, turint tik apie 19 arba
me, jcad reikia taip pat atkreip
Aišku, kaip anksčiau minėjau, su
20 metų, koks vienišas, sunkus
ti dėmesį į savo pačių poreikius. tingo gyvenimo bagažo, ne tik
vis didėjančia vakarietiška įtaka,
nors ir ne vargdieniškas gyveni
Juk , nėra prasmės
nuolatos jo kryželių, bet ir medalių, galė
vakariečių moterų pasirodymu
sime
patylėti,
susikaupti
ir
ženg
mas lieka tokiai moteriai. Mono
skrikustl save.
Saudi Arabijoje bei kituose kon gamija tačiau jau yra praktikuo
ti toliau. Taip, rekolekcijų metu
$et ar tflcrai nepamirštame ir siela suras poilsio ir gilios ramy
servatyviuose arabu kraštuose ir jama vis daugiau ir daugiau. Ir
nentrskriaudžiame savęs? Atnau bės. Bet taip pat per tą laiką
pačių arabių nuolatos didėjan vedybos iš meilės yra jau kasdie
jinant' kas keleri metai dažais dirbsime mums nelabai įprastą
čiom galimybėm keliauti po Va ninis dalykas laisvesniuose arabų
narnos, atnaujinam kasdien da darbą. Visą laiką galvosime, mel
itoie madų p^-~*lr,\<> spalin ., Ą. Turniko c ^ t r c , Chicagoje. U kaires
kraštuose.
žais savo veidus. Dirbam kelis simės, klausysimės, ieškosime. Ir i dešine: S. Endr j -!'"<•,
K utuliene, I / •n--«A\\:-. T BrtzytA A t_-uUent\ D Sk"uoriv*,\ ',
R. karų pasaulį, visa ju pasaulėžiū
kart į metus labdarybei, kasdien
Ltedenyt^SeU. V. KntatU
Bus daugiau)
ra, be abejo, keičiasi ir toliau keiKoftcifite ir Marija Hernlpn*
Nuotr. V.

^čfcra/ štai, prieš nepilnus
trefife -metus mums kelioms šeim^hs1 beatostogaujant Floridoje,
kffti? pirmas žiauriai grasinantis
įtarimas. Velionė nutraukė atos
togų ir su vyru grįžo į namus.
Susekančia širdimi laukėme žini^.^iaūrus įtarimas pasitvirti
no?' -': ""•••
Prasidėjo sunki kova su liga.
Pastebintas persikėlimas į Flori
dą, kad Teresėlė galėtų džiaug
tis šiltu oru, neperšaltų, kad ne
matau sušalusio ežero.
Kartais man atrodo, kad gyve
nimas, kaip milžiniškas trauki-

PASIRUOŠTI ARTĖJANČIAI ŽIEMAI...

ARABŲ PASAULIS LIETUVIŠKOMIS AKIMIS

•»

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 11 d.

LIETUVIAI CMIFORNIJOJ
(Atkalta ii 2 paL)
trys, gerą skonį turintieji pirkėjai. Viso parduota
11
paveikslų.
Dailininkas J. Juodis pagal
profesiją yra kariškis — avia
torius. Patraukimas į tapybos
meną jį lydi nuo pat vaikystės,
tad be karo mokyklos mokslų
jis studijuoja ir meną Kaune,
vėliau JAV, Westport Famous
Art mokykloj. Parodas turėjo:
Chicagoj, New Yorke, Los
Angelėj, Clevelande, Toronte,
Floridoj. Įdomu
pažymėti
kariškių palinkimą į meną.
Čia, Los Angelėj, irgi turime
pulk. J. Andrasiūną, kurio
namas yra paverstas tapybos
meno galerija. Abiejų tapyboj
vyrauja patriotiniai motyvai,
kas gražiai atestuoja kariškių
profesiją. Taip pat abu gamtos
mylėtojai, tik skirtumas — J.
Andrašiūnas piešia Lietuvos
gamtos peizažus, o J. Juodis —
žirgus. Iš 30 čia parodomų pa
veikslų ar net 15-je pavaizduo
jami — vienur vien žirgai,
kitur raiteliai — Algirdas Ki
jeve, ulonas, husaras, raiti
kazokai varo į Sibirą, Kražių
skerdynės ir kt. Neteko paste
bėti nei vieno paveikslo, kur
būtų lėktuvas.
Parodą prasmingu žodžiu
atidarė dail. Aldona Audronytė-Variakojienė, iškeldama
J. Juodžio tapyboje vyraujan
čią patriotinę
tematiką.
Aldona prieš porą metų savo
parodose Los Angelėj ir Chi
cagoj panašiai patriotiniai pa
vaizdavo Rambyno legendos
ciklą. Jų abiejų darbuose yra ir
kitų panašumų — ratų at
švaistės, suteikiančios pa
veikslui dinamikos. Lyg šiek
tiek panašumo į Šimonio
tapybą.
Dailininko žmona Monika
padėjo paveikslus iš Floridos,
kur jie dabar gyvena, atvežti ir
išdėstyti. Šiam taip pat tal
kininkavo R. Dabšys. A. Aud
ronis, A. Polikaitis ir kt.
Paroda gražiai padidino LB
ruoštų Lietuvių dienų iškil
mingumą.
J. Kuprionis

tik gerokai po jo mirties pra
dėti spausdinti jo raštai. Lais
vai vartojo ne tik gimtąją
lietuvių kalbą, bet ir vokiečių,
prancūzų, graikų, lotynų.
Šimtmečių bėgiuose Done
laičio „Metai" ne tiktai nesu
byrėjo į užmaršties dulkes, bet
vis auga savo literatūrine
galia jau daugelyje kalbų.
Paminėti, plačiau aptarti tokį
didelį asmenį nėra lengva.
Kalifornijos lietuviai Do
nelaičio priminimui ilgokai
ruošėsi ir rugsėjo 27 vakare
buvo atkelti šv. Kazimiero
parapijos salės vartai. Orga
nizavo
Lietuvių
Bend
ruomenės Vakarų apygarda,
talkinant Lietuvių rašytojų
draugijai, kurios centras dabar
yra Kalifornijoje.
Minėj imą-akademiją
pra
dėjo LB Tarybos narys J.
Kojelis. Ketvertukas rinktų
balsų — R. Dabšys, E. Jarasūnas, A. Polikaitis, B. Seliukas.
o prie pianino R. Polikaitis —
gražiai padainavo dvi dainas.

Akademijai vadovavo proi.
dr. Elena Tumienė. Prie ilgo
stalo sėdėjo vakaro kalbėtojai.
Scena dekoruota dail. Prano
Gasparonio. Didelis K. Done
laičio paveikslas, parengtas
pagal kasinėjimą ir mokslinių
tyrinėjimų duomenis, atrodė
gerokai skirtingas nuo iki šiol
matytų.
Hermas Tumas, buv. Kara
liaučiaus (Tvankstės) studen
tas, Prūsijos lietuvis, skaitė
tema „Politinis ir socialinis
klimatas Donelaičio Mažojoje
Lietuvoje". Pažymėjo, kad nuo
XIII a. vokiečiai-kryžiuočiai
vykdė genocidą lietuvių-prūsų
atžvilgiu.
Bernardas
Brazdžionis
kalbėjo tema „Donelaičio port
retas: jo asmuo gyvenime ir
kūryboje". Jurgis Gliaudą
skaitė tema: „Metų" genezė.
Ištraukas iš Donelaičio metų
paskaitė: Karilė Baltrušaitytė
lietuviškai, dr. Jonas Skirius
angliškai.

garsinant donelaitiškas idėjas,
įskaitytinai ir pastangas
atgauti senprūsių žemes, jas
sujungti su lietuvių tauta.
Pranas Visvydas skaitė:
„Metų tematika". Dr. Jūratė
Izokaitytė kalbėjo: „Metų"
įvaizdžiai ir palyginimai. Ed
vinas Balceris skaitė: „Evan
gelikų liuteronų kunigas lietu
vybės
tarnyboje".
Prof.
Tumienė: „Donelaičio reputa
cija ir jo reikšmė pasaulinėje
literatūroje". Daugelis garsi
namų knygų, jas kritiškai
panagrinėjus, subyra į dulkes,
gi Donelaičio „Metai" ne tik
stipriai išsilaiko, bet atsistoja
greta žymiausių tos rūšies
pasaulinių kūrinių. „Lietuvių
dienų" išleista „Metai" anglų
k. (Nado Rastenio vertimas)
yra išparduota.
Išklausyta giesmė, pagal
Vydūno žodžius, „O, Pranaše
Didis" — iš juostos, Lampsai(Nukelta į7 psl)

Buvo ir muzikinė poema su
vargonais, choru (iš juostos)
apie Donelaičio „Pavasario
linksmybes'.
Po pertraukos dr. Tumienė
išvardino nusipelniusius tebe

PACKAOE EXPRESS AGKKCT
MARIJA NOKEIKIEN*

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
•—sJOasSssaim geros rftit—
prekes. Maistas
laistąs Ii Europos sandeliu.
MOS W. « • St., Cnlcago, Ui SO«3S
TEL. — WA S-2TS7
MT.

