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Amerikos delegatas

LIETUVOS POGRINDŽIO
SKUNDAS MADRIDU!

minėjo Lietuvą

Sovietų tautinių mažumų genocidas
(Tęsinys)

džios in švietimo aparate. Valdi
nėse įstaigose, visose darbovietė
se įvesta rusų kalba. Visas vie
šas gyvenimas yra rusiškas. Ne
mokėdamas rusų kalbos lietuvis
negali sutvarkyti savo asmeniš
ku reikalu- Lietuviu kalba čia yra
niekinama, išstumta iš viešojo
gyvenimo ir pasmerkta išny
kimui.

Nuo 1944 metų vidurio, kai
Vakarų Baltarusijos TSR buvo
grąžinta Sovietu valdžia (II pa
saulinis karas baigėsi 1944 m.),
prasidėjo čia lietuviu tautinė ir
religinė diskriminacja. Buvo už
darytos visos lietuviškos mokyk
los, kurios iki 1944 m. čia vei
kė, ir vietoje ju įsteigtos rusiš
kos, kuriose visi dalykai dėsto
Kadangi Vakaru Baltarusijos
mi rusų kalba. Vaikai, kurių
TSR-e lietuviškų mokyklų nėra,
gimtoji kalba lietuviška, jau nuo
tai lietuviškai nusiteikę tėvai lei
7 metu (I klasės) mokykloje vi
džia savo vaikus mokytis į Lietu
sus dalykus turi mokytis rusu
vą (už 100 ir daugiau km.). Tai
kalba. Uždaryti lietuviški vaiku
sudaro dideles išlaidas rr daug
darželiai, bibliotekos, kultūros
kitu nepatogumų. Be to, toki tė
klubai — skaityklos. Neleidžia
vai už tai vietinės valdžios re
ma jokių lietuvišku .organizaci
presuojami. Pvz. Breslaujos rajo
jų: uždrausta lietuviška saviveik
no „Pergalės“ kolchozo pirmi
la: chorų, vaidybos — tautiniu
ninkas Lovčenko tėvams, kurie
šokiu rateliu organizavimas. Mo
leido savo vaikus mokytis į Liekytojas Antanas Šironas, kuris
I tuvą, vieniems atėmė darbą ar
organizavo lietuvišką saviveiklą,
ba paskyrė blogesnį darbą. Piliebuvo visaip terorizuojamas ir ga
! čiui Rakeliui paskyrė darbą už
lop iš darbo atleistas. Kioskuo
7 km. rr pasakė: „Pavažinėsi kas
se ir knygynuose niekur nėra lie
dien 7 km. į darbą, tai žinosi,
tuvišku knygų ir laikraščių—žur
kur reikia vaikus leisti mokytis“;
nalų.
kitiems sumažino individualu že
Po 1944 m. iš šio krašto bu
mės sklypelį 30 arų, kuris kiek
vo išvaryti arba dėl nepakenčia
vienam kolchozininkui priklauso
mų sąlygų išvyko lietuviai inte
(pik Gaidamavičiui sumažino iki
ligentai mokytojai, kunigai ir ki
10 arų) arba neleido įsigyti gy
ti. Jų vieton privažiavo kolonis
vuliams pašaro.
tu iš Tarybų Sąjungos gilumos,
(Bus daugiau)
kurie užėmė atsakingas vietas val

KATALIKAI PASAULYJE
Okeanijos katalikai

Okeanijos kontinente iš ben
dro 21-no milijono gyventojų
skaičiaus, penki milijonai 616-ka
tūkstančių yra katalikai. Katali
kų Bažnyčią čia aptarnauja 94
vyskupai, daugiau negu 5.500 ku
nigu, trys tūkstančiai vyru vie
nuolių, 17-ka tūkstančiu seserų
vienuolių ir apie trys tūkstančiai
šeši šimtai katekistų pasaulie
čių. kurie sėkmingai talkina Baž
nyčiai Evangelijos skelbimo dar
be. Pirmoji krikščionių misija
Okeanijoje buvo įsteigta Austra
lijoje 1666-ais metais, bet tik žy
miai vėliau — 19-jo amžiaus pra
džioje, čia susidarė sąlygos kata
likų Bažnyčiai pradėti vystytis.
Evangelizacijos darbą čia ypač
apsunkino dideli nuotoliai: Okea
nijos kontinento plotą sudaro 9
milijonai kvadratinių kilomet
rų. Sis kontinentas jungia Ausi
traliją su Tasmanija, Naująja
Zelandija, Papua — Naująja Gvi
nėja ir apie tris šimtus archipe
lagų su tūkstančiais salelių.
Katalikai Afrikoje

Afrika yra vienas tų pasaulio
kontinentu, kuriame kataliku
Bažnyčia paskutiniame šimtme
tyje ypač smarkiai išplito. Dar
1890-tais metais visoje Afrikoje
tebuvo 2.300.000 kataliku, kai
tuo tarpu dabar ju skaičius jau
siekia apie 55-kis milijonus iš ben
dro beveik 443-jų milijonų gyven
tojų skaičiaus. Taigi, katalikai
Afrikoje dabar sudaro dvylika su
puse procento gyventoju- Kas
met katalikų skaičius čia auga,
ypač centro Afrikos kraštuose.
Afrikos katalikus dvasiniai aptar
nauja ir Evangelijos skelbimu ne
krikščionim čia rūpinasi apie 17ka tūkstančių kunigų, daugiau
negu 5 tūkstančiai vyrų.vienuolių,
35.500 seserų vienuolių, 90 nuo
latiniu dijakonu ir daugiau ne
gu 113-ka tūkstančiu katekis
tų — mokytojų pasauliečių.

432 Afrikos vyskupai yra jau dau
gumoje vietinės kilmės. Čia taip
pat pastoviai auga dvasiniai pa
šaukimai: šiuo metu beveik 27ni tūkstančiai jaunų seminaris
tu afrikiečių ruošiasi kunigystei.
Maldos budėjimas

Daugiau negu tūkstantis įvai
rių Prancūzijos
krikščioniškų
jų bendruomenių tikinčiųjų da
lyvavo Sv. Mykolo bažnyčioje, Pa
ryžiuje, kataliku, protestantų ir
stačiatikiu surengtame maldos
budėjime prieš rasines diskrimi
nacijos apraiškas. Maldos budė
jimas Paryžiuje įvyko ryšium su
neseniai čia įvykdytu atentatu
prieš Paryžiaus sinagogą. Pary
žiaus arkivyskupas
kardinolas
Marty, kalbėdamas Prancūzijos
krikščioniškųjų Bažnyčių vardu,
griežtai pasmerkė tiek fizinius,
tiek moralinius smurto veiksmus
prieš žydų bendruomenę, išreikš
damas visu krikščionių solidaru
mą žydam.
Vyskupai pritaria

Varšuvoje baigėsi 176-oji Len
kijos vyskupų konferencijos vi
suotinė asamblėja, skirta apsvars
tyti dabartinei krašto padėčiai
ypač atsižvelgiant į pastaruosius
socialinius įvykius. Lenkijos vys
kupai, pilnai suprasdami darbo
pasaulio problemas ir rūpesčius,
paremia darbininkų pastangas,
siekiant apsaugoti darbo žmonių
teises, įskaitant teisę burtis į sa
vas laisvas profesines sąjungas,
ir reiškia viltį, kad pradėtasis so
cialinio atsinaujinimo procesas
bus toliau tęsiamas teisinga kryp
timi, atsižvelgiant į visos tautos
gerovę.
Žodis Venecuelai

Popiežius Jonas Paulius II-sis
priėmė naujojo Venecuelos am
basadoriaus prie Apaštalų Sosto
skiriamuosius raštus. Diplomatui
tartame žodyje, Šventasis Tėvas
iškėlė nepamainomą krikščiony-

Pasisakė už laisvą tautų apsisprendimą
Madridas. — JAV delegacijos ferencijų kaip Belgrade ar Mad
vadovas Madrido Europos Sau ride šaukimu. Jei Vakarai tekias
gumo ir Kooperavimo konferenci konferencijas
naudoja sovietų
joje Griffin Bell, buvęs valstybės kritikavimui, Maskva bandys kuo
prokuroras pasakė Sovietų Są toliausiai nuvilkinti sekantį po
jungą kaltinančią kalbą. Jis kalti Madrido suvažiavimą. Sovietai
no už žmogaus teisių kovotojų siekia įtikinti laisvąjį pasaulį,
persekiojimą, už Afganistano oku ypač nesusirišusias šalis, kad jie
paciją, už Vakarų radijo progra siekia mažinti įtempimus. Kon
mų trukdymą. Bell pripažino, ferencijos išardymas parodytų,
kad kai kuriose Rytų Europos kad jie įtempimus tik skatina ir
valstybėse: Čekoslovakijoje, Ru plečia.
munijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje
Sovietų ambasadorius Dubinibuvo dedamos pastangos laikytis nas kiečiau konferencijoje laikėsi
Helsinkio susitarimų, Sovietų už naujai atvykusį Iljičevą. Ka
Sąjungoje visa eilė aktyvistų, ku
Maskvoje per revoliucijos dienos paradą buvo pademonstruota daug jva:'r:ų ginklų. Nuotraukoje matomi sovietų rie suorganizavo Helsinkio susi da Austrijos ambasadorius Franz
Ceska savo kalboje parėmė Vaka
T-72 tankai su 125 mil. pabūklais.
tarimų priežiūros grupes: Mask rų siūlymus, Dubininas jį ironiš
voje, Ukrainoje, Lietuvoje, Ge- kai paklausė, ar Austrija irgi įsi
orgijoje ir Armėnijoje buvo suim jungė į Natą.
Egipte sudužo
ti, valdžios persekiojami. Griffin
Amerikos delegacijos vadui
Amerikos lėktuvas
Bell vardu paminėjo lietuvį Vik
Bell
pradėjus kritikuoti Sovietų
Kairas. — Į Egiptą jau buvo per torą Petkų. Bell pabrėžė savo kai
Sąjungą, visi jos delegatai demon
keltas JAV Greito reagavimo boję, kad Amerika visada stovė stratyviai nusiėmė aparatų ausi
korpuso batalionas su visais gink jo už tautų laisvo apsisprendimo
nes. Amerikos kritiką atrėmė Če
lais. Tai daugiausia parašiuti teises ir visada stovės. Jis kaltino koslovakijos užsienio reikalų vininkų divizijos kariai, kurie kar sovietus ir už žydų emigracijos ceministeris Jaroslav Knizka ir
Slapti viešosios opinijos tyrimai
tu su egiptiečiais atliks 12 dienų varžymus pabrėždamas, kad toks
Paryžius. — Prancūzijos žur giausia simbolizuoja Lenkiją, 65 j kariuomenės pratimus, vadina sovietų valdžios elgesys niekais Vengrijos ministeris Janos Nagv,
nalas „Paris Match“
pravedė nuoš. atsakė, kad popiežius Jo- mus “Bright Star”. Šiai “šviesiai paverčia Baigiamąjį Helsinkio kuris peikė “negatyvią linkmę”
Lenkijoje slaptą žmonių opinijos nas Paulius II-sis, 18 nuoš. pa žvaigždei” šešėlį metė transporto susitarimų aktą ir Amerikos vy ir “kišimąsi į socialistinių šalių
tyrimą, tarp rugsėjo 29 d. ir lap sisakė už darbininkų unijų vadą lėktuvo nelaimė. Prie Kairo besi riausybė stipriai nepritaria tokiam vidaus reikalus”.
kr.čio 2 d. paklausinėjęs įvairių Lech Walesą, 4 nuoš. pasirinko
leidžiant C—141 lėktuvui, įvyko elgesiui.
grupių lenkus: darbininkus, pro komunistų vad^ Stanislavą Ka- sprogimas, lėktuvas sudužo, žuvo
Ketvirtadienį, tuoj po Bell kal
fesorius, studentus/ žemdirbius, nią, 15 nuoš. nežinojo, ką atsa 11 vyrų ir 2 moterys, karo avia bos, turėjo kalbėti Sovietų Sąjun Generolas Grigorenko
parduotuvių tarnautojus, moksli kyti.
atvyko į Madridą
cijos kariai. Normaliai šis lėktu gos delegacijos vadas Leonidas II
ninkus, žvejus, jūreivius valdi
„The Boston Globė“ ketvirta vas gali gabenti 154 kareivius, ta jičevas, kuris neseniai pakeitė pa
Madridas. — Kaip jau rašyta,
ninkus. Aštuoni lenkai, specia dienį atidengė, jog Lenkijos vy čiau jis buvo prikrautas įvairių rengiamojoje konferencijoje sovie
listai paruošti šiam uždaviniui, riausybė paprašė Amerikos vy ginklų, amunicijos ir mašinų, tų delegacijai vadovavusį amba į Madridą Europos Saugumo ir
nesusitiko su vadinamais disiden riausybės didelės ekonominės pa todėl jame buvo tik 13-kai vietos. sadorių Ispanijoje Juri Dubininą. Kooperavimo konferencijos pro
tais ar žinomais sistemos prie ramos — 3 bil. dol. Sakoma, kad Gynybos departamentas įsakė iš Sovietai pranešė, kad jie savo pa ga, atvažiavo daug pavergtųjų
tautų atstovų ir sovietų disiden
šais. Lapkričio 12 d. žurnalas pa valstybės sekretorius Muskie ir tirti nelaimės priežastį.
reiškimą atideda 24 vai. Vakarų
tų, ištremtų į užsienį. Jų tarpe
skelbė šio apklausinėjimo rezul prezidento patarėjas Brzezinski
Greito reagavimo korpusas, va komentatoriai mano, kad laukia
yra
Sovietų Sąjungos generolas
tatus, išvežtus iš Lenkijos slap linkę pritarti paramai Lenkijai, j dovaujamas marinų gen. Kelley, ma instrukcijų iš Maskvos.
Piotr Grigorenko. Jis paskelbė
tais kodais. Opinijos tyrimai pa Skelbiama, kad padidinami anks gali panaudoti iki 200,000 karių,
Stiprią kalbą konferencijoje pa korespondentams, kad lapkričio
rodė lenkų nuotaikas.
čiau paskelbti kreditai dar 300 tačiau Egiptan pasiųstame bataI klausimą, kaip lenkai bal mil. dol. Amerikos žemės ūkio lijone, kuriame vadovauja pulk. sakė Belgijos užsienio reikalų mi 23 d. bus paskelbta tarptautinė
suotų, jei šiandien įvyktų laisvi, produktams pirkti. Nors sakoma Kuhl, yra 911 aktyvios tarnybos nisteris Charles Ferdinand No- įvairių Helsinkio konferencijos
demokratiniai rinkimai, atsaky kad JAV vyriausybė šį prašymą karių ir apie 390 pagalbinio per tomb, daugiausia kritikavęs so nutarimų vykdymui sekti komi
mai buvo tokie: komunistų par rimtai svarsto, Amerikos ekono sonalo. Kartu nuvyko 12 arabiškai vietus dėl Afganistano invazijos tetų sąjunga. Grigorenko iškal
Jis kalbėjo: “Afganų
liaudis bingai ragino užsienio spaudą
tija gautų 3 nuoš., socialistų — minė padėtis ir vyriausybių pasi kalbančių instruktorių.
kaip
ir
viso
pasaulio
žmonės,
tu ginti ir remti sovietų sąžinės ka
27 nuoš., krikščionių demokra keitimas labai nepalankūs tokiai
Nuo liepos iki spalio mėn. Egip ri teisę patys spręsti savo likimą
linius ir jų šeimas. Jei Sovietų
tu — 34 nuoš., liaudininkų — didelei paramai pravesti.
te viešėjo kelios JAV aviacijos es Joks režimas, jokia ideologija nega
Sąjunga atmestų Vakarų reikala
4 nuoš., liberalų — 19, neapsiNaujųjų Lenkijos „Solidaru kadrilės su F — 4 naikintuvais.
Ii
laikyti
savęs
amžina,
jei
žmo