GK£ENWOOD FTJNEBAL
HOME persikėlė i
5570 W. 950i S t , Oak Lawn, I1L
T E L . — 445-84*0
loaeph A. Doiik, {steigėjas
Robert B. Knenster, direkt.

GETTING AROUND WITH PA T
From t h e practical... to the exotic - - In Merchandise and
Service

Ali Over Chicagoland!!

DR. RONALD S. KRAAR, OPTOMETRIST, is pleased to announce
that DR. FRANCIS X. COTTONE,
OPTOMETRIST is now associated
with him in the general practice of
optometry. In practicing optometry,
Dr. Cottone puta special emphasis on
children'8 perceptual and developmental problema, and on contact lenses.
Office hours are by appointment.
5 4 6 0 S. Archer. 735-6090
The SCOTTSDALE DENTAL,
CLINIC of DR. BERGER D.D.S.
specializes in full dentures and partials. Most of their repairs are done
while you wait, and relining takes only'
3 hours. You T: be pleased to fmd that
their prices are most reasonable, and
'their work is of the highest ąuality. You
may have a free consultation on any
denture problem. 7937 S. Cicero in
Scottsdale Shopping Center. 2846723

r

KALIFORNIJOS
LIETUVIAI
DVI DIENAS M I N Ė J O
DONELAITĮ

ELEKIBOS
{TCDOCAI — PATAISYMAI
Turiu Chleagoa miesto leidimą.
Dirbu ir ulmi—ty. Dirbu grsttal. s»rantuotal ir •ąii&lngal.

4514 S. Tsiman Ave. 927-3669
KLA.UDIJU8 PUMPUTIS

See T E R R Y J I N K S for a
PROFESSIONAL RESUME that is
comprehen8ive and creative. He includes cover letter — and counseling on
career, interview, appearance. This is a
door opener! Call for personai interview. 975-7701

T A I S O
SKALBIMO m D2IOVTNIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
KreipUs j Hermaną Deckį
TsC 585-6624 po 5 vaL vsk.
Kalbeti lietuviikmi

Not only great pizza — but broasted
chicken, ribs, shrimp, even
sandwiches, are among the spėriais at
HAPPY'S GENEO'S PIZZA. Fast
delivery or pick up service. Perfect for
parties!
4068 S. Archer. 254-4243

WA6NER and SONS
TYPEWBJTERS AND
ADDING MACHINES

llHlimilllllHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlHHmilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIį

Nuomoja,

^c=*>.

Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas.

!

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
r
Pardavimai ir Taisymas
=
2S4S W Sfth Stnet — TeL RE 7-1941 §

=

YOU MU8T MEST PETRAS,
BROWV S FRIED CHICKEN
IN BENSENVTLLE
H«« Uthuanl&n! Specialises Ir group
chicken ia delectable.
Mnrinas A the cl
H i W . i m u * Park, Beasenvffle
PHOTE — 766-StM
M « » I M t M > M M > H M » K M » l

Parduoda,

•M

PUSMEČIUI

(LICENSED BT VNBSHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAISA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, X. Y. 100II
TEL - 581-6590; 581-7729

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto ud 8 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

Chicagoj

$93, (.00
Oieeroje
(10/20/5/UJO
rsMliilnlrnmi auto apdraudė
Amžius 82 iki 80 m.
6 6 2 9 S o . Kedzie Averme

1. BACEVIČIUS — 778-2233

4612 S. Paulina St.

MŪSŲ

NEW BUFFALO, MICHIG AN
Parduodamas namas, 3 metų i
Netoli ežero, Svariame rajone. Rami
vieta pensininkams.
ISNUOM. 3-jų miegamų apstatyInformacijai kreipkitės į Mis. Syrvia taa namas. Tuojau galima užimti.
$265.00 plius gazas ir elektra. 6
Wade, teL 1—616 4— 0255.
mėnesiams sutartis. Apylinkėj 68
LOMBARD,
I L L I N O I S ir Arteaian. Telef. — 476-2838.
Parduodamas 7 kamb. mur. "ranch"
namas (3 ar 4 miegamieji). įrengtas
rūsys, židinys. 2% mašinų garažas.
PBOOOS — OPPOBTUNITEES
$84,900. SKreiptis į Demds Sloga —
teL 312—8324820.
BIZNIO NUOSAVYBĖ

PLIUS 4 BUTAI

Florida Real Estate

Rodgers k CummiJigs, Inc.

V.

SASNAUSKAS

29S1 W. 63rd Street
Ttl. 486-7878 ar 8394588
BUTŲ NUOMAVIMAS

Namų pirkimas — Pardavimas
Draudimai — Valdymas

INCOME

TAX

\B41Xvmūm>)

Labai geram stovy Cape Cod na
mas.
Didelis sklypas. Garažas. Tik
$59,900.

M OVI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

BUDRAITIS REALIY
TeL — 767-0600

TeL — WA 5*06$

Notariataa — Vertimai

LEMONT

tiiimimiiiiimimiminmiimtiiiiiimnit

Gražus mfir. "ranch" namas. 3 mie
l.
BACEVIČIUS
gami, kombinuotas salionas - valgoma
6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 sis kamb. Įrengtas rūsys. Centr. oro
20x40 p. "built-in" basei
HiiimHMiiiiiimnm«iHn»niMinmniini vėsinimas.
nas,
l mai. prijungtas garažas. —
iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiniinniii $94,900.
3-jų mingamu "raised ranch" namas.
M. A. i l H K U S
60x214 p. su medžiais sklypas. 1%
vonios. Valgomasis kamb. Centr.
O?COMB TAI SERVICE
oro vėsinimas. 2 maS. garažas. Pui
KOTARY PTJBMC
4250 So. Msptev. .od, teL 254-74fiU kiai apsodinta. $91,900.
Tuščias 1)4 akro sklypas ant LeTaip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi
mont Road. $35,000.
PILIETYBES PRAŠYMAI ir
kitokie blankai.

"HiniiiiniiimHimummiiiiiiHuiuinHn
SKELBKITftS "DRAUGE".
H E L P

Peck Real Estate
TeL - 257-5883

W A N T E D — MALĖ

*

F E M A L E

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimimiiimg

I

AIRLINES

s

Major airiines are nove hiring for the following
opportunities:

„
885-0700
TeL: 215—407-2382
480-2818

ZAP0LIS

tlMAITIS REALTY

438-1084
347-4240

928-2787
878-4755
C21«> 848-0078

GH, 6 - 8 4 0 2

FRANK

S

FLIGHT ATTENDANTS
RAMP AND BAGGAGE PEKSONNEL
TICKET AGENTS
RESERVATION AGENTS
CLERICAL POSITIONS
CUSTOMER SERVICE
FOOD SERVICE
Individuals interested in applying with tbese airiines eompanies
mušt be career oriented, have a publie relatkms personality, be
vrilling to travel if reąuired, and be {n good health. For furtber information on how to immediately appty direetry with these major
airiines eompanies, write t a

074-1540
475-7430
30*473-8220

21S-WA-M878
002-042-8770
381-8800

I
1

MeKENNAN UX
r

SIUNTINIAI i UETttVi
Telef. — 9tS-2737
Vytautas Valantinaa
tllllIlIlIHIIIIMlIMlIllIlIUUiiltflUUllUMUi
4IIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIMIIIIUIUII

P L U M BI NG
Lkeasad, Bonded, Insared
Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuves ir voruos kabinetai. Kerami
kos ir kt plytelės. Glaas blocks.
Sinkos vamadBaj išvalomi elektra.
Į automatą galit kalbėt lietuviikai
palikit pavarde ir telefoną. "
SERAFINAS — 6S6-2M0

iiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimrHi

A.

i

VILIMAS
M O V I N G

Apdraustas perkraustrmas
įvairių atstumų
TeL 376-1882 arba 376-5896
E IHIIIIIIIMIIIIIIIIIlllUllllllUUlUUIllItlIlH*

•

«t*r?ms.;

^a-jasj

SIUNTINIAI 1 UETUYą
Ir kitus kraitiis
NEDZINSKAS, 4050 Archer
0L 00032, teL
TĮTTr'T

'

i » I I M I t ,

VALO
KILIMUS IR BALDUS

Please indicate briefly your background, what airiines position (s)
you are interested in applying for and endose a stamped, setfsddressed envelope so that you may receive further Information as
to what steps te take so that possible interviews might be arranged
by these airiines. Ali major airiines eompanies are EQUAL OP
PORTUNITY EMPLOYERS.