vimus užbaigti žmogaus teisių su
sprendusių — 13 nuoš.
mo“ unijų vadas Walesa pareiš Bendruose su egiptiečiais laku
nės jos nenori”.
sitarimų laužymą, tuomet Va
,Ar manote, kad Sovietų Są kė užsienio
korespondentams, nais manevruose vienas amerikie
Komentatoriai
sako,
kad
sovie
karai turėtų paskelbti, kad Hel
junga įsikiš į dabartinę Lenkijos kad jis yra ne politinis veikėjas, čių lėktuvas sudužo, žuvo du įgu
tai
siekia
išgelbėti
šią
konferen

sinkio susitarimai yra atšaukia
krizę?“ Atsakymai: galimas daik kaip jį kartais vadina užsienio los nariai.
ciją,
tačiau
manoma,
kad
jie
dau
mi, nebegalioja. Vakarai turėtų
tas — 41 nuoš. tikriausiai — spauda, bet liberalas, profesinių
Iranas
svarsto
giau
nebesutiks
su
panašių
kon

šaukti Taikos konferenciją kuri
sąjungų darbuotojas. Jo sunkiau
24 nuoš., nesikiš — 35 nuoš.
užbaigtų
II-jį Pasaulinį karą ir nu
„Jei sovietai įsikištų, ar jūs sios pareigos esančios išlaikyti
JAV atsakymų
statytų
pokarines
Rytų—Vakarų
priešinsitės?“
.Taip“ —
66 vidurį tarp .karštakošių“ ir bai
Iranas
apšaudė
Teheranas.
—
Irano
vyriausy

sienas, pasakė generolas Grigo
nuoš., „Ne“ — 24., „Nežinau“ lių. Kartais jam tenka darbinin
bė
sudarė
specialią
komisiją,
ku

renko, karo metu apdovanotas
kų vadus raminti, o kitus tenka
— 10 nuoš.
Kuvaito pasienį
ri
studijuos
JAV
atsakymą
į
Ira

Sovietų
Sąjungos Lenino Ordinu,
Iš viso šiame prancūzų organi — drąsinti.
no sąlygas įkaitams paleisti.SvarRaudonosios
Žvaigždės, Didžiojo
Bagdadas. — Kuwaitas apkal
zuotame apklausinėjime buvo 17
biausios politinės partijos vadas tino Iraną, kurio lėktuvas paleido Patriotinio Karo pirmojo laips
klausimų. Klausiami, ar norėtų
Britų ministeris
ajatola Mohammed Bereshti pa kelias raketas į Kuwaito teritoriją, nio medaliu ir dviem Raudono
gyventi kitoje valstybėje, lenkai
reiškė, jog parlamentui nutarus, prie Irako sienos. Nuostolių ne sios Vėliavos ordinais už herojizpasmerkė sovietus
atsakė: 19 nuoš. norėtų gyventi
kad Amerika atsisako išpildyti padaryta, tačiau arabų valstybės mą mūšio lauke.
Amerikoje, U nuoš. — Prancū
Madridas. —Labai griežtą kal Irano reikalavimus, teks ruoštis
įvairių pavergtų tautų atstovai
prie Persų įlankos bijo, kad karo
zijoje, 9 nuoš. Vakarų Vokietijo bą Madrido konferencijoie pasa
amerikiečių įkaitų teismui. Irano veiksmai nepersimestų į jų teri Madride nurodė spaudai/ kad po
je 8 nuoš. — Švedijoje, kiti 28 kė Britanijos užsien:o reikah; viparlamentas pertraukė svarsty toriją. Kuwaitui tuoi pareiškimą Helsinkio susitarimų kalėjimuo
nuoš. pasirinko įvairias kitas ša ceministeris Peter Blake. Jis pa
mus vienai savaitei, nes atėjo nusiuntė Saudi Arabija, sakyda se ar darbo stovyklose kalinami
lis 19 nuoš. sakėsi gyvensią tik reiškė, kad Sovietų Sąjunga su
nauja musulmonų šventė.
ma, kad jai labai svarbus Kuvvai tų susitarimo vykdymo komitetų
I.enkijoje, kiti — nežinojo.
laužė kiekvieną Helsinkyje pasi
to teritorinis neliečiamumas ir sau nariai: 28 ukrainiečiai, 4 lietu
,Kuri valstybė yra geriausia rašytą susitarimą. Jų invazija Af
— Bahamų
salų
policija, gumas. Kitos arabų šeikystės ir viai, 3 Maskvos komiteto nariai,
l^enkijos draugė?“ davė tokius ganistane sudavė smūgį tarptau mušdama ir grasindama, išvarė
gi išreiškė užuojautą ir pažadėjo 1 Georguos. 4 Armėnijos. Dar 13
atsakymus: 34 nuoš. atsakė — tiniams santykiams ir pasitikėji 102 Haiti pabėgėlius iš mažos
įvairių komitetų narių ištremti
paramą.
.Lenkija
draugų
neturi“ 17 mui. Blake pasmerkė disidentų Cayo Lobos salelės, kur pabė
2 gruzinai jau atliko bausmes.
nuoš. — Prancūzija, 13 nuoš. — kalinimus ir ypač persekiojimus gėliai gyveno 40 dienų. Pabėgė
Vyskupai pasmerkė
Amerika, po 2 nuoš. pasirinko V. tų, kurie rūpinasi, kad Helsinkio liai buvo grąžinti į Haiti salą.
KALENDORIUS
Vokietiją ir Sovietų Sąjungą, ki pažadai būtų vykdomi.
mirties bausmę
— Vak. Vokietija apkaltino tris
ti — kitas valstybes.
Švedijos užsienio re’kalų minis asmenis šnipinėjimu Rytinei Vo
Lapkričio 15 d.: Albertas, Ko
Washingtonas. — Amerikos ka
Klausiami, kuris žmogus dau teris Ola Ullsten pasakė, kad so kietijai. Vienas suimtasis yra aukš talikų vyskupų konferencija pri lumbą, Vaidila, Norda.
vietų invaziia Afganistane nusvė tas darbininkų unijos pareigūnas, ėmė rezoliuciją, pasmerkiančią
Lapkričio 16 d.: Edmundas,
rė
svarstykles
iŠ
įtempimų
ma

Gertrūda,
Aiškutis, Tyda.
mirties
bausmę
net
ir
už
žmogžu
antras
—
inžinierius,
trečias
—
bės vaidmenį Venecuelos istori
žinimo į nepasitikėjimą.
Lapkričio
17 d.: Alfiejus, Flidystes. Konferencijos nuomone,
muzikas. •
joje, ypač ugdant tautos dvasinę
bieta
V.,
Getautas,
Gilvinė.
— Egipto prezidentas Sadatas negalima atimti žmogui gyvy
ir medžiaginę pažangą. Bažnyčia,
pažymėjo Popiežius, pirmoje eilė
— Afrikos Vienybės organiza pirmadienį pasakė kalbą, kurioje bės. Tas nutarimas aiškiai ri
Saulė teka 6:38, leidžiasi 4:31.
ie rūpinasi žmogumi,
ji sie cija pripažino, kad nepavyko įgy piktai pasmerkė sovietų vyriausy šamas su katalikų Bažnyčios ko
ORAS
kia apsaugoti žmogaus neliečia vendinti Čado civilinio karo pa bę už Afganistano okupaciją, mu va prieš abortus. Visi krikščioDebesuota, vėjuota, gali lyti,
mą orumą, jo pagrindines teises, liaubų. Specialus keturių valsty sulmonų afganų žudymą. Egip nvs amerikiečiai raginami kovoti
temperatūra
dieną 45 L, naktį
kurios laiduoja pilnutinę žmo bių komitetas baigė darbą nepa tas siuntė ir siųs afganams pa prie? mirties bausmės atgaivini
30 1.
mą.
ramą, pasakė Sadatas.
gaus gerovę ir pažangą.
siekęs tikslų.

Prancūzų žurnalas
klausinėjo lenkus
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RAŠYTOJĄ ALOYZĄ BARONĄ
PRISIMENANT
Šio skyriaus redaktorius pa■ ■ prašė aprašyti apie a.a. rašytoją
Aloyzą Baroną, mirusį š.m. rugsė
jo 7 d., kaip ateitininką, apie jo
veiklą ateitininkijos tarpe. Beje, ši
tema man sunkoka, nors Aloyzas
įsijungė į ateitininkus jau iškelia
vęs į Kauną darbo, o turint litą
kišenėje, ir mokslo siekti. Tad
tėviškėje tetekdavo susitikti tik
atostogų metu, kai grįždavom iš
gimnazijų ar universitetų pas
tėvus.
Aloyzo Barono tėvai nebuvo
pasiturintys. Jo tėvas Mykolas
Baronas, mūrininkas, ką uždirb
davo, tai tik vasaromis, nes rude
niui atėjus darbo jau nebebūdavo.
O jaukiame, nuosavame namelyje
augo trys vaikai. Todėl nenuo
stabu, kad jiems gana anksti teko
paragauti piemens duonos —
ganyti ūkininkų gyvulių bandas.
Aloyzas niekad to neslėpė, net
didžiuodavosi, kad esąs liaudies
vaikas, paties gyvenimo užgrū
dintas.
Anais laikais Lietuvoje buvo
kažkaip išsigalvota, kad mažiau
ą pasiturinti
liaudis,
jaučianti
-'•„nelygybę sviete“, esanti šaltesnė
tikėjimui ir Bažnyčiai. Tuo tarpu
Aloyzo tėvai Anelė ir Mykolas
Baronai, nors tikri liaudies atsto
vai, buvo giliai tikintys. Niekad
sekmadieniais nepraleisdavo
Mišių, melsdavosi ir namuose.
Tokioje aplinkoje augo ir jų vai
kai. Sesuo Jane pasiliko gimta
jam Vabalninke, tad jai ir nebuvo
3 progos įsijungti į ateitininkus.
• Berods, priklausė angelaičiams,
pavasarininkams. Tuo tarpu Aloy
zas ir jo jaunesnis brolis Benjami
nas, vėliau žuvęs partizanų kovo
se, tiesiai nuo piemens botago
pėsti iškeliavę į Kauną pirma
darbo, o vėliau ir mokslo šviesos
siekti, įstoję į aukštesniąsias
mokyklas greit įsijungė į atei
tininkų eiles.
.
Prisimenant vaikystės
ir
ankstyvosios jaunystės dienas,
verta paminėti ir tai, kad mus prie
savęs ir kartu prie bažnyčios trau
kė ilgametis mūsų tėviškės kle
bonas kan. M. Kirlys. Šventorius
buvo apsuptas didžiulių, aukštų
medžių, o kamienuose esančiose
skylėse varnos dėjo kiaušinius ir
perėjo varniukus. Tų varnų būda
vo begalės. Tad klebonas ir sugal
vojo vaikams bei paaugliams
mokėti po kelis centus už atneštą
varnos kiaušinį. Todėl vaikai ir
paaugliai karstydavosi po tuos
aukštus medžius ir rinkdavo var
nų kiaušinius. Karstydavosi ir
• Aloyzas, nes jam pinigo ypač
reikėjo. Iš surinktų varnų kiauši
nių klebono šeimininkė kepdavo
viščiukams
kiaušinienę,
kiek
sumažėdavo varnų būriai, o vaikai
užsidirbdavo
taip
reikalingų
centų.
Populiarios mūsų tėviškės para
pijos bažnyčioje būdavo vadi
namos Tamsiosios rytmetinės. Tai
tam tikros pamaldos Didžiąją
savaitę — trečiadienį, ketvir
tadienį ir penktadienį. Jos būdavo
laikomos pavakariais, prie alto
riaus degant 12 ar 13 žvakių.

Klebonas su vikarais giedodavo
tam tikras psalmes ir po kiekvie
no punkto prie altoriaus užgesin
davo po žvakę. Į tas pamaldas
rinkdavosi beveik visi miestelio ir
apylinkių vaikai bei paaugliai su
lazdomis, nes pamaldoms pasi
baigus
vykdavo
„Judožiaus“
mušimas.
Šventoriuje būdavo
sudėtos tuščios statinės, apdeng
tos parudavusiais skardos gaba
lais. Tose statinėse kaip tik ir
būdavo pasislėpęs „Judošius“. Kai
bažnyčioje psalmės būdavo
baigiamos giedoti ir užgesdavo
paskutinė žvakė žvakidėje prie
altoriaus, visas būrys su didžiau
siu triukšmu, daužydami lazdo
mis į grindis, lėkdavom iš bažny
čios į šventorių „Judožiaus“
mušti. Kiek čia būdavo triukšmo,
kiek įdomumo, kai iš peties pildavom tam nenaudėliui „Judošiui“ į
„skūrą“. O kai statinės jau būdavo
sudaužytos į šipulius ir „Judo
šius“ gerokai apkultas, ateidavo
klebonas su vikarais, apdalin
davo vaikus ir paauglius saldai
niais, riestainiais ar kitais skanės
tais. Po to netrukus Velykos,
kiaušinių ridinėjimas šventoriuje,
Prisikėlimo procesija rytui auš
tant, iš bažnyčios bokštų skam
bant šautuvų šūvių salvėms.
Tai Aloyzo Barono vaikystės ir
ankstyvosios jaunystės pergy
venimų vaizdai. Ne kiekvienoje
Lietuvos parapijoje buvo tokios
tradicijos, kaip pas mus Aukš
taitijoje. Ir tai kažkaip artino
jaunimą prie bažnyčios, prie tikė
jimo.
O vasaromis į klebonijos platų
sodą susirinkdavo atostogų suva
žiavusi miestelio ir apylinkių
moksleivija ir studentija, dau
giausia ateitininkai. Čia vykdavo
paskaitos, literatūrinės popietės,
pasilinksminimai. Tame klebo
nijos sode pirmą kartą užgirdau ir
Aloyzą, atvykusį atostogų iš Kau
no ir skaitantį savo poeziją. Buvo
tada susirinkę ir programoje daly
vavo ir daugiau pradedančių ar
jau pažengusių literatų iš visos
Biržų apskrities. Prisimenu
Mamertą Indriliūną, Bronių
Krivicką, Pranę Aukštikalnytę,
Leonardą Žitkevičių, Leonardą
Matuzevičių, Paulių Drevinį. Du
ar trys iš čia minimų žuvo pokario
partizanų kovose, nebesulaukę
gražesnio rytojaus. Žuvo ir Aloy
zo jaunesnysis brolis Benja
minas, žuvo šauniausi apylinkės
studentai — ateitininkai: Juozas
Aukštikalnis, Jonas Gecevičius,
Adolfas Vileišis, Jonas Baltrėnas
ir eilė kitų. Štai kodėl ir Aloyzas
Baronas Lietuvos partizanų tema
parašė romaną „Vėjas lekia lygyma“, laimėjusį „Laisvosios Lietu
vos“ konkurse premiją, štai kodėl
ta tema jis paliko ir kito romano
rankraštį, kurį, kaip dr. K.
Ambrozaitis man
pareiškė,
išleisiąs į „Laisvę fondas“, nes
Lietuvos partizanų laisvės kovose
jis matė herojinį tautos epą.
Aloyzas Baronas iki mirties išli
ko ateitininkas, ištikimas atei
tininkų ideologijai. Bet jo veiklą
ateitininkuose studentavimo,

Studentų at-kų s-gos suvažiavimo Clevelande prezidiumas. Iš k.:
Dana Balčiūnaitė, centro valdybos sekretorė; Audrius Razgaitis,
suvažiavimo pirmininkas; Rūta Staniškytė, centro valdybos aplink
raščio redaktorė ir Raminta Pemkutė, suvažiavimo sekretorė.
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Dalis studentų,,laimėjusių premijas už žurnalistinį bendradarbiavimą „Ateities“ žurnale. Iš
k.: T. A. Klimas, V. Kuprytė, P. Kisielius, Ju., L- Bradūnaitė, V. Musonytė, D. Markelytė, V.
Dundzila.
,..
Nuotr. „Ateities“
tremties dienų V. Vokietijoje ir
Chicagos laikotarpyje tegu apra
šo kiti.
Aš tenorėjau trumpam
sugrįžti į tėviškę, kur mes, nors ir
skyrė kelių metų amžiaus tarpas,
augom, veržėmės ir tikėjom, kad
ateities dienos mums bei tėvynei
Lietuvai bus gražios ir mielos. Bet
gyvenimo ratas kitaip pasisuko. Ir
Aloyzui, karo audrose pasitrau

kus iš Lietuvos, nebebuvo lemta
pamatyti vėlidu ' mirusių abiejų
tėvų, brolio Benjamino, apie kurio
nežinomą kapą pokalbiuose daž- _
nokai užsimindavom, nebebuvo
lemta pamatyti dr sesers. Kaip
džiaugėsi sukūręs Seimą su Nijole
Narbutaite ir vėliau augindami du
sūnus — Gintarą ir Saulių. Bet ir
šeimos džiaugsmas nesitęsė am
žinai — mirtis jį ’ųutraukė. VL.R.

A a. Aloyzas Baronas.

STUDENTŲ ATEITININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
Spalio 11-12 dienomis Cleve
lande Lietuvių namuose įvyko
Studentų Ateitininkų sąjungos
metinis suvažiavimas. Šiam
suvažiavimui pirmininkauti buvo
pakviestas Andrius Razgaitis.
Suvažiavimas pradėtas tradiciniu
vėliavos įnešimu ir malda. Pirmo
je suvažiavimo dalyje buvo išklau
syti dalyvavusių draugovių prane
šimai. Šiuose pranešimuose
ryškėjo dvi pagrindinės drau
govių veiklos problemos: sunku
rasti daugumai tinkamą laiką
sėkmingam susirinkimui ir sunku
suburti draugovės narius gau
siems susirinkimams.
SAS Centro valdybos praneši
me buvo apibūdinta praėjusių
metų suvažiavimai, veikla ir
pateiktas veiklos planas sekan
tiems metams. Rena Vyšnionytė,
SAS CV-bos iždo pranešime minė
jo apie nelengvą CV-bos iždo sto
vį. Finansiniai reikalai tvarkosi
labai sunkiai, suvedant galus su
galais tik su dideliu vargu. Čia
taip pat ji pranešė, kad SAS
CV-ba įsteigė SAS fondą, kurio
paskirtis bus remti studentų atei
tininkų veiklą, projektus, suva
žiavimus ir kartu paramos reika
lingus studentus. Šis fondas
Įgalins suruošti turiningesnius
suvažiavimus, didinti skaičiumi ir
apimtimi ateitininkų projektus,
įgalins gausesnį ateitininkų daly
vavimą įvairiuose kursuose ir
suvažiavimuose.

Aišku, kad gausesni suvažia
vimai, kursai yra labai reikalingi
ugdyti glaudžius draugystei ry
šius lietuvybės darbuose, ir čia ši
finansinė parama yra be galo
svarbi. Pradžia šiam fondui jau
yra, aukų jau susilaukta ir suva
žiavimas pareiškė dėkingumą
tiems sendraugiams, kurie tą CVbos rūpestį suprato ir aukojo.
Pabrėžtina, kad tik šio fondo palū
kanos bus skiriamos SAS veiklai
remti, neliečiant pagrindinio kapi
talo. CV-ba ragino draugoves
neapleisti savo adresynų ir nuo
latos pranešti CV-bai (Edžiui Raz
mai) savo ir moksleivių kuopų są
rašus.
Po gražiai „Gintaro“ valgyklos
savininkų suruoštų suvažiavimui
pietų, suvažiavimo
programa
buvo tęsiama jau pasiskirsčiusių
diskusinių grupių formoie. Čia
buvo svarstomi pasiūlymai kandi
datų programos, draugovių veik
los programos ir statuto pakei
timo pasiūlymai. Surašius
pasiūlymus, čia pat buvo susta
tyta ir vakaro programa, įga
linusi visų suvažiavimo dalyvius
kartu pabendrauti.
Sekmadienio programa pradėta
Clevelando Dievo Motinos para
pijos bažnyčioje Sv. Mišiomis. Čia
suvažiavimo dalyviai buvo labai
maloniai sutikti šios parapijos kle
bono kun. Kijausko. Savo pamoks
le kun. Kijauskas pagyrė mūsų
nuveiktus darbus ir ragino toliau