2874754740

t; Jrairių prekių pasirinkimas ne
brangiai H mtlsų M»Tii1fltfT.
COSMOS PARCELS EXPRESS
2501 W. 69 S t , CJncago, DL 60629

—»•»•—f'-^MMiifr-MiiiiiiniiMiiiiiiMai

TRAVELEX, INC.
ATTEN: AIRLINES APPLICATION INFORMATION
3808 SOUTH WASATCH BLVD. SUTTE 101
SALT LAKE CITY, LTAH 04100

NAUJI SSYRIAl:
M. Y. -

ISNUOM. 4 kamb. butas suaugusiems.
Lemonte. Virimui pečius, šaldytuvas
ir apšildymas. Galima užimti nuo lapkrieiol d. Skambint nuo 9 v. ryto iki
3 v. popiet tsL 737-8047.

NEW PORT RITCHEY, FLORIDA
Restoranas, baras ir 4 butai•
Itnuom. 8 kamb. namas 3 ar 8 mėne
Western ir 65-ta.
siams. Del informacijų skambinti B. įrengimai ir reikmenys. "Liąuor liChkagoje telef. 4784138
Namų pirkimo reikaluose: Cl«"Arwater,
cense" jei pageidaujate. Savininkas
iArgo, BeUeeir, Semmole apyiinkčse
tarp 10 vai. ryto ir 5 vai vakaro.
gali duoti paskolą už Yl'y'^c nuos.
(Netoli St. Petersbur* puieolų klubo)
Kaina $120,000. Kreipkitės angliškai j
Prašau kreiptis:
F. L. BUCARO REAL ESTATE
NAUJI 2-JŲ BUTŲ NAMAI
TeL — 237-0853
LIUCIJA VALAITIENĖ
Atdari apžiūrėjimui ieitad. ir sekmad.
Realtor - Associate
nuo 12 Bd 5 valandos.
6117-19-21 S. PARKS3DE
M I S C E L L A N E O I S
Pageidaujant,
paskola už prieinamą
TeL Dieną 813—581-9411
nuošimtį
Vakare 813—585-2738
FTTZGERALD CONSTRUCTION CO.
TeL — 787-3200
Atlieka }vsirtus CEMENTO DARBUS:
• a M « B i j. aaasaaaB—iaį
šaligatvius, laiptus ir kitokius.
Skambint telef. —
LietovUkas restoranas su namu ii
įrengimais Marquette Parko rajone.
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo
spalio 12 d., iikmadlcnį nuo
sąlygos.
1 M 4 vaL popiet
2 butai — mėsinis. 68 ir Mapleai apdrauds nuo usnies Ir autonto8225 S. KOLMAR AVE.
wood. Labai tinka giminingoms šei
10% — 20Vc — »0% v&gtan įtioMhM
moms.
Tuščias 18 metų senumo 3-jų mie bUio pas mus.
Marini* bungalow Brighton Parke. gamų mur. bungalo. Galima tuojau
15 metų. Del ligos reikia skubiai par- užimtL
S208V, Weat 95th Street
iuoti. Geras pirkinys.
7032 S. CAMPBELL AVE.
T e l e i — GA 4-8654
3-jų miegamų mur. bungalow. Pali
kimas. Tik 338,500.
Insurance — Income Tas
7242 S. TROY ST.
Notaty Publie
NAMŲ APŠILDYMAS
4 miegamų muro rezidencija. 2 mas.
įstatau naujus pečius ir vandens Šildy
garažas. Nebrangus.
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
3848 W. 78 PLACE
pečius j gažfhius.
Liuksusinė 3-jų miegamų mur. reALBIN BANYS, TeL 447-8806
zidencija. Pamatykite.
iiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiMiinii
8041 S. LARAM1E

SKYRIAIS

Pa — 138 TOgBman Street
31. Md. — 1828 Ftoet Street
Brooktyn, N. T. 11318 — 488 McDonald Avesa
Buffak) 12, N. Y — 701 FtOmort AvsmM
Chester, Pa. 18018 — 2819 W. 3 St
Chteago 22, ffl. — 1241 No. Asbland Aveaae
Odeafo, m. 00820 — 2888 West 88 Straet
Chkago, m. 08000 — 1855 West 47 Street
Cleveland. Ohio 44184.— 5880 State Road
Detrok 12, Mka. — 11081 Jos Campea Aveens ....
Hsmtramck. Mka. — 11888 Jot Carapso Avemat
Les Angeles 4, CsHf. — 158 So. Vernont Avenue
New York 8, N. Y. — 78 Seeond A m m
New York 8, N. Y. — 824 E. 0 St
MlattM Besefa, Fls. 88180 - 1201 17 S t
PhUadelpUa, Pa. 19123 - 1912 N. MarshaJŪ SL _
Arte 88027 — 22947 Black Canyoo Rwy.
Rslnray, N. J. — 47 Eatt MBtoo Avenss
SOver Springs, Md. — 1892 Keanabee Ava
N. J. — 41 ffnKefcead Ai
N. Y. 18204 - BIS

(To*ra of Lake)

Skambinti 927-9107

i^k»^^a<a<va^c3

ft»

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS gy
venti prie vyresnio amžiaus moters
Marąuette Parke. TeL tS-STIl.

Cfcfl —

BELL REALTORS

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Dalo namus iš lauko
ir ii vidaus.
Darbas garantuotas.

Insependenthy owned and opersted

_ 58M1H

MARGOTS PTVE JEWELBY
&S0 SOUTH MICHIO A?T A VE.
PHONE: 4S7 - SSSS

LIETUVIS DAŽYTOJAS

BUDRAITIS REALTY C0.
6600 S. Pateški Road
TtL — 767-0600

5616 So, Pulasld Rd.. Chicago

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

SAKINIS

Kreipkitės i

/ ^ \ PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
MJi^

GALVOJATE

PERKTl A B PARDUOTI

Taiso

Ankštos kainas mokamos už
AUKSĄ — DEIMANTUS —
SIDABRĄ

STASYS

Jil

IŠNUOMOJAMA —

Į 8 T A T 1

H I C K O R Y
H I L L S
BY OWK£B — IMMKPIAJS
POSSESSIOK
Ranča. S bedroom. ceramlo tile h>th.
2 H car hested sarsgs. A.ppUanoes,
draperies and russ stsy. Mlddl* SO's.

Wė'll heip you make Ine rtght movė.

JEI JOS NORIT! SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS! LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos
V ~jP^ J

E K A L

I 8 1 A I E

oe<s>s>c>«s«^K«^>e>s<e^«>e>«>E^
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Šiemet suėjo 200 metų nuo
Kristijono Donelaičio mirties.
Gerai išsimokslinęs, puikus
kalbėtojas, kuklus, tylus dva
sininkas daugelį metų rašė ir

I12L00

B K A L

GUIDE

Atdari apžiūrėjimui

Youll love the antiąue charm of
LANGTRYS — and their family
dining is a joy! AU so affordable.
Drinks are always double from 4-7 p.m.
Mon. thru Fri. Now serving thin & pan
pizzas. Salad bar. 973 Waukegan
Rd., Glenview. 724-8904

A. T V E R A S

CLASSIFIED

PlaoDame ir
visą rfislą

BUBNYS — TeL RE 7-5168

I
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Peraksite "Draugą" duokits
ji kiUems pasiskaityti.

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio mėn. 11 d.
lio ir kraštų Lietuvių Bendruo-) jos jaunimo sąjungų atstovais
menių vadovybes rūpintis, kad svarstė ir Vasario 16 gimnazijos
LITHUAHIAN PIONEER
būtų sustiprintas Lietuvos lais reikalus. Visi vieningai sutarė ra
PRIEST
vės siekimo organizavimas ir jo ginti lietuviškas šeimas siųsti sa
A . f A . Dr. J U R G I U I B A L Č I Ū N U I
1. XXVII-tosios Lietuviškųjų karų Europos politinių sluoks valstybinis bei visuomeninis reiš vo vaikus į Vasario 16-tosios gim
OF NEW ENGLAHD
Studijų savaitės Europoje proga nių, visuomenės ir viešosios nuo kimasis. Suvažiavimas pritaria naziją, kur auklėjimas vyksta de
By
mirus,
... Vakarų Europos Lietuvių Ben monės supažindinimas su lietu PLB valdybos veiklai politinė mokratinėje, tautinėje ir krikš W i W a m W o l k o v i c h - \ a l k a v i č i u s
gilią u ž u o j a u t ą r e i š k i a m e jo s ū n u i i ž n . J U R G I U I ir V I O 
druomenių valdybų pirmininkai vių tautos nenuilstamomis pa je srityje ir pageidauja, kad Lie čioniškoje dvasioje.
The
Life,
S
t
r
u
g
g
l
e
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d
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r
a
g
i
c
L E T A I B A L Č I Ū N A M S ir v i s a i jų Š E I M A I .
bei nariai ir lietuvių jaunimo at stangomis atgauti Lietuvos valsty tuvos laisvinimo veikla būtų de
Posėdžio dalyviai dėkoja rė
stovai susirinko posėdžių Ins- binę nepriklausomybę.
rinama tarp Lietuvos Diplomati mėjų būreliams, BALFui ir vi d e a t h of R e v . J o s e p h Ž ė b r i s ,
IRENA,
JUOZAS, VITAS ir TOMAS
<• brukę 1980 m. rugpiūčio 14 ir 15 Posėdžių dalyviai radijo ban nės tarnybos, PLB valdybos ir soms lietuvių institucijoms bei 1860-1915.
RASIAI
gomis jungiasi su sesėmis ir bro Vliko.
- dienomis.
paskiriems asmenims už teikia Published b y F r a n c i s c a n P r e s s ,
Cambridge,
Mass.
Dalyviai susipažino su atskirų liais pavergtoje Lietuvoje, linkė
3. Suvažiavimas pasisako už mą medžiaginę paramą gimnazi Brooklyn, N e w Y o r k 1980
bendruomenių veikla praėjusiais dami jiems ištverti savo ryžte iš "Europos Lietuvio" svarbą ir ska jai, prašydami jų savo darbą tęs K a i n a s u p e r s i u n t i m u $ 6 . 8 5 .
metais. Iš pranešimų sekė, kad sivaduoti iš maskvinio sovietinio tina lietuvius jį daugiau prenu ti ir ateityje.
Užsakymus siųsti:
Bendruomenių veikloje
vieną jungo. Laisvosios Vakarų Euro meruoti bei skaityti.
Susirinkusieji taip pat ragina DRAUGAS,
4545 W. 6Srd
St,
svarbiausiųjų vietų užėmė Va- pos Lietuvių Bendruomenės yra
4. Suvažiavimas kviečia Euro lietuvių visuomenę ateityje dar
Chicago, IU. 60629
tvirtai įsitikinusios, kad lietuvių pos lietuvius gausiau dalyvauti stipriau remti vienintelę laisva
tautai nušvis laisvės aušra.
Didžiosios Britanijos Lietuvių Są me pasaulyje lietuvių gimnaziją,
<*<•
CALIFORNIJOJE
•vVakarų Europos
Lietuvių jungos rengiamuose suvažiavi kad ji ilgai ir sėkmingai galėtų iiiiiiilliilliliiiiiiiiliiilliiiiililiiiiiiiiililii
LEONARDAS ANDRIEKUS
m i r u s , nuoširdžiai
užjaučiame j o s e s e r i s
ALBINA
Bendruomenių bei jaunimo at muose Lietuvių sodyboje per Sek tęsti savo lietuviškąjį auklėjimo
(Atkelta iš 6 pusi.)
ir
švietimo
darbą.
minės
Europos
Lietuviškųjų
NORKIENE,
ANTANINĄ
BALTRUŠAITIENĘ, TE
stovų posėdžiams vadovavo Pa
ETERNAL DREAM
R E S Ę TAMOŠAUSKIENĘ
ir j ų Š E I M A S .
saulio Lietuvių Bendruomenės Studijų savaitėse vasaros metu ir
čįo choras.
Selected Poems
prašo
Vokietijos
LB
krašto
valdy
Minėjimą - akademiją užbai valdybos pirmininkas inžinierius
ETNINES STUDIJOS
bą ištirti galimybes 1982 metais
IRENA
ir ALGIS
ŠIMKAI
Edited and translated by
gė Rimtautas Dabšys — LB Vytautas Kamantas ir Vak. Vo
Vokietijoje
surengti
Europos
Lie
Jonas Zdanys
Vakarų apygardos pirmi kietijos Lietuvių Bendruomenės
Glenbrook aukšt. mokykla
tuvių dienas, kurių metu vyk
ninkas. Sugiedota „Lietuviais valdybos pirmininkas Andrius
šiauriniame Glenview priemies Published by Manyland Books,
Šmitas. Kaip svečiai dalyvavo Va tų Europos lietuvių dainų ir ty, plėsdama etnines studijas,
esame mes gimę" — mažlieInc., Woodhaven, N. Y. 1980
karų Europos lietuvių vyskupas tautinių šokių šventė.
tuvių himnas.
spalio 8 d. pasikvietė įvairių
5. Europos Lietuvių Bendruo
dr. Antanas Deksnys ir Lietuvos
Vakaro garso.technika Vla
tautų atstovus informuoti mo Kieti viršeliai. Kaina su per
menių
ir
Jaunimo
Sąjungų
val
do Gilio. Programos talki Diplomatinės tarnybos narys, įga
kyklą bangiančius moksleivius. siuntimu $6.85.
dybų
kreipimasis
į
lietuvių
visuo
ninkai: Rima Navickaitė, Gai- Uotas ministeris dr. Albertas Ge
Apie savo tautą ir kraštą pasa Užsakymus siųsti:
menę.
rutis.
lė
Radvenytė,
Jonas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
kojo kinas, graikė, žydė, italė, DRAUGAS, 4545 W. 63rd St,
Kulikauskas,
Tauras
2. Suvažiavimas skatina Pašau 1980 m. rugpiūčio 14 — 15 d. švedas. Iš lietuvių buvo pa
Chicago, IU. 60629
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID
Insbruke, Austrijoje,
susirinkę kviestas kun. J. Prunskis.
Radvenis.
Hiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiii*
Austrijos, Belgijos, Didžiosios Bri
Atspausdintos
programos
TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
AB J A V PAVALDOMOS?
tanijos, Italijos, Prancūzijos, Šve
pirmas psl. papuoštas skulpt.
dijos, Šveicarijos ir Vokietijos Lie
P. Rimšos sukurtu medaliu K.
(Atkelta i i 3 pusi.)
4330-34 So. California Avenue
Donelaičio garbei. Pasku
atskiri, specialūs interesai. tuvių Bendruomenių darbuoto
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852
tiniame psl. — V. K. Jonyno
Nusivylimas politika ir trauki- jai drauge su Pasaulio Lietuvių
iliustracija iš „Metų".
masis nuo jos vis didės. Bendruomenės pirmininku bei
4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue
Sekmadienį, rugsėjo 28
Carteris juk buvo išrinktas tik Didžiosios Britanijos ir VokietiTelefonas — YArds 7-1741-2
A. JL
dienos laiku toje pačioje salėje
27% rinkėjų balsų. Kongresas
įvyko tęsinys gražiosios
tik trečdaliu.
CHARLES A P A C A N K A
Šventės:
Jeigu šia linkme bus einama YOUR WEDDING
Gyveno Oiicago, Illinois, Archer Heights apylinkėje.
Minėtas vyrų ketvertukas su
toliau, mažuma balsų išrinkti
Recorded in
Mirė spalio 10 d., 1980 m., 10:45 vai. ryto, sulaukęs 87 m. amž.
• pianistu padainavo J. Nau
prezidentai neturės daugumos
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 metus.
C O L O R
V I D E O
jalio „Op, op Nemunėli", J.
pasitikėjimo. Lobistų pastan
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Jean, žentas Tony Valonis,
By
Švedo „Balnok tėveli", V. Pau
gom išrinktas kongresas tesi OOZ VIDEO PRODUCTIONS
sūnus Davide marti Pat, 3 anūkai Al Valonis, Darmy Valonis ir Donlausko „Jūreivių maršą"-. Asta
rūpins specialiais jų inte
na su vyru J^ck Kling, kiti giminės, draugai ir pažįstami.
the memary fresh forever and
Grakauskaitė paskaitė Lie resais. Tik dideli tarptautiniai Keep
Kūnas pj&žąrvotas Zarzycki Manor koplyčioje, 5088 S. Archer
ever! A ke^peake for your great
tuvių Bendruomenės atliktus ir
Ave. (kampas^ Keeler Ave.). Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 13
įvykiai sužadins visuotinį pri grandchildren.
Laidotuvių Direktoriai - -. i i I
numatytus
atlikti darbus. tarimą ir suteiks prezidentui We aleo tapė all types of parties,
dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į St. Richard parapijos
banda, stag-e produotions.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po
Rimas Polikaitis: apie sėkmin reikiamą atramą veikti.
COZ VIDEO PRODUCTIONS
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
gas lietuvių demonstracijas
Šių metų rinkimai susiję su
TOL — 235-9629
6845 SOUTH V/ESTERN AVE.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
San fc Fjancisko mieste prieš. skubiom infliacijos, energijos,
dalyvauti
šiose
laidotuvėse.
Sovietų konsulatą.
Vyrų
Tel. 737-8600-01
technologijos ir tarptautinės
DENTURES REPAD2ED
Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.
ketvirtukas padainavo dar dvi politikos problemom, reika
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
ŠAME DAY
dainas. Toliau Alės Rūtos pa lauja aukščiausio sugebėjimo
Laid. direkt. Zarzycki Manor Chapel, Tel. 767-2166.
Tet.
422-2000
PICK-UP AND DELTVERY
skaita: „Kristijonas Donelai asmenų prezidentūroje ir
SERVICE
tis ir mes". Vytauto Vidugirio kongrese, tačiau neatrodo, kad
3
549-2272
366-5156
paskaita apie Vytautą Didįjį. jų susilauks.
„Bangos" sporto klubo pirmi
ninkas Algirdas Šėkas įteikė
=^
taures, medalius pasižymėju <?
siems sportininkams. Ploji
mams nebuvo galo, apdovano
A. t A.
jant lietuviukus šešių metų ir
kiek vyresnius.
PETRAS TAMOLONIS
-i- Vyrų ketvertukas dar sykį
Mano mylimas vyras mirė 1980 m rugsėjo 19 d. ir buvo pa
pasirodė su trim dainom.
laidotas rugsėjo 22 d. Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
MARQUETTE FUNERAL HOME
Specialus siuntinys 1 — 1980.
Baigta Lietuvos himnu.
Dėkoju visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir pa
Šeštadienį buvo Donelaičio
lydėjo į amžino poilsio vietą.
Labai gera angliška vilnonė medžiaga, gali būti vyriš
Nuoširdžiai dėkoju kun. kleb. Antanui Zakarauskui, kuris at
kšrybos parodėlė, maloniai
TĖVAS IR SŪNUS
k a m arba moteriškam kostiumui; vakarinei suknelei medžia
laikė
gedulingas
pamaldas
už
jo
sielą.
Dėkoju
kun.
Juozui
Juozeparūpinta Siručių.
g a arba lygi vilnonė medžiaga suknelei; vyriškas a r b a
vičiui, kuris palydėjo velionį j kapines.
Abiejų dienų renginiai davė
moteriškas megztinis; komplektas moteriškų nailoninių
2533 West 71 St., Chicago
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jo sielą.
apatinių a r b a vyriški geresni marškiniai; „Wrangler" a r b a
ūbauju žinių, pakėlė Kalifor
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, pareiškė man toj*
1410 So. 50th Av., Cicero
„Levi" j e a n s , mėlynos a r b a rumbuoto velveto; crimplene
nijos lietuvių vardą, priminė
liūdesio valandoje užuojautą.
Tel. 476-2345
medžiaga moteriškam kostiumėliui a r b a dviem suknelėm;
buv. lietuviškus
prūsus,
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems atskirai ne
vyriški
a
r
b
a
moteriški
odiniai
geri
pusbačiai.
AIKŠTĖ
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
^"kuriuos juk vis tiek reikės išva
turiu galimybės padėkoti.
Šio
siuntinio
kaina
su
muitu
ir
persiuntimu
.
$300.00.
Dėkoju grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui
duoti.
Taip p a t dar galima į šį siuntinį dadėti 9 s v a r u s prekių:
už
malonų
patarnavimą.
Alg. G u s t a i t i s
medžiagos galima dadėti 4 m. ir dirbtinio minko kailio paltui