<

dirbti lietuviškoje veikloje.
Po šv. Mišių ir kavutės, suva
žiavimo programoje buvo pasiū
lymų svarstymai ir nutarimai.
Stipriausiai, svarstomi buvo
kandidatų programos pakeitimų
siūlymai. Vieni pasisakė už seno
sios programos išlaikymą. Ši
programa susideda iš trijų temų ir
dviejų bruožinių santraukų para
šymo, . kursų lankymo ir egza
minų. Kiti siūlė keisti programą į
iš anksto nustatytų temų ir bruo
žinių santraukų rašymo, nuro
dant šaltinius, kursų lankymo ir
egzaminų, kuriuose kandidatai
gintų žodžiu savo parašytas temas
ir bruožines santraukas. Kursų
prelegentai sudarytų egzaminų
komisiją. Suvažiavimo nutarime
buvo palikta CV-bai perimti šią
kandidatų programą ir formu
luoti atsižvelgiant į abu siūlymus.
Pakeitimai statute nebuvo esmi- 'Z r
niai. Minėtinas svarstymas buvo
SAS
įsikorporavimo reikalas.
Pereitais metais buvo nutarta
įkorporuoti SAS kaip atskirą,
nepriklausomą organizaciją. Susi
darius sunkumų draugovėse
sąskaitybų knygvedyboje, suva
žiavimas nutarė SAS įkorporavimą atidėti neribotam laikui. Svar
bus šio nutarimo motyvas buvo
taip pat ir faktas, kad Ateities
federacija yra įkorporuota, ir SAS
įkorporavimas sudarytų daugiau
sunkumų, nei naudos.
Suvažiavimas nutarė ė steigti
SAS kontrolės komisiją, kuri turė
tų tikrinti SAS CV-bos darbus du
kart per metus. Kartu į komisiją
buvo išrinkti Zita Kripavičiūtė.
Gundis Vaitkus ir Giedrė Čepai-z
tytė. Draugovės programų komi
tetas pateikė tris pasiūlymus, ku
riuos suvažiavimas i ' )mė.
Nutarta, kad (1) draugoves turi
pasirinkti savo veiklai ilgalaikį
projektą, pagalbos persekioja
mam' broliui, laiškų ir materijalinėje formoje. Yra draugovių, ku
rios šios rūšies projektus jau
vykdo, (2) stipriau naudotis A.
Federacijos idėjomis ir pagalba,
(3) draugovės turi pasirinkti mora
linę temą ir diskusijų rezultatus,
suformavus į atitinkamus rėmus ir
užrekordavus atsiųsti savo svars
tymus į pavasario kursus.
Senosios CV nariams sutikus
kandidatuoti vėl į CV, visi
vienbalsiai buvo perrinkti naujai
kadencijai. Taigi, naujos CV na
riais pasileika: E. Razma — pirmi
ninkas, A. Kazlauskas — vicepir
mininkas, D. Balčiūnaitė —
sekretorė, R. Staniškytė — redak
torė, R. Vyšnionytė — iždininkė,
R. Ardytė — korespondentė.
Suvažiavimo
proga,
Lidija
Balčiūnaitė ir Rėdą Ardytė davė
studentų įžodį.
•
Baigiant tenka paminėti, kad
suvažiavimas buvo darbingas,
atsiekti
gražūs rezultatai ir
išsiskirstyta su gaivia viltimi
pasimatyti netrukus ateinančio
pavasario kursuose.
Rėdą Ardytė,
korespondentė

NAUJA TARYBA
IR VALDYBA
Ateitininkų namų fondo valdy
bą dabar sudaro: P. Kilius, pirmi
ninkas, I. Kazlauskienė, sekre
torė, F. Mackevičienė, M. Sodonis.
K. Kriaučiūnas, dr. J. Briedis. T.
Alenskienė, E. Razma (SAS atsto
vas) ir, vietoj atsisakiusio dr. A.
Damušio, buvo pakviestas ir
sutiko įeiti S. Tamulionis.
Spalio 30 d. įvykusiame posė
dyje iš tarybos narių sudarytos dvi
darbo komisijos. 1. Finansų komi

sija, kuri ieškotų naujų būdų lėšų
telkimui, kuri pagvildentų dau
giau visą pinigų tvarkymą bei
investavimą. Į šią komisiją sutiko
įeiti K. Kriaučiūnas, M. Sodonis ir
T. Alenskienė. 2. Namų vartojimo
komisija, kuri rūpintųsi kaip tuos
Namus kuo daugiau naudoti pagal
nustatytas taisykles, kaip Namus
pagerinti, ar reikia pataisymų.
Šioje komisijoje sutiko dirbti F.
Mackevičienė, E. Razma ir S.
Tamulionis.
Dr. J. Briedis, valdybos pirmi
ninkas, pristatė valdybos narius,
kurie tarybos buvo patvirtinti.
Valdybą sudaro: dr. J. Briedis, M.

Tamulionienė, K. Pabedinskas? K.
Sušinskas, p. Katiliūtė-Bd^delum,
ir vietoj atsisakiusio K. r<f&učiūno, įėjo tarybos narė T.*-Aksnskienė.
jrT
Nutarta palikti Namų:,spirkėjams patiems paskirti patąv^į^
savo tarpo.
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. Didžiausių Stokholme pįęky^os
namų direkcija prie jėjimę;pasj£tė
didžiulį veidrodį. Iš 1000 moterų
prie jo sustodavo 412, o iš 1(5$) yry
■— 778.
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DR. L. D. PETREIKIS

RR1ZO¥S»!k(

dantų Gydytoja
8104 S. Roberts Road
1 mylia į vakarus nuo Harlęrp Avė.

Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

'

DR. K. G. BALUKAS

■

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So. Pulaski Road (Crawford
Medical Buiiding). Tek LU 5-6446
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4 TS9

.. i)8. P. KlSIEUUi?^
1443 SO. 50th Avė., Cicero

iasd.ėn' Y’S'var it 6-8»^1^^^*
trėčSešt irrkTSval'bd&ie^Bą BOl

Td. REliance 5-1811c 's 2

DR. WALTER J. KIRSTUM:

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
Vai . pirm . antr. ketv. ir penkt 1:00 5:00
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus

Lietuvis gydytojas

3925 West 59th Street-^ *
Vai.': pirm ’, antr . ketv ir penkt ndc?12(-4
vai popiet ir 64) vai vak Treč"Tf’9ėst
uždaryta i. ų.usb

OR.IRENA KURAS,, n
GYDYTOJA
(TO J A IR
IRTCHIRURGĖ

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LI€0SBOXU
SPECIALISTĖ
u «od
MEDICAL BUILDING

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

3200 W 81st Street

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

Vai.: Kasdien nuo 10 v, ryto iki
✓ai pagal susitarimą: pirmad irketv. 1-4 ir Ofiso tel. RE 7 1168: rezid. 239-^1^
7 9: antrad irpenkt. 10-4: šeštad 10 3val

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9804-

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

DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3-5893
Specialybė Akių ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą
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Kultūros darbuotoj amą

Sovietų Sąjunga po 63 metų

5 - TAUTINĘ KULTŪRA
f
STIPRINANT
Ateinantį savaitgalį (lapkri
čio 22-23) Cleveiande vyksta
Kultūros Tarybos sukviestas
lietuvių kultūros darbuotojų
sąskrydis — konferencija. Čia
••bus svarstomi kultūros iš
laikymas,
planai ir prie
monės. Tai nėra Kultūros
kongresas, kuris savo apim
timi sujungia įvairias kul'Jtūros apraiškas, bet susirinki
mas — konferencija, kurioje
praktiškieji kultūros rėmėjai
mėgins nustatyti kelią, kuriuo
galėtų eiti kūrėjas, pagerV.biama jo kūryba, didinamos
lėšos kūrybai išvysti pasaulį,
ypač labiau veikti išeivijos sie
lą, kad ji svetimybėse ir kas, dienybėje nesupilkėtų. Tai bus
~ paieškojimas priemonių ginti
sąvo kūrėją ir jo kūrybinę laisyę, ginti kūrėją ir jo kūrybą
nuo išsiliejimo pilkoje vietos
masėje.
Tai uždaviniai, kurie, iš kar-to -atrodo, didesni ir sunkesni,
negu tik konferencijos sukvie
timas. Kultūra yra tautos
gyvybės apraiška. Kūryba yra
nuolat sruvenąs tautinis krau- jas, kuris neleidžia kūnui mir
ti, "neatlikus savo misijos.
Kūrinys — tai tautos genijaus
pasireiškimas. Nors jis išeina
iš vieno kūrėjo dvasios, iš viejiq . kūrėjo talentų, bet visuo
met „atspindi savo tautą, jos
jlyasįą, jos gyvastingumą ir
jos troškimą gyventi ir kurti
laisvai savo ateinančioms kar
toms. Apie tai ir galvoja kul
tūros- darbuotojai, palaikyto
jai, rėmėjai ir saugotojai, ar jie
būtų-leidėjai, ar būtų pardavė-ir knygų platintojai. Kū
rėjui reikia auditorijos, reikia
paskatų kurti ir kultūros turtu
dalintis su kitais. Reikia ir tų,
kurie pravestų kelią, kad kūrė
jas įgalėtų eiti į visuomenę, rei
kia pagalbos, kad jis ištesėtų
savo
talento
pasireiš
kimuose, atspindėdamas sie
lą, kūną, gyvenimą ir žmo
giškumą.
Pirmasis toks kultūros dar
buotojų suvažiavimas teikia
daug vilčių, bet sukelia ir nau
jų minčių, kurias reikia paryš
kinti. Kūrėjai turi žinoti savo
uždavinius ir talentus, kūry
bos palaikytojai turi suprasti
savo kompetenciją ir tikslus.
Reikia griežtai atskirti kū
rybą nuo administracinio dar
bo kūrybos labui, kad kūry
ba kaltų kultūrą.
8r.

*

Ryškiau reikia pabrėžti skir
tybes tarp kultūros ir poli
tikos, nors politika yra viena
kultūros apraiškų. Tai visai
nereiškia, kad kultūra turėtų
būti nukreipta prieš politiką,
prieš politinę išeivijos veiklą,
bet to reikia, kad politika ne
pasidarytų tikslu, o kultūra
tik jos priemone. Tiek'kultūra,
tiek politika, kaip kultūros ap^rgitth, turi eiti savais keliais,
neajsdydamos viena kitos ke
lių Ir nedrumsdamos tų pačių
vandenų, kuriais abi plaukia.
Okupantui šiuo metu kovoti
prieš' išeivijos politiką nėra
sunku. Jis paleidžia tokią pro
pagandą, kad pavergtų tautų
net vardai primenami tik atsi
tiktiniais atvejais ir savųjų
tarpe. Jeigu kartais iškyla ir
okupuotos Lietuvos vardas bei
kančios viešojoje politikoje,
mes džiaugiamės, tartum jau
laimėję laisvę pavergtiesiems
ar suteikę jiems bent stipres
nių vilčių ją kada nore lai
mėti. Politika turi būti vedama
planingai, kantriai ir neatlai-džiai, nes nuo užuojautos žo-džių gali kada nors pereiti ir
prie. konkretesnio atkirčio bent
korriunistinės
propagandos
srityje.
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Kultūra yra dvasios turtas,
kurio ginklu nesunaikins joks
okupantas, nes tai dvasinis
kūrinys. Kultūra ir plačia
prasme tikroji tautinė kūryba
išreiškia pačią tautą, parodo
jos gyvybę. Kultūra priešui
nepasiekiama, nes tik jos kūri
niai, gavę regimą pavidalą,
gali būti sunaikinti. Jų niekas
sunaikinti negali dvasioje,
mintyje,
žodyje, elgsenoje.
Remiant savo kultūrą — savo
kūrėją ir jo kūrinį, remiama ir
stiprinama tautinė mintis, lais
vės idealai, troškimai nepasi
duoti, tuos troškimus perteikti
jaunesnėms kartoms, kad jos
tęstų pradėtus lietuvių tautos
kultūrai kelti. Šį tikslą pasis
tato ir Kultūros taryba savo
pranešime apie šią kultūros
darbuotojų konferenciją: “Kul
tūros darbuotojų konferencija
yra šaukiama... išskirtinai tik
kultūrinei veiklai aptarti ir
planuoti”. Galima laukti tik iš
ryškinant tautinės kultūros
tikslų ir iš arčiau pažvelgiant į
kūrėją ir jo kūrinį.