E U R O P O S L B IR LJS V A L D Y B Ų
S U V A Ž I A V I M O REZOLIUCIJOS

A. f A.

KUN. KAZIMIERUI MALAKAUSKUI

EUDEIKIS

Mažeikai Evans
•

•

PADE

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

2.75 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški, a r b a moteriški, tikros
odos viršus, dirbtinio kailio p a m u š a l a s ,
sveria 5 s v
$260.00.
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui,
sveria 6 s v
$100.00
Jeans, „Wrangler" arba „Levi" (siuntinyje
gali būti dvi) sveria 2 sv. Kaina už vienas
$48.00
J e a n s „Wrangler" rumbuoti velveto (siuntinyje gali
būti dvi) sveria 1.5 sv. K a i n a už vienas
$48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. . . $43.00.
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės
$3.50.
Vilnonės arba šilkinės skarelės
$14.00.
Telescopic lietsargis, sveria 0.5 sv
$13.00.
Geresni marškiniai . . . ,
$21.00.
Vyriški a r b a moteriški pusbačiai, sveria 1.5 sv. .. $52.00.
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv
$33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. .. $67.00.
$76.00.
$110.00.
Kalkuliatorius TI - 33 Texas
$67.00.
Stetoskopai, sveria 0.5 sv
$64.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 0.5 sv.
arbatos — $4.50. 0.5 sv. nescafes — $7.00; 1 sv. k a v o s — 8.50;
1 sv. šokol. saldainių $8.50.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes,
tarpininkaujame
išsirūpinant
pensijas,
persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis a r b a pinigais.

mtmiintniiimimniiMimiiiiniimiimit

TELEVIZIJOS

Spalvotos ir paprastos. Radijai,
Stereo ir Oro Vėsintuvai.
Pardavimas ir Taisymas.

M I G L I N A S TV
2346 W. 69 S t , teL 776-1486
itnMiiuiintiitiii»iiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

MARQUETTE PHOTO
,
SUPPIY
REUMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

tutaupyatte. pirkdami 8 a
Jų reikmenis Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtu toto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir kstvktad. vakarais iki 9 vai.

^ 3314 West 63rd Street
TeL — PRospect 6-8998

PETKUS

Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
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iV

1980

niu darbu. E. Blandytės trys meg- savotiško meno, kad butų galima
zti paltai irgi nebe naujiena, ma užbaltinti kavą. Dėlto, pastebė
X .Marijonu bendradarbių Chityti keletą kartų parodose ir baž jau, dauguma gėrė juodą ir ne
cagos apskrities susirinkimas j
nyčioje. Trijų gabalų avietinės saldytą kavą. Berods. Jaunimo
bus šį trečiadienį, spalio 15 d.,
spalvos eilutė buvo puiki, šviesiai centras turi cukrines, ir pienui
1 vai. p. p. Marijonų vienuolyno
pilka eilutė irgi, languotos sijo indelius, ir šaukštukus bei puo
SOLISTO NORAS
svetainėje prie "Draugo" aptarti
nas su pilku švarku ir lelijava dukus su lėkštutėm. O tai, įkas
Solistas Luciano Pavarotti
žaidimų popietės reikalus.
bliuskute taip pat. Į pabaigą pir buvo sumokėta už popierinius in
spalio
15 d pradės Lyric operos
X Daili ninkės Eleonoros Mar
mos dalies, madų kūrėjas Randar- dus, būtų beveik padengę indų
Cbicagoje
koncertų sezoną. Taip
čiulionienės keramikos parodą j
zo, kuris pas mus pakliūna per plovimo sąskaitą. Apie pyragus ir
pat
jis
spalio
26 d. dainuos ope
Aid. Laitienės protekciją, parodė ir punčą užteks, nebeapsimoka
X Pirmadienį, spalio 13 d., dėl atidarys rašytoja Birutė Pūkekeletą odos imitacijos paltų. Me kartoti. Bendrai, paroda buvo roje "Kaukių balius". Operos
Kolumbo dienos "Draugas" ne levičiūtė. Paroda bus Jaunimo
vadovei Carol Fox solistas pa
išeis, nes ir paštas neveikia, j centre, Čiurlionio galerijoj, atidžiaga švelni, lengva, gerai ne kuklesnė negu praėjusios.
šiojasi, gražiai atrodo, galima ne
Šiandien redakcija uždaryta, ad- Į daroma penktadienį, spalio 17 d.,
Tačiau didelis ačiū rengėjoms, reiškė, kad jis jau metęs teni
šioti kaip paltą ir kaip suknelę. siuvėjoms, modeliuotojoms ir so sportą ir pradėjęs jojimo
rninistracija dirba iki 12 vai. 7 vai. vak.
X Antanas Kareiva visada
Puikiai atrodė tamsiai lelijavas, visoms
kitoms
talkininkėm sportą. Paprašė, kad FOK jam
Pirmadienį redakcija, admini
o gal vyno spalvos, šviesiai pil-j už jų įdėtą darbą ir triu Chicagoj parūpintų arklį - . .
stracija ir spaustuvė dirbs kaip nuoširdžiai talkina įvairioms lie
kiekvieną dieną. Po šventės tuviškoms organizacijoms, daž Cicero Balfo skyriaus metiniam susirinkime skyriaus pirm. O. Zailskienė kas (nors man atrodė žalsvai pil- Są, nervaciją ir nemiegotas nakVETERANŲ DRAMA
"Draugas' 'išeis tik antradienį, niausia tvarkydamas organiza supažindina su garbės svečiais: M. Rudiene, Vladu Šakaliu, M. Momkiene ir kas; su tamsiai žalia kepuraite ir tis, nes darbo ir rūpesčio daug, o
Nuotr. S. Kuprio
cijų finansinius reikalus. Jis dr. P. Atkočiūnu.
šaliku ir tamsiai žalias su lengvu iš šalies pakritikuoti visada leng
M pavis sukurta drama
spalio 14 d.
margu šaliku.
viau.
"Welcome Home" dabar stato
X Akademinio skautų sąjū mielai sutiko talkinti ir lietuvių
sportininkų
išvykos
Australima
Drury Lane South teatre,
džio metinė šventė bus švenčiaPo pertraukos scenoje suposi
AI. Likanderienė
m a lapkričio 8-9 dienomis. Aka-,J»n organizaciniam komitetui,
kur yra Martinkme restoranas.
rudens lapai. Ir vėl ėjo modeliuo
LIETUVOS DUKTERŲ
deminė dalis bus Jaunimo cen-, prisimindamas .finansų telkimo
Drama — apie psichiškai su
tojos viena po kitos. Matėm popie
BALIUS
tre, o pobūvis Delėhian House į komisijos iždininko pareigas,
krėstus karo veteranus, išleis
tines
sukneles
—
ilgas,
poilgias
x
nelių mezginiai gali prisiklijuoti ir trumpas. Reikia pasakyti, kad il
MADŲ PARODA
restorane
Sveikatos reikalai pensininPo gerai pavykusio seimo tus iš ligoninės.
prie
jo
švarko.
Į
dukrų
rūbų
spin
X Pranutė Kapteinienė, gyv. j kams ir kultūrinė programa bus Visų mados žinovų ir patarėjų
gis šį kartą tinkamiausias, užden Lietuvos dukterų draugija spa MOTERIS SU REVOLVERIU
Cbicagoje, spalio 5 d. atšventė j perduodami Lietuvio sodybos pagrindinė mintis — neperkrau- tą nė nebandžiau. Pasiskolins pa gia kelius ir nei per ilgas, nei per lio 4 d vakare suruošė savo
Midway aerodrome areštuota
savo septyniasdešimtąjį gimta-! pažmonyje šį sekmadienį, nuo 2 kit savo rūbų spintos, geriau ma skui mano sijoną ar megztinį ir trumpas. Viskas ima laiko, ir kol tradicinį rudens balių Jaunimo Claudette Dodds, kuri bandė įei
ti į lėktuvą, turėdama rankinu
dienį. Ta proga jos vyras Oto- Į y al- P<> pietų. Užkandis Visi žiau, bet turėti tiek ir kombinuo nežinosi žmogus kas čia —ma aš visus savo suknelinius ir sijo- centre.
ma
ar
duktė.
Taigi,
išskirsčiau
nas Kapteinis su dukra Nijole ir į laukiami
ninius gabalus pritaikysiu dabar
Parengimų komisijos pirmi ke revolverį. Peršviečiant ran
ti taip, kad atrodytų daug
sukneles: spintoj vietoj ne ką dau tiniam ilgiui, pasipainios kas
x
Elena
Gimbutienė,
La
Cresninkė
V. Rumšienė pasveikino kinuką buvo pastebėtas ginklas.
Na, pagalvojau, jeigu jau taip, giau, o apsivilkti viotiek neturiu
žentu Urbonavičiais "Ramunės"
centa,
Calif.,
savo
laiške
nusi
nors
naujesnio
ir
vėl
vysiuos
ma
susirinkusias
seimo dalyves ir
tai pabandysiu ir aš tą principą ko.
restorane sukaktuvininkei su
KUNIGAI SENATVĖJE
skundė,
tik
dabar
gavusi
"Drau
dą
jos
nepagaudama...
svečius. Pacitavo šv. Ignaco žo
pritaikyti gyvenime.
ruošė netikėtą pobūvį. Vaišių
Chicagos orkivyskupijos 11
Yra ir kita madų kūrėjų min
Atidariau rūbų spintą (tokią,
metu visų dalyvių vardu svei go" laimėjimų knygelę, kada
Teal spalvos (išversk į lietuvių džius : Visados duok, neskaičiuo kunigų yra- laikomi slaugymo
tis
—
derinti
spalvas,
turėti
pa
jau,
jos
žodžiais,
"šaukštai
po
mažo kambariuko didumo), ge
kinimo žodį tarė Jurgis Janukalbą, kad gudri, kas tai per spal damas kiek. Dirbk, nelaukdamas namuose arba ligoninėse, o dar
grindinę
vieną
arba
dvi
spalvas
pietų".
Nežiūrint
to,
ji
apsi
ležinė stora kartis (štanga) gero
šaitis.
va, na, bet moterys žinos-, smė atpildo...
202 kunigai dėl senatvės ar in
ir
prie
jų
derinti
kitus
gabalus.
džiaugė
radusi
progą
paremti
Liet. dukterų kapelionas kun. validumo pasitraukę į pensiją.
kai įlinkusi. Aišku, per daug rū
lio spalvos megzta, žiežirbos rau
X Kun. T. Kasputis, Nekalto
Phasidėjimo liet. parapijos asis savo dienraštį ir atsiuntė 10 do bų. Patyliukais perkėliau dalį sa Lengva patarti, tą ir aš visuo donumo suknelė užpakaly su sa J. Juozevičius apgailestavo, kad Jie sudaro šeštą dalį visų arki
tentas, Chicagos pietvakariuose lerių auką. Esame jai labai vo suknelių į vyro spintą. Na, met labai gerai moku, tačiau gy gom, velurinė dryžuota, lengva blėsta tradicija maldos prie vyskupijos kunigų.
įgyvendinti pasirodė vasarinė gėlėta ir marga marga valgių stalo. Reikėtų šeimoms
kad ta ir trigubai mažesnė negu venime
dirbančių kunigų susirinkime dėkingi.
daug
sunkiau.
Imkim juodą. Juo — labai gerai atrodė. Neprašė ją palaikyti. Tas turi vienijan
x
Irena
Ančerienė
iš
Porter,
mano, bet vis dar vietos yra. Pa
spalio 10 d. pasakė vieną pa
das
paltas,
juodas