Reikia šiuo atveju žvelgti ne
tik į kūrėjus, bet ir lietuvių
visuomenę išeivijoje. Tai dvi
sudėtinės kultūros dalys, ku
rios viena be kitos negalėtų
gyvuoti. Kūrėjas gali kurti tik
sau, gali savo kūrinį laikyti
tik savo sieloje, nesuteik
damas jam regimo ar girdimo
pavidalo. Bet tokia kūryba
kultūros nepakeltų, juo labiau
juo
nesustiprintų
išeivijos
sąlygose. Visuomenė yra tas
laukas, kuriame sėjama, augi
nama ir iš kurio derlius gau
namas. Visuomenė, jei ją imsi
me ir siauriausia prasme, yra
kūrėjo auditorija, kuriai jis ga
li prabilti, yra kūrybos pratęsėja ir palaikytoja. Per ją kūrėjas išeina į viešumą.
Visuomenė yra ir pirmoji nau
jos kūrybos, pilamo grūdo į
aruodą naudotoja ir kritikė,
priimanti ar atmetant kūri
nius, kaip savo dalį ar sveti
mybes. Tai turi žinoti kūrėjai,
iai turi žinoti ir pati visuomenė, juo labiau kultūros dar
buotojai, kelią savą kultūrą ar
ba ją smugdydama, kai rodo
ne talentus, o tik mėgėjiškus
pasirodymus.
Kadaise
romėnų poetas pasakė: “Odi
profanum vulgus” (nekenčiu
neišmanančios minios). Gal
jis dėl savo išdidumo tai tarė,
gal dėl to, kad ta minia nemo
kėjo skaityti ir nesuprato jo
deklamacijų. Bet buvo ir tebėra kūrėjų, niekinančių raš
tingą, intelektulią, įvairiose
srityse gerai išsilavinusią vi
suomenę. Skonis gali būti skir
tingas, bet kūrėjas reikalin
gas visuomenės, auditorijos,
idėjų priėmėjų ir jų vykdytojų.
Visuomenei reikia kūrėjų su
talentais, kūrėjų, kalbančių tai
rinktinei miniai, kuri ieško kū
rėjo.
Sveikintina kultūros dar
buotojų
konferencija
savo
užmojais ir pasiryžimu tautinei kultūrai išeivijoje kelti ir
išlaikyti, suteikti didesnius
paskatus, sujungti kūrėją ir jo
kūrinį su visuomene ir surasti
jam auditoriją. Tai ir yra
konkretus prisidėjimas prie
tautos kultūros stiprinimo ir
kultūrinio aruodo nuolatinio
papildymo, kad jame liktų pa
kankamai
dvasinio maisto
išeivijai ir pavergtai tautai.
Tikime, kad ši pirmoji kon
ferencija nebus paskutinė, nes
kultūros aukštumoms nėra ri
bų. Mūsų tu u tai tokia kultūra
yra gyvybės išlaikymas ir išsi
laikymas amt svetimų bangų
— nenuskęsti iki laisvės uos

to.

Rimties valandėlei

Pr. Gr.

Tavo galybė — kalėjimo rūsys,
Čekisto rimbas, Sibiro taiga.
Sunkių grandinių žvangesys
Ir geležinė uždanga.

(Ii Sibiro lietuvių poezijos)

Lapkričio m. pradžioje,
Kremliui iškilmingai minint
63-čias bolševikų revoliucijos
metines, pasigendame labai
daug jos neįvykdytų pažadų.
1917 m. spalio m. gale bolše
vikai, pasiskelbę Rusijos val
dovais svajojo, kad jų vadovaujamas
revoliucinis
proletariatas užvaldys visą pa
saulį, Sovietų Sąjunga tap
sianti galinga valstybe, tai
kingame, nusiginklavusiame
pasaulyje, sukurdama tikrą
komunistinę visuomenę kraš
to viduje.
Šių dienų tikrovė visiškai
skirtinga nuo išsvajotosios.
Per šešis dešimtmečius dvy
lika tautų buvo pajungta ko
munistinei valdžiai bei okuuotos ir į Sovietų sąjungą
įjungtos trys Baltijos vals
tybės. Jugoslavija, Albanija ir
Kinija nuėjo skirtingu, nuo
Maskvos nepriklausomu ke
liu. Rytų Europos komunis
tinės valstybės irgi būtų jas
pasekusios, jeigu Sovietų įgu
los jų neprilaikytų. Daugelio
Vakarų Europos kraštų komu
nistų partijos vadai neklauso
Maskvos ir susiderina su
demokratine santvarka, kurią
tikrieji bolševikai laiko eretiš
ka. Pasaulinis proletariatas,
apie kurį svajojo Leninas, yra
giliai suskilęs. Gi dauguma pa-'
šaulio žmonių netiki K. Mark
so “moksliniu” socializmu.
Kitos jų svajonės irgi yra
išgaravusios. Pasaulis nūdien
yra labiau apsiginklavęs, nei
to norėtų sovietai. Pati So
vietų Sąjunga visomis išgalė
mis stengiasi ne tik ginklų jė
ga prilygti JAV, bet ir jas
pralenkti. Kas daugelyje gink
lų rūšių jau yra jiems pavykę.
Sovietų ūkis, turėjęs būti
socializmo pasisekimo pavyz
džiu, deja, toli nuo to.
Kaltę už blogus derlius ir
maisto trūkumą Kremlius priĮ meta gamtos sąlygoms. Bet
daugelyje šiaurinės Kanados
rajonų ir visoje Suomijoje kli
matas šaltesnis derlingumas
menkas, bet tos šalys neder
liais nesiskundiža. Daugelio
stebėtojų įsitikinimu, svar
j biausia nederlių
priežastis
esanti kolchozininkų nenoras
rimtai dirbti. Būdami vals
tybinių dvarų
baudžiau
ninkais, jie nejaučia prisiri
šimo prie žemės, kaip laisvų
kraštų ūkininkai, todėl jų dar
bas nėra našus. Tai patvirtina
faktas, kad kolchozininkai sa.vo privačiuose sklypeliuose,
kurie apima tik 5% visos dir
bamos žemės, pagamina 30%
viso derliaus.
Sovietų Sąjunga savo teri
torija dvigubai didesnė už
JAV, jos gyventojų skaičius
20% didesnis, tačiau savo že-

P. GAUČYS
mės ūkiu ir sava pramone ne
pajėgia amerikiečių ne tik pra
lenkti, bet net ir prisivyti.
Sovietų
visuomenės
sustingimą ir piliečių nuovar
gį liudija daug ženklų. Vis
didėja socialinio bei ūkinio po
būdžio nusikaltimai. Labai
paplitęs girtavimas gatvėse,
parkuose ir poilsio vietose huliganizmas, ypač paauglių. Ki
tas to pairimo ženklas — labai
paplitusios ištuokos: 24 mili
jonams vedybų — 600.000 skirybų per metus.
Didelį rūpestį Kremliui su
daro ir tautybių klausimas. Ru
sai — anksčiau vyraujanti tau
tybė Sąjungoje, dabar atsidūrė
mažumoje. Stalino laikais už
gniaužtos tautinės aspiracijos
dabar vėl atgyja. Daugelis
tybių priešingos Sovietų val
dymui ir išnaudojimui. Bal
tijos tautos, armėnai ir
gruzinai naudojasi aukštesniu
gyvenimo lygiu nei rusai. Pra
sidėjus karui, lietuviai buvo
sukilę prieš rusus o ukrainie
čiai plačiai bendradarbiavo ir
rėmė vokiečius. Visais gali
mais būdais tautinės ma
žumos stengiasi išlaikyti savo
tapatybę ir kovoja prieš rusi
fikaciją. Maskva jas tram
dydama, jom padaro įvairių
išimčių ir lengvatų kurių ne
gauna patys rusai. Pavyz
džiui,
kaukaziečiai
kolcho
zininkai gali lėktuvais, atvežti
savo išaugintų daržovių ir vai
sių ir juos pardavinėti Mask
voje, daugelis baltiečių tebe
gyvena savo turimuose
namuose ir jiems leidžiama
gaminti aukštos kokybės
gaminius, kuriuos neverčiama
kai kuriais atvejais perleisti ki
toms
respublikoms.
Rusai,

Sutuoktiniai ir tėvai daly
vauja ne tik Dievo kuriama
jame darbe, bet jie yra pašauk
ti dalyvauti ir Dievo
atperkamajame darbe. Pats
faktas, kaa kūdikis ateina į šį
pasaulį krikščioniškoje šeimo
je, yra labai didelės svarbos,
nes sutuoktiniai pagimdė būsi
mą Bažnyčios narį. Kūdikis
pradeda savo kelią į išganymą
nuo pat prasidėjimo momento.
Jau ir motinos įsčiose kūdikio
gyvenimas turi didelės auklėamos reikšmės, nes ir tada
lūdikis jau yra formuojamas
psichiškai, kuriamas jo būsi
mas charakteris.
Vaikų auklėjimo problema
nėra tik atsitiktinis, laikinis
dalykas, nėra tik klausimas,
kaip auklėti vaikus. Sutuok
tiniams reikia pedagoginio
išsilavinimo, jausti atsako
mybę dėl savo pasiruošimo to
kiam uždaviniui. Jie turi turėti
prieš akis tą faktą, kad vaikų
auklėjimas turi būti kreipia
mas išganymo kryptimi, tai
yra vaikų paruošimu, kad jie
vėliau patys tuo keliu eitu. Jei
šeimoje auklėjamas neatlieka
šio uždavinio, negalima saky
ti, kad tokioje šeimoje galima
kalbėti
apie
krikščionišką
auklėjimą. Tai būtų neigia
mas auklėjimas, klaidinga
auklėjimo kryptis. Vatikano II susirinkimas
dogminėje konstitucijoje apie
Bažnyčią sako, kad „gimdy
tojai turi būti savo vaikams žo
džiu ir pavyzdžiu pirmieji tikė‘imo skelbėjai; jie turi ugdyti
uekvieno kūdikio savąjį
pašaukimą“
(Lumen
Gentium,ll). Tačiau reikia atsi
minti, kad pasinešti išganymo
keliu ir jame pasilikti galima
tik laisva valia, be prievartos.
Bet kokia prievarta ir spau
dimas
religiniuose
klausi
JAV išleistas moterims skirtas
žemėlapis. Jame pažymėta, ku muose yra neleistinas ir drau
džiamas, nes toks būdas tik
riuose rajonuose yra daugiau vyrų
sukelia reakciją ir duoda prie
ir kuriuose jų mažiau, taip pat šingus rezultatus. Religinis
nurodomos vietovės, kuriose vyrai vaikų auklėjimas reikalauja,
daugiausia uždirba. Naujasis leidi kad vaikai nebūtų verčiami
nys vadinasi „Meilės žemėlapis“.
atlikinėti religines praktikas, o
tik sužadinama jų valia ir
asmeninė iniciatyva palaikyti
draugystę su Dievu.
įvesti kūdikį į išganymo
kelią neturi ribotis tik jo suve
dimu į draugystę su Dievu, bet
turi apimti jo auklėjime visas
kitas sritis. Žmogus turi siekti
savo išganymo visais savo
veiksmais, tad ir šia kryptimi
turi eiti auklėjimas šeimoje.
Kūdikio auklėjimas prasideda
labai anksti. Kūdikis labai
anksti pradeda išmokti ir skir
ti gėrį nuo blogio, tiesą nuo
klaidos, meilę nuo neapy
kantos. Taigi nuo pat kūdikys
tės vaikas turi būti kreipiamas
į meilę, tiesą, gėrį. Klaidingu
auklėjimu ir pataikavimu kūdi
kio valiai, galima išauklėti tik
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Kun. Petras Paurazas, Šv. Adriono parapijos klebonas Marąuette
Parke, savo kunigystės 25-rių metų sukakties proga buvo nuvykęs į
Romą ir turėjo audienciją pas Šv. Tėvą Joną Paulių II ir su juo pasi
kalbėjo. Nuotraukoje: (viduryje) kun. P. Paurazas, šonuose — jo du
draugai klauso popiežiaus žodžių. Kun. Paurazas gimęs Chicagoje,
anksčiau dirbęs lietuvių parapijose, ypač ilgai Brihton Parke.

NEW YORKAS
PETRAS MATEKCNAS
;
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atsidūrę Baltijos šalyse būna
nustebinti, pamatę daug di
desnę ir įvairesnę gaminių
gausą.
Tačiau nepaisant visų nesėk
mių, Kremlius vis tebesvajoja
komunizmą išplėsti visam pa
sauly. Jis netgi svajoja pra- .
lenkti JAV ūkinėje srityje,
nors toji galimybė tebėra labai
tolima. Abiejų didvalstybių
skirtingi tikslai: JAV sten
giasi vis labiau ištobulinti
technologija, kad geriau paten
kintų žmonių poreikius, tuo
tarpu Sovietai — daug energi
jos ir lėšų išleidžia ginklavi
muisi ir tolimųjų erdvių
užkariavimui, ir tai daro su
skriauda savo piliečių gerovei.
Tačiau aplamai imant,
sovietiniai piliečiai dabar ge
riau gyvena nei prieš 63 metus
ar net prieš 10 metų. 1965 m.
tik 11% visų Sovietų šeimų tu
rėjo šaldytuvus, 21% turėjo
skalbiamas mašinas, 24% tu
rėjo televizorius. Nūdien gi 6
iš 10 šeimų turi šaldytuvus, 7 iš
dešimt turi skalbiamas maši
nas ir 8 ir 10 šeimų turi televi
zorius. Tik 4% Sovietų piliečių
turi automobilius. Gyvena
mieji butai perpildyti. Dažnai
kelios šeimos naudojasi ta pa
čia vonia ir virtuve. Bet jau ne
bėra Stalino laikų kruvinų
valymu, atėmusių gyvybę mili
jonams žmonių, bet tebėra Si
biro lageriai, tik kiek mažiau
perpildyti. Daug dalykų dabar
leidžiama, kurie nebūtų buvę
toleruojami anksčiau.