sijonas, juodas niekas mano patarimo, tačiau čios psichologinės reikšmės. Su- plėšiko arija iš Kornevilio var
grindinių kalbų. Susirinkime Ind., buvo į Chicagą atvykusi. skui išsikovojau teisę į sūnaus
Užsukusi į "Draugą", domėjosi spintą. Jis nelabai su tuo norėjo megztinis. Hm, jau ir vienuolės baisiai norėjosi prie vienos suk sėdimas šiandien prie stalo te- pų Sol. M. Momkiene maloniai
dalyvavo apie 250 kunigų.
padainavo Ugnelę ir Nedos ari
šviesiau rengiasi, reiškia, netinka. nelės pridėti ryškią oranžinę gė sujungia mus visus.
X Patikslinimas. "Draugo" naujausiais lietuviškais leidi sutikti. Jo manymu, mano sukne
niais ir jų nusipirko už 42 do lės ir jo kostiumai, yra ne "ko- Čiupau tamsiai mėlyną. Cia jau lę ir siaurą diržiuką. Kimono ir
Vaišių vadovė M. Macevičie- ją iš Pajacų.
vakar dienos apie Cicero Balfo
Programos pabaigai solistai
buvo
kiek
geriau.
Atsivėrė
plates
lerius.
sher" vienoj spintoj, ir mano SikSve
reglano rankovės vėl madoj, net nė parūpino vakarienę.
vajaus atidarymą rašinyje turė
padainavo
Schuberto serenadą:
nės galimybės spalvų derinimui, ir reglaninis komono.
X Lietuvių Pensininkų s-gos
čiai būriavosi prie didžiojo lai
jo būti sol. Margarita Momkie
Tyliai plaukia mūsų dainos ir
tačiau iškilo klausimas, ką daryti
narių susirinkimas bus spalio
ne (ne: Roma). Už klaidą ne
Laimėjimus pravedė D. Augie mėjimų stalo, kur buvo daug antrą duetą iš A. Jurgučio Pa
X Akademinio ateitininkų sa su juodais gabalais. Neužsidėsi
14 d , antradienį, 11 vai. merės
dovanų suorganizuvusi Aid. Andėl redakcijos kaltės atsipra
įstaigos jiaujose "Southwest vaitgalio programa bus užbaigta juk tamsiai mėlynos suknelės su nė ir M. Remienė. Dail. A. Pet- kienė su talkininkėmis. Meno mario pasakų. Publika dar iš
šome.
Multi-Purpose Center" patalpo šv. Mišiomis sekmadienį, spa juodu aksominiu švarku. Paliku rikonio, dr. J. Šalnos, dail. E. Mar darbų ir kitų stambesnių dova prašė duetą O, tai buvo. Solis
x lietuviškų knygų "Drauge" se, 6117 S. Kedzie. Po susirinki lio 19 d., 1:30 vaL De Andrea si spalvų derinimo klausimą ne čiulionienės, EI. AbeUrienės ir A.
nų laimėjimus suorganizavo V. tai buvo apdovanoti gėlėmis.
už didesnę sumą nusipirko: A. mo bus galima pasivaišinti me seminarijos koplyčioje, Lemon- išspręstą, uždariau spintos duris Vaitkienės meniški darbai ir do
Programą sumaniai pravedė
Rumšienė. Liet. dukteris pa
Ankus, S. Vanagūnienė (abu rės įstaigos seniorams duoda te, visai šalia Ateitininkų na ir iškulniavau į madų parodą. vanos labai praturtino dovanų
V.
Rumšienė.
3. Pr.
rėmė savo dovanomis laimėji
skirstymą.
Salę
dekoravo
ir
sta
mų,
šv.
Mišias
atnašaus
kun.
du čikagiškiai).
Vis
ką
nors
daugiau
sužinosiu.
mais pietumis, kurių kaina tik
mams Vazneliai, Terra, BngelK. Pugevičius, kuris 10 vai. ry
•iniiiiniiiiiiiiimiiiiiiniiiimc-iiiiiiiiiiiui
Devynioliktą madų parodą ruo lus papuose D. Varaneckienė.
X Muzikos kritikė Elena Va- 1 doleris.
to Ateitininkų namuose kalbės šė Putnamo seselių rėmėjos spa Trečioj daly buvo modeliuoja tole, Universal bankas, P. Kin
Advokatas
siliūnienė po kompozitoriaus Je
x Lietuvių Fondo 2-rojo mi tema: "Tikintis lietuvis tėvynė lio 5 d. Jaunimo Centre. M. Re mos vestuvinės suknelės, sukur derienė, Standard bankas ir kt.
ronimo Kačinsko kūrinių kon lijono užbaigtuvių proga sekan je", taip pat kun. dr. K. Tri
Centro valdybos pirm. E. KieGINTARAS P. tEPENAS
tos Monikos Kripkauskienės, ku
certo Bostone štai ką rašė: tieji asmenys aukojo: Aleksas makas, Ateities redaktorius, ir inienė atidarė parodą ir pasveiki ri ir amerikiečių visuomenėj ži lienė pasidžiaugė gausiu atvy Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. vno gausiai susirinkusias viešnias.
kimu į kilnių darbų puotą, šie
(Darbininkas, gruodžio 2 d., Į ir dr. Dana Vitkai 300 dol., kun. dr. V. Rimšelis.
Be juoko, gausiai susirinkusias. noma Monikos vardu. Ilgos, bal met Liet. dukterys švenčia 20 Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d.
ir pagal susitarimą.
1977 m.): "Šiandien mes išėjom; į r ~ ė ^ č i ū n i e n ė ~ 2 0 0 "dol ~Po
X Lietuvių Istorijos draugi- Daugiau sukišti jau negalima.. tos ir ne visai baltos, su rankom,
sukaktį.
Susirinko
atstovės
Tel. 776-5162 arba 776-5163
iš mažumų rato ir atsistojom 1 0 0 d o , . E l e n a pranckcvičienė, i jos narių ir jų bičiulių susirik Tiesa, yra dar vienas būdas _ yem ir be jų su mezginiais ir per2649 W. 63 Street
kaip lygūs prieš lygius raks- K pabedinekas, Aleksandra JOT- kimas bus spalio 16 d., 6 vai. stačiom. Atmatavai grindų mažą'bukais ęjo nuotakos taku. Bal- iš visų skyrių į seimą, dalyva
vo vysk. V. Brizgys, gen. konsu
tojo meno eilėse. Mes išgirdomj , o n i e n ė fc Mgis
^ ^
tos,
pliačiabrylės
skrybėlės
dengė
Chicago, IU. 60629
(pr.). vak. A. Rūgytės bute. Paskai plotelį, pastatei ten moterį, ir
le J. Daužvardienė, Balfo pirm.
savo kompozitorių, gimusį ir iš- Į
HiHiinmiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiitHittiti
tą "Kalbininkas Kazimieras Bū taip viena prie kitos, viena prie galvas vietoj tradicinių veliumų.
augusį Lietuvoje, bet pripažin-1 * Ilgamečio ALT gen. sekr. ga" jo 100 m. gimimo sukakčiai
Grožio daug, darbo dar daugiau M. Rudienė. Priminė draugijos
tą amerikiečių visuomenės ir pa- į Adolfo Stasio ruošiamame iš paminėti skaitys mokytojas A. kitos, kaip sardinkas. Nereikė tam, kad vieną kartą pasipuoš- organizatorių kun. F. Gurecką.
tų nei stalų nei kėdžių, rengėjoms
kviestą į muzikos dėstytojų į leistuvių bankete meninę pro
tum nuotakos rūbu... Muzikos Per 20 metų per draugijos ran Advokatas J0MAS GIBAITIS
P. Bagdonas.
atpultų
darbas,
ir
žmonių
būtų
kas labdarai perėjo apie 250,000
eiles. Išgirdom Jeronimą Ka gramą išpildys solistai Marga
x Lietuvos kariuomenės die daugiau. Na, taip, tačiau grįžkim garsais palydėjo A. Jurgutis.
6247 So. Kedzie Avenue
činską įdomioj ir įvairioj pro rita ir Vaclovas MomkaL Ban nos minėjimą ruošia Chicagos
"Rūbas yra žodis, kuris kalba dol. Dukterys nėra atsakiusios
atgal
prie
atidarymo.
Uždangai
TeL — 776-8700
gramoj, kuri yra verta būti ketas įvyks spalio 18 d., 7:30 ramovėnai ir birutininkės. Šven
pats už save" — baigė komenta nė vienam pagalbos ieškančiam.
pakilus,
scenoje
pasirodė
visos
Chicago, Illinois 60629
atliekama didžiausiuose teatruo vai. vak. Tautiniuose namuose, tė įvyks lapkričio 23 d Minėji
torė M. Remienė. Ir tikrai rūbas Dukterų draugijoje perėjo 14
modeliuotojos
juodai
baltai
pasi
valdybų.
Kiekviena
vis
ką
įne
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
se ir koncertinėse salėse. Jero 6422 So. Kedzie Ave., Chicagoje. mas bus Jaunimo centre, o popuošusios ir su baltais balionais kalba...
šė. Draugija auga skyriais ir
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d.
nimo Kačinsko kūryba yra vie Bilietus į banketą malonėkite .
rankose. Iš pirmo žvilgsnio atro Pabaigai S. Endrijonienė, kuri nariais.
jMtwn
užsisakyti
iš
anksto
kreipiantis
į
^
*
Tautiniuose
nanas iš nedaugelio mūsų tautinės
dė, kad juoda yra šio sezono spal visą šitą sunkų darbą —madų pa
muzikinės kultūros žiburių. Te į ALT raštinę. 2606 W. 63rd | muose.
V. Rumšienė papuošė pirm.
va.
Scenoje matėsi Tina Brazytė, rodos organizavimą — jau keleri
X šakių Apskr. Klubo rudens
šviečia šis puikus žiburys Ame St., Chicago, BĮ. 60629, teief.
E.
Kielienę korsažu.
Alė Jonušaitė, Ina Končiūtė, Jo metai neša ant savo pečių, pap
rikos mišriam žemyne, nešda (312) 778-6900, arba į K. Rad- balius įvyks šių metų spalio
Meninę
programą atliko sol. DENGIAME IR TAISOME
ana Krutulienė, Viktorija Kučai- rašė plojimu padėkoti toms, ku
mėn.
18
d.
Lietuvos
Vyčių
sa
vilą,
tel.
(312)
737-5436.
Lie
mas tarptautinę šviesą ir kal
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS
tė, Aldona Laitienė, Rima Lizde rios scenoje nepasirodo, nebent Margarita ir sol. Vaclovas Mombėdamas apie lietuvį kompozi tuvių visuomenė kviečiama da lėje, 2455 West 47 St, Chicago.
Už
savo darbą garantuojame
kai,
fortepijonu
palydint
muz.
nytė - Sell, Gražina Rirrrkūnienė, pati mezga ir siuva ir modeliuo
torių!" Bilietus iš anksto pra lyvauti. Auka 12.50 dol. asme šalta ir šilta vakarienė, laimės
A.
Vasaičiui.
Duetu
padainavo
ir esame apdrausti.
Daina Skruodytė ir Leda Žilins ja/Tai siuvėjos ir mezgėjos: J. Dočšome įsigyti Vaznelių prekybo niui. Išleistuves ruošia ALT šulinys, turtingas baras, šo
"Banguok,
vandenėli,
C4
berneli,
Skambinkite
kiams gros Evaldo Knoll orkest kaitė. Visos šiame modeliavimo kienė, M. Jonušienė, M. Končienė, vientury. Skambios dainos. Sol.
je. Telefonas 471-1424. (pr.). valdyba.
(pr.).
ARVYDUI
KIELAI
R.
Kučienė,
J.
Krutulienė,
R.
Liz
mene
nebe
naujokės,
matytos
ras. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji
Tel. — 434-9655 •X Kviečiame visus } Lermmto mas, auka 9 dol. asmeniui. Bi daug kartu, o T. Brazytei mode denytė - Sell, E. Blandytė, G. V. Momkus dar padainavo Ža
X I "Ateities" žurnalo vaka
liojoj
lankelėj,
patraukli
buvo
«r«<V«<V3<V»<S»<»<SKS<»<J<V5»s»<,
rą, įvykstantį spalio 18 dieną Į LB apylinkės Rudens Balių, ku- lietų galima užsisakyti pa liavimas yra virtęs jos kasdieni- Kleinaitienė, P. Kinderienė, M.
Panarienė
ir
G.
Rimkūnienė.
Jaunimo centre, stalus rezer- Į ris įvyks lapkričio 22 dieną, skambinus tel. 926>0911 arba
= ^
Kaip negražu, kad neturim kant
vuoti arba bilietus užsisakyti i Laborers Local 288 salėje, 12 927-9672.
(pr.).
r?
rybės palaukti, kol nuskambės pa
pas Aldoną Prapuolenytę, telef. i West Ogden Avenue, Westmont.
x John Pake*, prezidentas
"OKTETAS 21"
skutinis
akordas ar paskutinis žo863-1769 arba pas Vytą šoUūną, Į Vakaras prasideda 7:30 v. vak. Chicago Savings and Loan
Į dis scenoje. Juk atėjom praleisti
— dieną tei. 257-2175 ir vaka- Bilietus ir stalus galima užsisa Assoc., įsigijo 10 bilietų i Marporą valandų neskubant, tai pen
BALIUS - KONCERTAS
kyti pas valdybos narę Laimą Į
^ ^ »
parkQ
rais — 257-6739. ( p r ) .
kios
minutės
nebesudarys
skirtu
T
n
n
l
f
i
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p
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ordimA.
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Trinkūnienę. Jai galima ekam
X "Dainavos" ansamblio sta binti po 6 vai. vak., šiuo tele | savininkų rengiamą banketą,
mo. Už gražias vestuvines sukne
—< Į v y k s —
tomos A. Jurgučio operos "Či
les
M.
Kripkauskienei
S.
Endrijo
j
įvyksiantį
spalio
25
d.
parapijos
fonu: 257-5220.
(pr.).
činskas" spektakliams bilietus
1980 m. lapkričio 1 d., šeštad.
nienė įteikė gėles, kai jau pusė
j salėje.
(pr.).
lapkričio 8 ir 9 dienai prašoma
salės buvo atsitojusi išeiti.
X lietuvių Operos tradicinis! X A a, dr. agr. Aleksandro
įsigyti Gifts International (po balius šiais metais įvyksta lap- i šeštoko vienerių metų mirties
Infliacija, matyt, ir čia prisidė
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE,
nų Vaznelių) prekyboje, 2501 kričio 15 d., 7:30 vai. vak. Lie- sukaktį minint, šv. Mišios už jo
jo. Ant stalų baltavo popierinės
W. 71st Street. Chicago, UI. tuvių Tautinių namų salėje. Ba- sielą bus atnašaujamos antrastaltiesaitės, popieriniai puodu
CLEVELANDE
60629. Tel. 471-1424. Taipogi liaus metu bus atlikta meninė j dienį, spalio 14 d., 7 vai. ryto T.
kai ir lėkštutės. Ruduo juk tdks
bilietus galima užsisakyti ir dalis ir laimingųjų bilietų trau- Į Marijonų koplyčioje prie "DrauKokteiliai — 7:30 vai. vak.
spalvingas, tai norėjosi ir salėj
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų kimas. Šokiams gros Neo-Ii-! go". Draugai ir pažįstami praVakarienė 8 vaL vak.
šiek tiek spalvos. Popierinės stal
kaina: $15, $13, $12. $9. $6 ir tuanų orkestras. Šio baliaus t šomi tą dieną velionį prisiminti
Programa 9 vai. vak.
tiesaitės įvairių rudens spalvų bū
$5.
(pr.) pelnas skiriamas sukaktuviniam | savo maldose. Kviečia draugai.
Muzika — R. Strimaičio
tų buvę daug gražiau, bet baltos
Kaina 15 dol. asmenini
(pr.)yra pigesnės. Popieriniai puodu
x Išnuomojamas 3-jų kam 25-rių metų mūsų operos pasta
kai
nesilaikė
ir
nė
vienai
teko
atsi
X Kražių monografijai išleisti,
barių butas Marquette Parke. tymui, kuriuo yra Ponchielli ope
Rengia Clevelando Vyrų oktetas
prašinėti už palietą kavą ant stal
ra
"Lietuviai".
Visas
baliau?
aukas siųsti: Jonas ZadeBds,
180 dolerių. Skambint 434-9655.
Globoja A LB. Ohio Apygardos socialinis
tiesės, (gerai, kad ne ant kaimy
informacijas teikia Operos vald. 6522 So. RockweO St, Chicago,
(sk.).
skyrius
nės suknelės). Vieno plastikinio
vicepirm. Jurgis Vidžiūnas. Pa 10.60629.
(sk.).
šaukštuko visam stalui tikrai yra
x NAMAMS PIRKTI PA skambinus jo telef. 767-5609
Bus automobilių policinė apsauga.
X
Akintai
siuntimui
i
Lietu
per mažai. Idėjai cirkrų, o kuo pa
SKOLOS duodamos mažais mė prašome sau ir savo svečiams
Rezervacijoms skambinti Vitalijai Butkuvienei
maišyti ir nėra. Karštą kava pirš
nesiniais įmokėjimais Ir priei rezervuoti stalus. Lietuvių Ope vą. Kreipkitės į V. Karosaitę —
x
namais nuošimčiais. Kreipkitės į ra prašo jus dalyvauti šiame Optical Studio, 2437 /2 W. Li- Viktorija Kučaite, modeliavusi spalio tu nemaišysi, ir negražu ir na hi
tel. 732 - 8250; Valdui Žiedoniui, 481 - 8028;
Mutual Federal Savings, 2212 balmje ir tuo padėti pastatyti. thuanian Plaza Ct. (69th St.), 5 d. Putnamo seserų rtmejų sureng gieniška. Cukraus puse popieri
ir kitiems okteto nariams.
nio puoduko irgi neužtenka, į
West Cermak Road — Telef. dar niekad lietuvių nestatytą į Chicago, UI. 60629. Telef. — toje madų parodoje.
cukrine ipiltas pienas reikalavo* * ^ _
VI 1-7747.
(ak.) labai ger^, operą.
Nuotr. V. A. lUflBMto
(pr.).
778-6766. (sk.)
DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. spalio • ėn. 11 d.
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