Ne be pagrindo amerikiečiai
vadina i-./ies Sąuare „The Great White Way“
(Didysis baltas kelias), nes tikrai taip atrodo, kai
žiūri į iliuminuotas gatves. Labai didelį įspūdį
padaro tiems, kurie pirmą kartą pamato. Taip pat
Time Sųuare kiekvienais metais susirenka tūkstan
čiai žmonių sutikti Naujuosius Metus.
Paminklai
New Yorko miesto aiktėse ir parkuose yra pasta
tyta gražių paminklų. Iš jų visų didžiausias
paminklas yra Laisvės Statula, pastatyta ne mieste,
bet nedidelėje Bedlos saloje, Upper Bay įlankoje.
Pirmą kartą tą paminklą pamačiau nuo Jumper
laivo 1949 liepos 18 vakarą, kai įplaukėme į Upper
Bay įlanką.
Laisvės Statula yra didžiausias ir gražiausias
paminklas Amerikoje, pastatytas iš granito, geležies
ir vario. Paminklas yra pakilęs 300 pėdų virt jūros
lygio. Pati statula yra 152 pėdų aukščio, pedaestalas
— 141, o pakilimas nuo jūros 7 pėdos. Statula varinė,
jos viduje griaučiai iš plieno. Statula suprojektuota
skulptoriaus Frederic Augusta Bartholdi, buvo
išlieta Prancūzijoje. Tai buvo milžiniškas ir sudėtin
gas darbas. Iš pradžių Bartholdi padarė 4 pėdų studi
jinį modelį, kurį didino iki 36 pėdų aukščio. Tuomet

ŠEIMA GYVENIMO
BENDRUME

{

{

egoistą. Pedagogai sako, kad
kūdikis iau turi būti intensy
viai auklėjamas nuo šeštųjų jo
amžiaus metų. Kiti tvirtina,
kad toks darbas turi prasidėti
kūdikiui sulaukus jau trejų
metų. Iš tikrųjų žmogaus
Kaip tiK pirmai
siais kūdikio metais yra deda
mi pagrindai visam jo būsi
mam gyvenimui.
Reikia pabrėžti faktą, kad
kūdikis nuo pirmųjų savo
amžiaus metų yra labai linkęs
į meilę, tiesą, gėrį. To jis siekia
ir nori tarsi savo pačia žmo
giškąją prigimtimi. Jis mielai
atlieka savo pareigas, džiaugs
mingai padeda tėvams, su
noru atlieka religines prakti
kas, jei jos jam pateikiamos
atitinkama jo amžiui forma ir
kiekiu. Jei šį auklėjimo perio
dą tėvai užleidžia, vėliau bus
labai sunkus vaiko vadovavi
mas. Dažnai tėvai tik vėliau
bando taisyti savo ankstesnį
apsileidimą vaikų barimu,
griežtumu, kartais ir fizinėmis
bausmėmis. Tokia pedagogika
yra visiškai klaidinga.
Reikiamai auklėti' savo
vaikus, reiškia įvesti juos į
išganymo kelią, kad jie toliau
būtų savarankiški ir sąmo
ningi. Tai didelis, sunkus ir
jautrus uždavinys. Jam tėvai
turi būti ne tik atitinkamai
pasiruošę, bet ir nuolat bendra
darbiauti su Dievo malone.
Krikščioniškasis
auklėjimas
yra bendradarbiavimas su Šv.
Dvasia pašventinimo ir išga
nymo darbe.
Sutuoktinių ir tėvų bendra
darbiavimas su Dievu išga
nymo darbe nesiriboja tik vai
kų auklėjimu. Jis apima taip
pat ir savitarpinius sutuok
tinių santykius. Du jaunuo
liai, apsisprendę susituokti,
ryžtasi realizuoti savo išga
nymą ne pavieniui, bet bend
rai. Dėlto nuo vedybų momen
to jų gyvenimas bus jau
išganymo bendruomenė. Išga
nymą abu turi pasiekti ne
paskirai, nes toks kelias būtų
prasilenkimas su santuokos
uždaviniais, būtų paneigimas
savojo
santuokinio
pašau
kimo. Juodu yra atsakingi vie
nas už antro išganymą ir turi
vienas antram padėti, kad
būtų realizuotas tas bendrasis
pašaukimas.
Sutuoktinių pašaukimas
dalyvauti išganymo darbe api
ma ir visus kitus šeimos na
rius, kitaip tariant, visą tą
mažąją šeimos Bažnyčią.
Sutuoktiniai savo maldomis,
nuoširdumu,
paslaugumu,
gerumu turi padėti visiems šei;
mos nariams: seneliams, uoš
viams, broliams, giminėms,
kad visi pasiektų išganymą.
J. V.

ŽMOGAUS VERTĖ
iškelti
žmogų, pabrėžiame, kad mes taip pat,
Norėdamas
ateizmas
mėgina
paneigti bent tiek kiek jūs, o gal būt dau
Dievą. Tai didžioji dvasinė giau negu jūs, gerbiame žmo
mūsų laikų drama, kurią gų. Mes norime jums padėti
Bažnyčia sutinka drąsiai ir atrasti džiaugsmingąjį Dievo
meilės mokslą, to Dievo, kuris
garbingai.
Visiem, kurie rūpi yra žmogaus didybės versmė ir
nasi žmogumi, visu aiškumu pagrindas.

statulą padalijo į 12 dalių ir kiekvieną dalį dar
padidino 4 kartus.
Laisvės Statulą prancūzai dovanojo Amerikai,
kaip draugystės simbolį ir norėjo pastatyti New
Yorke, tik pageidavo, kad New Yorko gyventojai
patys
jai pastatytų pedestalą. Philadelphija,
Bostonas, San Francisko ir Clevelandas pasisiūlė
pastatyti jai pedestalą, jei statula būtų jiems perleis
ta. New Yorko gyventojai, vadovaujami Joseph
Pulitzer, surinko pinigus ir pastatė Bedlos saloje
statulai pedestalą.
Kai pedestalas buvo pastatytas, statula tuojau
buvo supakuota dalimis į 214 dėžių, atvežta į New
Yorką, pastatyta ir atidaryta 1886 spalio 28. Perjos
atidarymą dalyvavo daug JAV ir kitų valstybių
laivų, kurie saliutavo iš patrankų. 1924 m. Laisvės
Statula paskelbta tautiniu paminklu.
Laisvės Statuloje atvaizduota didinga moteris,
laikanti dešinėje rankoje iškeltą žiburį, kuris švie
čia, kaip laisvės simbolis visam pasauliui, o kitoje
rankoje laiko lentelę, kurioje įrašyta Jungtinių
Amerikos
Valstybės
nepriklausomybės
data,
„1776.VII.4“.
Į Laisvės Statulą galima pasikelti su elevato
riumi, o toliau geležiniais laipteliais lipti į jos galvos
viršūnę. Jos galvoje yra nedidelė aikštelė, kurioje
laisvai gali sutilpti penki žmonės. Vaizdai, kurie
matomi pro nedidelius langelius, esančius jos
karūnoje, nepaprastai gražūs.
Laisvės Statulą kiekvieną vasara aplanko tūks
tančiai turistų. Susisiekimas su sala labai geras.
Vasaros metu tarp Manhatano ir Bedlos salos nuo
latos plaukioja laivai.
Prie Laisvės Statulos yra rengiami pavergtų tau
tų minėjimai, kuriose dalyvauja New Yorko miesto
burmistras, senatoriai ir kiti. Tai patraukli vietelė.

ypač karštomis vasaros dienomis. Čia ne tik pama
tai didingą 19 šimt. meno kūrinį, kuris simbolizuoja
laisvę, bet taip pat gali pasigrožėti gėlėmis, kurios
puošia salą, pasilsėti medžių pavėsyje ir, įgavęs
naujų jėgų grįžti į namus pilnas energijos.

{lankos, tiltai, tuneliai ir uostai
New Yorko miestas, kaip jau minėta, yra įsikū
ręs salose ir žemyne, apsuptas Hudsono upės ir įlan
kų, kurios tinkamos laivininkystei, sudaro geras
sąlygas miestui augti.

(lankos ir salos

Viena iš didžiausių įlankų, kuri prieina prie
pietų Manhatano ir vakarų Brooklyno, yra Upper
Bay įlanka. Į ją įteka plati ir srauni Hudsono upė ir
East River sąsiauris. Sąsiauris šiaurinėje dalyje
šakojasi į dvi dalis — viena jos šaka teka į Hudsono
upę, vadinama Harlem River, per kurią eina
Manhatano ir Bronkso riba, o kita jungiasi su Long
Island Sound įlanka. Tiek Hudsono žiotyse, tiek
Upper Bay įlankoje ir Long Island salos dalyje, kur
įsikūrė Brooklynas, yra uostai. Upper Bay įlankoje
dar yra keletas salelių. Iš jų didžiausia Govemor, o
po jos Bedlos ir EUis salelės.
Governor sala yra rytinėje Upper Bay įlankos
dalyje prie Brooklyno ir pietinio Manhatano, kur
veikia uostai, iš kurių išplaukia laivai su turistais
aplink Manhataną, į Bedlos salą, į State Island ir į
Atlantic Highlands.
Govemor saloje įrengtas fortas, kur veikia JAV
kariuomenės būstinė.

(Bus daugiau)
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“GETTING AROUND WITH PAT"
Guess What! Rimas Dagys, geniai
owner of ITALIAN VILLA
PIZZERIA i* LITHUANIAN!
Maybe that’s why the pizza and other
Italian specialties are so outstanding.
You Mušt Try! 6242 S. Pulaski Rd
585-7020. We Deliver
For reliable preacriptions rely on
NORLEN
PHARMACY
INC.
Owner, Len Scalzitti, personally
supervises his whole store. Keeps
ąuality high and prices reasonable.
3949 W. 63rd.
735-1280

No job is too small for WAGNER &
SON PLUMBING & SEWERAGE.
For any problem — toilet, sinks, any
type drain, etc. call them day or night.
Lieensed, bonded. Free eetimates.
2131 W. 79th. 471-2772

Everything is freshly baked and melta
in your mouth at LORRAINE’S
BAKERY. Their party cakes taste as
wonderful as they look, too! And the
prices are amazingly reasonable!
3966 W. 63rd. 767-1335

GOLDEN SWAN has everything to
make your party perfect' Handsome
fadlities, superb Polish—American
dishes, fine Service. Make your holiday
reservation now. 24 hr. phone.
5142 W. Belmont 283-0662

COLLEGE STUDIO takes passport
photos while you wait Color available,
too. Also other ID photos and glossies
for all pprposes. They’re wizards at
restoring old photos, too!
20 E. Jackson. 427-2446

DICK LUDWIG PONTIAC will not
be undereold — no way! Astounding
low prices on every model ’80 and ’81
Pontiac. Incredible used car buys, too.
You can afford a car this year! Go see!
5118 W. Cermak, Cicero. 6561690.

Weddings and banąuets are always a
success at GRAND MANOR
RESTAURANT & LOUNGE. Fine
food and eoektails. Large dance floors.
And reasonable prices! Ask about
special packages.
5436 S. Archer. 767-2300

PATRICK F. LEONARD D.D.S.
can be called a No. 1 dentist“. The
whole family benefits from his expert
care and treatment Eve. hours for
your convenience. Call for appoint
ment. 2911 S. Harlem, Berwyn.
749-1643

Your holiday party will be remembered
when
the decor’s from THE
BALLOONERY INC. Lighthearted
for Christmas, joyous for New Year’s.
And always uniąue and lovely. So be
different, intriguing. For info, call
432-9005

Pick it up or eat it there — it’s good,
good, good! DEL CAMPO’S Italian
and American food, including
superior
pizza.
From
the
businessmen’s lunch to a party they
caa’t be beaten!
3125 W. Cermak. 522-2000
GIORDANO’S love their Lithuanian
customers — and their Lithuanian
customers love them. Of Course! Their
stuffed pizza is a sensation, and so
many unusual choices. You Can’t
Believe! Just Try It! 747 N. Rush.
961-0747

There’s something for everyone at
ROSELLI RESTAURANT. And it’s
all so tasty! Pizza, steak, ribe, chicken,
shrimps, even liquour. Satisfy your
whole family. Delivery every day.
6166 W. Higgins. 775-4447

TALLY CHEVROLET offers
savings, Service and much more!
Besides their low, low prices with the
purchase of a new vehicleyou get 5
yeare free maintenance on all these
items: engine oil changes, chassis
lubrications, fluid level checks, tire
rotations, cooling System checks, rear
lubrication and checks, automatic
transmission fluid and filter change.
$663 savings! Wpw!

6711S. Western.
926-6700
JOAN P. CONROY, ATT’Y AT
LAW is lieensed to practice in III. and
Fla. It’s an advantage with wills,
estates, real estate when family
members live in both statės. Expert in
other legal matters, too. 11130 S.
Western. 233-4100. Also 127 N.
Dearbom. 726-6560

Big, big party treat: long submarine
sandwich
from
BILLY’S
NUMARINĘS — up to 12 feet! Filled
w4th the best meats, cheese, other
goodies. Always wows ’em! 7 days, 10
am—3am.
2227 Larami e. Cicero. 863-1333

Feast on exdting Cantonese and
Mandarin dishes at MAE KOW. Buffet
lunch, Mon. thru Sat. All you can eat,
$3.25. Senior citizens. $2.95.
4849 W. Irving Park. 283-7231

Where’s Sicilian style pan pizza?
ANGELO’S
PIZZA!
Absolutely
great! Other marvelous Italian food
and sandwiches, too. Carry out or
delivery. 9666 Franklin, Franklin
Park. 455-4062, 5038 Vailey
Lane, Streamwood. 830-4111

You”l likę the way DR. ROBERT
DUTKA and DR. ANTHONY BARTOLOMUCCI practice DENTISTRY for the whole family. Con
venient hours — 6 days a week, Tues.
and Wed. eve. and all day Sat. Call for
appointment 6560 W. Higgins. 7637464

Try an ancient eraft — weaving and
knitting for the latest fashions! The
WEAVING
WORKSHOP
has
everything you need including the
widest choice of yarns — and classes.
Also for knitters.
3352 N. Halsted. 929-5776

Savor the finest Northern Italian
dishes at PRONTO. Enjoy subtle
tastes, fine wines in a handsome
setting. Watch them spin fresh pasta!
Luncheon, dinner, supper, eoektails.

For INTERIOR PAINTING of the
ąuality decorators demand at a cost
that’s easily affordable call GENE
TIMBO. Besides excellent work — it’s
done conveniently fast.
Phone 549-0649
Need chaire and tables for that
meeting? Rent them from ALBRA
RENTALS. They meet every need —
trucks. trailers, water pumps, sewer
and garden eąuipment, chain, saws —
more!
10627 S. Pulaski. 233-6555

For the holidays. and every special
occasion. a box of DOVE CANDIES
is the “sweetest gift”. Exeellent aelee
tion of the finest ąuality. Most' im
pres8ive and very reasonable.
6000 S. Pulaski.
582-3119

Doore and windowa ready for winter
wind? Get weatherstripping now at
JIM’S ACE HARDWARE - your
neighbor. They'11 also repair cracked
and broken windows Don’t wait — be
prepared!
4354 W. 63rd. 767-7049
GABBY’S is great! Great food! Great
dhnks! And the greatest live entertain
ment! No wonder they’re enlarging. Go
— you”11 have a gala time. Call for list
of performers. 6300 W. Ogden
Bervvyn. 484-9806
iUNCLE

LES’S
HOLIDAY
OLDSMOBILE has been servicing the
Cicero— Berwyn community for 25
years. Depend on them for reliability
satisfaction. They’ll be here 25 more
years — at least.
1666 S. Cicero, Cicero. 662-1035

Good food, friendly atmoephere, con
venient location in the Argyle “L”
station APOLLO RESTAURANT
has all this! So enjoy their extra good
dinners and sandwiches

1116 W. Argyle. 271-9667

200 E. Chestnut. 664-6181
You’ll love the antiąue charm of
LANGTRYS — and their family
dining is a joy! Ali 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

The pereonalized counseling of JEAN
D A VIS Ph. D. is designed to meet
women’s needs. Entering or reentering business? Changing careers?
She can help you find your own best
direction. Call for appointment. 4921002
NEW GOLD COAST INN is one of
the world’s greatest places for a
celebration. A gorgeous banąuet room!
Also outstanding food. Try their Fami
ly Fish Fry — every Fri. night.
2525 W. 71st. 434-4149

Wherever you're headed consult
MAGNIFICENT MILE TRAVEL,
INC. Their experienced planning
makes any trip easier and savęs money. Ask about group rates. It’ll be a
”bon voyage"! 700 N. Michigan,
Suite 206-208. 664-9000.

Small or large party — have it at
PITZAFERRO’S. Exceptionally comfortable fadlities for 50 to 65, or large
groupa of 75 to 350. And, as we know,
their food is outstanding.
6755 W. Diversey. 237-9700

Chicago
Magazine
calls
this
Chicago’s BEST PIZZA. Of course! It
has the best ingredients and more
cheese! You’ll love the taste experience
at GIORDANO’S.
Bring
Your
Friends!
’ 12658 So. Harlem, Palos Heights.
448-8140

JEFFREY B. ARENSWALD, M.D.
announces the opening of an additional office in Skokie for the
practice of general and cosmetic
dermatology. He will continue to
practice at Water Tower Piace.
Teacher of skin surgery at Cook
County Hospital, graduate of Rush
Presbyterian St.
Lūkės
Medical
College,
his intemship was at
Metropolitan Hospital, New York
City. 64 Old Orchard, Suite 600,
Skokie. 470-8560. Also, 845 N.
Michigan, Suite 904 W Chicago.
787-2602
Call SCHMIDT IRON ENTER
PRISES now — have a handsome
home in time for the holidays. Their
custom ornamentai iron makes it
lovely as a palace! Fences, railings,
spirai stairs and many other unusual
ideas. 358-6500

See TERRY JINKS for a
PROFESSIONAL RESUMĖ that is
comprehensive and Creative. He includes cover letter — and counseling on
career, interview, appearance. This isa
door opener! Call for personai interview. 975-7701

CONGRESS PIZZERIA has so
many treats — likę chicken, shrimps,
ribs, sandviches — besides excellent
pizza. Fast, dependable delivery. Supėr
for you and for parties. 2043 N.
Milwaukee. 772-7130 or 235-4455
(Ifbusy, 252-9170)
«. h

Painting problem? Make a note of: A.
ALLIN & SON - ALLIN PAINTS.
■They hwve all decorating needs, solve
all painting problems. Highest ąuali
ty, finest Service.
4839 N. Western.
Lo 1-9800
' ' 1
*

To look magnificent order custom
leather from the GREAT SHOWTNG
MACHINE. Owned by mastei"
tailors, ąuality and workmanship is
superb. Value too! Discount on old
leather.
3534 Broadway. 248-0566

BROTMAN & SPERLAZZO OPTOMETRISTS have been serving
their community for half a century! See
them for eye examinations, glasses,
hard and soft contacts. Discounts for
senior citizens.
: z:Jic
3245 N. Ashland. 327-0874., r
. 'oi63

Order any combination pizza from
JUST-A-PIZZA. All are outstanding.
5 sizes! Perfect for you or a party. Free
pop with the Large, family, or Jum be.
Extra effident delivery and pick up.
5136 S. Archer. 585-8505. Opėn 7
Nights a week.

£ver have the inconvenience of being
without dentures while waiting for a
repair? Not likely at SCOTTSDALE
DENTAL CLINIC of DR.
BERGER D.D.S. Most repairs are
done while you wait and relining only
takes 3 hours! Most reasonable prices,
too. They spedalize in full dentures
and partial8, and will be happy to
give you a free consultation on any
denture problem. 7937 S. Cicero in
Scottsdale Shopping Center. 2846723

Not only great pizza — būt broasted
chicken, ribs,
shrimp,
even
8andwiche8, are among the specials at
HAPPY’S GENEO’S PIZZA. Fast
delivery or pick up Service. Perfect for
parties!
4088 S. Archer. 254-4243

For true love — adopt a dog or eat at
KITTY KORNER KAT REFUGE.
Pets are cared for here until adopted!
They deserve your support. Fee includes shots, spay or neuter. 15737
Halsted, Harvey. 331-3647

Name any far off glamorous, romantic
spot — Nepal, Asia, Mexico —
anywhere - EXOTIC JOURNEYSZ
SAI TRAVEL will plan your tour
economieally, conveniently. Call them
— and travel!
17 N. State. (312) 346-5665
MARQUETTE CLEANERS keeps
your garments looking their best longer
— with Sanitone Drycleaning, the
world’s most recommended by,
McGregor, Dalton. Botany 500 and
other famous narnės.

THE IRON HORSE has what you
want from great breakfasts, to daily
.luncheon spedals, to super salad bar
with all dinners. Live entertainment in
lounge. Banąuet fadlities, too. Mention “Pat” for Complimentary glass of
wine! 2844 W. 127th, Blue Island.
389-0505

Positively perfection - barbeąued ribs
at the GLASS DOME HICKORY
PIT. And wide variety of other fine
spedalties! All in an enjoyable family
atmosphere. Come as you are. Banąuet
fadlities, too.
2801 S. Halsted. 842-7600

DANCE FOR NON-DANCERS
offers lunchtime classes in “DANCERCIZE”. Improve your figure! Feel
better! And enjoy your lunch hour
more! Loop location. Tues.-Th., noon12:45. Call for info.
22 E. Van Buren. 664-6374

Need legal counseling? ATTORNEY
AT LAW, ROBERT H. BISAILLON
is nearby. His expertise includes real
estate, wills, probatb and estate law.
Plūs
divorce and other family
problems.
<
6322 S. Pulaski. 284-2999

At GREG’S STANDARD SER
VICE STATION a whole family is at
your beck and call! Grėg Sr., Rose and
sons, Greg Jr. and Mark. Reliable with
any auto repair. They tęst — not guess.
3010 S. Cicero, Cicero.
863-5657 o r 863-9536
)/
-ULove it! Champagne Brunch at
PUTN ON THE RITZ. All you can
drink — with a magnificent buffet.
Everything from roastbeef to salmon.
Sun., 10:30—3:30. $?.9n. Children un
der 7, $3.95. Butterfięld Rd., 1 mile
E. of Yorktown, Ldmbard. 6543656
'
;kl

For Pizza the Italian Way — BOB’S
PIZZA. Regular or Pan style — also
other fabulous specialties, and
delidous
sandwiches.
Remember
BOB’S the next time you have a party.
Pick up or delivery or dining. 11840 S.
Westem. 779-9700

and Service

s

Beyond belief!
LOU STEIN’S
iDN DIVERSEY!

From
savings to
fashions.
Whimsical
vintage,
chic
contemporary!
New, and
almost new
furs!
Seeing
is believing.
See!
Open 7 days.
646 W. Diversey
348-2141

WHAT’S BETTER THAN GI0RDANO’S
STUFFED
PIZZA???
NOTHING!! For a special treat have
their fantastic Stuffed Spinach Pizza.
And remember GIORDANO’S on
Irving Park for holiday parties.
Nothing can compare with the food
nor the fabulous atmosphere. 5927 W.
Irving Park. 736-5553 -

For furnace and boiler cleaning and
repairs — DUNLAP AABAL HEATING. All make replacement parts. too.
Gas, oil or coal. 25 years of fine work.
Sensible prices! 24 hr. Service.
423-2270 or 224-7212
For holiday parties, weddings,
meetings, BROOKWOOD COUNTRY CLUB is superb. Outstanding
food, comfortable fadlities for up to 606
people. Call for Information.
271 S. Addison, Wood Dale
’
595-4330

l O' UJ.-4

Win super prizes lite a color TV at M.
BRIAN WALLPAPER’s lOth Annivereary Celebratfoni$Drawing, Nov.
15.)
30%
off opr- outstanding
wallpaper8, too. So have a lovelier
home and save! 8812 Dempster, Dės
Plaines. 824-8811. Dempster
Plaza Shopping "Center (Across
from Lutheran General Hospital)

Positive proteetion įor your home or
business: a guard dog from SKYWAY
KENNELS. Buy or lease one — or
have them train yotfi^dog. They have
30 years of experietttee. So be safe!
7920 S. South Cb^eago. 734-3637
(If no answer, 734-3634)

TSC
Thick or Thin.,-. Pizza from
BELLA’S" PIZZA
RESTAURANT
can’t be beat! Šame go4sfor their suntptuous Stuffed Pizza: And that’s not all
— their ribs, chicken,pąsta, clams and
shrimp are the greatest too! Beer &
Wine are a mušt witn BELLA’S deliciou8 specials. Think of them for your
next party. Efficient delivery & pick up
Service, and... a nice dining roorti.
Located —
1952 W. Chicago Ave.
252-0505

Make eye glasses $. fashion asset!
Choose from over 500 different styles of
eye class frames — aU designer ąuality
— at FRAME ft EYE INC. Prescriptions expertly filled. Also hard and soft
contact lenses. 6254.3. Pulaski. 5811517

Most fantastic gift idea: “Your very
own“ HYDROGEN BOMB! No kidding? Of course kidding — it’s 11“
replica. What a gag gift! $15.95. Order
from NUCLEAR CRAZIES. Allow 3
wk8. for dėl.
1347 E. 87th St. Chicago, IL 60619
You’ll find CARM’S BARBECUE in 3
spots. No wonder! Italian beef and
sausage at its best! So run, don’t walk.
to the nearest Carm’s. And enjoy! 804
S. Cicero, Chicago, AU 7-3930;
No.2 7101 Roosevelt, Bervvyn,
788-8400; No. 3 1801 Wolf Rd.,
Hillside, 449-0125

Your home will be stunning with a
custom wall design from COLOUR
SCHEMES INC. Mūrais, graphies,
many other uniąue ideas by expert
artists. Have a free consultation in your
home or our office.
53 S. Washington, Hinsdale
920-8009

2416 W. 69th. Pr 8-9155
Hungarian dishes are a culinary experience at the charming BON TON
RESTAURANT AND PASTRY
SHOP.Do try the pastry — each is a
creation! Carry outs, and effident catering.
1153 N. State. 943-0538

From the practical... to the ezotic

Leam about nutrition. natūrai foods —
even natūrai cosmetics from the trained suff at LARRABEE HERB &
HEALTH CENTER. INC. Also
medicinai and culinary herbs. Ask for
catalogue.
3942 W. North Ave. 276-7898

No wonder you love CHINA NIGHT
CAFE. Their Cantonese dishes and
seafood are always excellent, Service —
pleasant Great for parties! Carry outs.
7 days, 11 AM — 10 PM.
1140 W. Taylor, 421-7130
Amazing business opportunlty! Own
the thriving DO IT YOURSELF
SHOP for just a few thousands! (Custo
mers fix their autos under supervision). Owner is busy with other interests.
5652 N. Broadway. 784-2650

Make Sunday spedal! Go to DON’S
FISHMARKET. All the champagne
you wish with all the wonderful brunch
buffet you can eat! 11:30— 2:30. $9.25.
No reservations — free Bloody Mary if
you mušt wait!
1123 N. State. 943-2800
Headache? Backache? Another difficult to control pain? Find relief at
MAYFIELD PAIN CLINIC. They
seemingly work miracles! Have a
consultation. It may change your life!
5907 W. 63 rd St. 767-3719

To replace hair and enhance it — see
CHASANN, the HAIR REPLACE
MENT SPECIALISTS. Their skilled
hair weaving and custom toupes work
miracles. And they’re your secret!

28 E. Jackson. 427-0375

DR. THEODORE F. WEBER an
nounces the relocation of this office for
PODLATRIC MEDICINE, surgery
and injuries to the foot, to the Dodge
Drug & Medical Bldg. Very con
venient. 3235 W. lllth (1 bl. W. of
Kedzie), 238-7270

THE FRENCH PEASANT has the
world’s finest cuisine, French, with a
difference — it’s nouvelle. fine wines
and affordable. You’ll love this char
ming spot Jazz on Fri., & Sat.
2748 Lincoln. 281-0997
Revel in fabulous pizza — sandwiches
too - from EXPRESSWAY
PIZZERIA & RESTAURANT.
Delivery Service is fast. Būt worth
picking up. too! Fine for a group.
931 S. Western. 226-9318

Went temporary employment? Or
employees?
WESTERN
TEM
PORARY SERVICES offers both!
Excellent source in derical, light
industrial. medical fields. — Even for
a Santa Claus!
Norridge: 456-4480.
Wheeling: 541-5320

Terrific! The Italian and American
dishes as well as the super pizza at
SAM’S SKY WAY RESTAURANT
& PIZZA. Take out or relax in the
pleaaant dining room We alao serve
eoektails. So good for parties'
5908 W. Lawrence.
736-8116 or 736-8123

- - -In Merchandise

- - - All Over Chicagoland!!

Not only great pizza — būt the most
unusual Italian dishes anywhere are
at BARONE’S! American, too. And a
super salad bar. Charming and com
fortable family atmosphere. Do go!
401 W. Armitage. 266-7337

Whatever yos need for your esur — it’s at
REX, the “1 STOP STORE”. They
stock everything — paint and body
shop supplies, and every auto part you
could possibly need for any make!
1617 N. Cicero. 622-6122
Want your party to be a smash? Call
KINGSTON
MINĖS,
Chicago’s
BLUES CENTER for a blues band
or blues vocalist. They book the best
in Chicago blues. It’ll be a hit!

Phone 271-8343
ROBERT V. JOHNSON D.M.D.,
M.S. is a pedodontist His dental
practice is for children, adolescents,
and the handicapped. Always concemed, Dr. Johnson has a 24 hour
phone Service and long distance pageer so he may be reached anywhere at
any time. Nitrous oxide is available in
his office. He is affiliated with Severai
hospitals.

2050 Pfingsten Rd., Glenview.
729-6300

It’s the BLACK FOREST CHALET
for unusually appetizing German dis
hes. American, too! Roast duckl
week end specialty. Moderai
Private party rooms for up to
Waukegan Rd., Morton Gro
6830

The best Italian dishes cooki
best way are at ROSEMARY'9
KITCHEN & PIZZA. And their
pizza is spectacular, too. Here’s food
to make a party feštive! Meditei i a neari^~*"t
style dining room. for your dining ’
pleasure. Fast delivery & pick-up.
5786 S. Archer. 585-8367

.1
A career opportunlty opens ’jfrith a
course at AMERICAN SEOURITY
TRAINING INSTITUTE INU. Get
statė .-eąuired training for security
officers. Have a bright future? Fee is
only $50.
640 N. LaSalle. 944-0446

TWIN ANCHORS, a favorite for ribs
for almost half a century, alse has
some of the best steaks aro uni Surprisingly reasonable, too! Frifendly,
casual, relaxing. Go!
»
•1655 N. Sedgwick.
944-9714 or 944-2258 *
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Give a memorable party with no work!
Serve regular or stuffed pizza from
©NESTI PIZZA. Both are exceptional. Their sandiviches are superb
too. Pick ud or delivery.
2755 W. 71st St.
471-0220

MATEO’S, your favorite spot for)
Mezican and American dining štili
features the every Wednesday Special
you rave about! Whole red snapper.
vegetable and salad, only $5.95^
5451 N. Lincoln Ave.—
’ '
271-3350

Dress better than ever! Have an
expert seamstress make clothes just
for you — at RITA’s FABRICS.
Alterations, too. And even many,
many fine fabries. All reasonably
priced!
2417 W. 63rd St.
• , , 925-6674

You’ll love stuffing yourself vvith’NAN- ii
CY’S STUFFED PIZZA... they also
have full Italian menu. Dining room ~
pick-up or delivery. Cocktails Too’
4700 103rd St., Oak Lawn
857-8550

Want to ūse OTHER PEOPLE’S
MONEY? To buy a house or apart
ment building, for instance? Want to
improve your credit? Leam how in a
remarkable 3H hr. SEMINAR. $45.
Calf Maria Merrill for information.
472-6550
From strudel to spaetzles, it’s the best
at EPICUREAN — famous for
Hungarian style cooking since 1936!
Wide seleetion for lunch and dinner. All
superb! Free dinner parking.
316 S. Wabash.

We 9-2190
When you need an automatic engine
rebuilder
BROOKFIELD
ENGINE REBUILDERS. Also for
valve jobs and engine parts — care
and trucks, both foreign and domestic.
Fine work!

9546 W. 47th, Brookfield.
485-3322
HAKIMIAN & CO. will pay top
dollar for-- your antiąue and semiantiąue Oriental rūgs. Sarouk,
.Kashan, Tabriz, Kerman. Šilk and
tapestries, too. Condition not important Call now! Chicago: 973-6030.
Suburbs: 475-0505

Magnificent old stained glass windows
and solid oak pews — what could be
more beautiful in your decorating
scheme? TERRY FRACCARO has
both. And at affordable prices!
3619 W. 216th PI., Matteson.
747-2419
Buy that beautiful, glowing brase
direct from THE BRASS BED FACTORY and save! Genuine Dresher
brass beds! Brass accessories. too.
Amazing seleetion — the wides*
anywhere!
601 W. Lake. 372-3812

Look lovelier without unwanted hair.
MONICA HATORI, R.E. of 2001
ELECTROLYSIS specializes in Kree
Solid State Method of hair removal.
Medically approved. Call for appoint
ment
612 N. Michigan. 642-9777
Enjoy an important event — wedding,
annivereary, holiday — forever! Have
H. S. PRODUCTIONS record it on
VIDEO TAPĖ. Highest ąuality at
lowest rates. You will treasure these
tapęs more each year. Call 972-0078.

BUDAPEST CAFE has a simply
wonderful Continental cuisine. Chicken
paprika, shish-ke-bab and other dishes
you’ll love! Also the finest European
pastries. Take some home!
506 Main, Evanston. 491-0333
WALLTERNATIVES INC. has all
types of window blinds. Right now — 33
1Z3 off on Levolor Riviera blinds.
Mention ”Pat” and get a beautiful
pieture of Pope Paul with purchase.
1160 N. Clark. 951-0505

If you love the exotic in decorating see
BOB CATALANO. Zebre and bear
rūgs — and the most interesting
African trophiea. Just a small example
of his many uniąue items.
2275 Wuhrley Rd., Naperville.
420-8203

Saving heat means saving dolį^s —
insulate! Get expert guidarRe-^ at
PORRECA HOME CENTER
choose from Owens Corning
Fiberglass Insulation. It’s tax dedūč"
table. So save 2 ways!
7219 W. Ogden. 447-0710

Go as fast as you can to the SANCi- ■
TUARY
RESTAURANT
&
LOUNGE for absolutely fabulous
Lithuanian
specialties.
Monthlyfeatures, too — appetizing dinners at ,
lowprice„

8828 Brookfield Ave., Brookfjel^T
llB:
od /bl
Women's

485-5443
Simply

stunning!

Everything at discount priė^S
Have name brands for winter arid-ttiv t

SHOP.

holidays at savings!
176 W. Adams, Rm. 2237:
368-0615
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(Atkelta iš 2 psl.)

CLEVELANDO

ateitininkų;^
ATSIŠAUKIMAS-:
1979 m. rugpiūčio 15 d. ęijdęe~
čiųjų teisėms ginti Katalikų komitetas kreipėsi tiesiogiai į “visus
brolius Tėvynėje ir išeivijoje’’,.^lįsų krašte dvasinis atgimimas^
prasidės tik užkirtus kelią šiai blpj-" *
gybei, būtent girtuokliavimui; 'to-' dėl siūlome šiais metais Lietuvėje'ir išeivijoje skelbti blaivybę ir kde.’
voti su girtuokliavimu.
ct5s73l
Linas Sidrys rašo “Draugę” _
Ateitininkų skyriuje — dvasinė .
vienybė ir moralinis solidarun&s
su kovojančiu Lietuvos pogrrn-~
džiu reikalauja, kad mes išklau
sytume jų prašymus. Mums čia,
Amerikoje, neįprasta skelbti absi-,
nencijas arba viešus pasi
ryžimus, todėl jis siūlo, kad fciėkcb
vienas lietuvis, kuriam ’ rūpi z
tautos dvasinis atgimimas, kiek-,
vienos pramogos metu susilaflcy-7
tų nuo vieno gėrimo - išgertų vieCf
ną mažiau negu jam įprastą. To^
gėrimo kainą galėtų paaukoti jau
nimo organizacijai.
$1
Moksleiviai ateitininkai kviėrJ
čia visus atsiliepti į mūsų tąųfos ,
šauksmą ir parodyti, kad rūpina
mės jų rūpesčiais ir sielojamės/
sunkumais.
Valdyba:
Linas VyšnYdtti^i
Lina Žiedonytė’*
Vida Kašubąjtė

Edas Čepulis *
Ramūnas Balčiffttis"7

JURGIS JANKU8

Anapus Rytojaus

-x»-, f»»J

^-4

M pu«L Illeido ATEITIS 1978
8paudė "DRAUGO” spaustuvė. A#.
lankas autoriaus. Raina su persiuntfanur.73.
CL <yv. prideda 5% valstijos
lūokssfhĮ.
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