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Kiek pasaulis
Išleidžia ginklams?

— Vakar Baltųjų Rūmy Rožiy
sodelyje prezidentas Reaganas
įteikė specialy aukso medalį žuvu
Po milijoną dolerių kas minutę
sio sen. Robert Kennedy našlei.
Buvo susirinkę daug Kenedžiy
Stokholmas. — Švedijoje vei-Į eksportai vis didės, nes jos ginkšeimos narių. Prezidentas tarė kiąs Tarptautinis taikos tyrimų i lus pigiau pagamina ir pigiau par
velionį įvertinantį žodį.
institutas paskelbė metinį rapor-'tduoda, sakoma raporte.
(Tęsinys,)
| —pamišėlės, ar girtos? Nei viePopiežiy
Joną
Pauliy
H-ji
j
tą,,B kurio matyti, kad* pernai Taikos institutas nesitiki dides
Eik, vaike, gelbėt silpnesniųjų,' na, nei kita, — moderniškom noVatikane
aplanke
atentate
sužeis-į
p
a p l i s ginklams išleido apie nių pasikeitimų ir ateityje Nau
mažesniyjų, negimusiy. Jie tūks-1 ri būti. Apsvaigime nemato varg3
te
11 i ^ " o r ^ " ^ « * * » • * ; 500 bil. dol. Didžiausias sumas joji JAV vyriausybė pabrėžia sau
tančiais žudomi. Neleidžiama < šės, kad yra šiandien ir nuostakalbėjosi 20 mm Popiežius ap-| saugumo reikalams skyrė Ameri- gumo ir ginklavimosi reikalus,
jiems išvysti saulės šviesos. Kas'bių mergaičių ir jaunuoliu, išauI gailestavo, kad ,i buvo sužeista ; k a ir Soviety Sąjunga, tačiau ge- skiria ginklams daugiau lėšy, taisutramdys motinv niekuo nepa- gūsiu gražiose šeimose,
pei U
T onU;™ A i~ m m•i s •
' r o k a i Pa k i l ° ir mažyjų valstybių, gi, ginklavimosi sumažėjimo ne
teisinamą, barbarišką, šventva-į Kaip icenčia šiandien Lietuva
tras
OboHntS Z • £
l y p a č , vadinamo Trečiojo pašau-; laukiama. Toliau vyksta lenktygišką lengvapėdystę, kai leidžia žiūrėdama j savo ateitį per šias
Obodovski pareiškė Ženevoje,; l i o ^
i š i a i d o s g i n k i a r n s . V i s 0 |nės ir atominiy ginklų srityje.
savyje nužudyti poetus, dailinin- vargšes mergaites,
jog labai gerai, kad pasaulyje ro pasaulio šalys ginklams išleidžia Irakas perka uraną, už kurį atsi
kus, muzikus, mąstytojus, vyskuKas sugrąžins šias mergaites i
domas toks dėmesys Lenkijos įvy po vieną milijoną doleriy kiek lygina savo nafta. Pagrindiniai
pus, kunigus, mokytojus, karius, namus, kad ruoštųsi šventajai aukiams, tačiau pasmerkė bandy vieną minutę, sakoma raporte.
Irako ginkly tiekėjai: Prancūzija,
duonos augintojus, senatvėj kar- j ky ir vargo nebijančiai motinysmus įvaryti kylį tarp Lenkijos ir
Trečiojo
pasaulio
išlaidos
gink
Brazilija, Italija, Ispanija ir Ju
šintojus? Kas išreikalaus, kad ši tei, tik per kurią gali atsinaujinsocialistinio bloko nariųlams
sudaro
16
nuoš.
viso
pasau
goslavija. Prancūzijos ginkly eks
kruvinoji teisė būtų uždrausta?! j ti Tėvynės ir žemės veidas?!
— Prezidentas Reaganas pa- lio išlaidy. Per pirmąjį dešimt- portai apmokėjo už visą ketvir
Kas parodys valstybės vadovams į Matai, kiek daug iš Tavęs Tėskelbė, kad jis bandys pravesti! m«į"nebuvo'dide^nio^pasaulinio tį Prancūzijos importuojamos naf
jų tikrąjį veidą? Motinos suglu-įvynė laukia, kiek daug reikalau
Kongrese savo mokesčiy sumaži konflikto, tačiau įvyko 40 gink- tos, sakoma raporte.
mintos, medicina ateities budelis, j ja. Pakilk ir, gyvybės negailėdanimo programą, padedamas abie luoty tarptautiniy susirėmimunežmonišky gyvenimo sąlygų dė-' nias, atiduok visą save, nes "Nėra;
jų partijy atstovų. Daug demokra- Prieš dešimt mėty Trečiojo pašau
ka motinos negali būti prie savo' didesnės meilės, kaip gyvybę užj
ty Atstovy Rūmuose balsuos lio šalys išleido 40 bil- dol., o per
Lenkijos unija
vaiky — būtinai turi dirbti, kad draugus atiduoti" (Jn. 15, 13).
kartu su respublikonais.
nai jau išleido 80 bil. dol. Di
pragyventy. Ką duoda toks gyve- f Pakilk ir eik, vaikeli mano! Lai
vel skelbia streiką
— Atsargos generolas Vemon džiausias ginkly sukoncentravi
nimas?! Beprotnamiai nesutalpi-' minu Tave! Ir dvasia lydėsiu vi Motina Teresė, Nobelio Taikos premijos laureatė, Kalkutos vargšų globėja, Walters paskirtas specialiu, akra- mas yra Viduriniuose Rytuose. Bydgoszcz. — Lenkijos darbina žmoniy, savižudybių skaičius ! sais kovos, kančios ir pergalės be-J laiko rankose kūdikį Washingtono Šeimos institute. Birželio 4 <L ji buvo jojančiu ambasadorium. Jis moka kur 1980 metais ginklams išleis-: ninky unija Bydgoszczio vaivanuolat auga, alkoholizmas, pa-, ^'ais, nors ir numirti mums už tai pakviesta priešpiečių j Baltuosius Rūmus. Prezidentas Reaganas pasakė 8 kalbas ir yra buvęs prezidenty: j ta 38.4 bil. dol.
dijoje paskelbė dviejų valanlaikomas valstybės, tarpsta kaip j reikėtų. Mus laimins ir Dangiš- spaudai, kad jis klausėsi Motinos Teresės pasakojimų apie jos įsteigtos mi Trumano, Eisenhowerio ir NixoDidžiausios
ginklų
eksportuo-,
dy
streiką, protestuodama prieš
maras.
ikoji Motina, kaip laimina visus] sijos Indijoje darbus.
no vertėjas.
tojos yra Amerika, Sovietų Sąjun-; valdžios apsileidimą, vilkinimą.
keliu
Mari
— Birželio 30 d. Baltuose Rū ga ir Prancūzija, tačiau vis dau-! Reikalaujama nubausti milicininI ką pavirtę m e r g a i t ė s - b ū s i - ! l i n a n č i u s ^ ^
J°:
> U S laiSva!
muose lankysis Australijos prem giau ginklų pagamina ir ekspor kus, kurie kovo 19 sumušė d a r
mos motinos. Šiurpu žiūrėti j tas, i , f l i
. ,,
,
.
,
1979 m. rugsėjo 1 d.
jeras Maleolm Fraser, o lapkričio tuoja: Izraelis, Brazilija. Piety Ai bininkus, okupavusius valdžios
kunos tąsosi gatvėmis paskui
Tavo Motina
2 d. — Jordano karalius Hussei- rika ir Indija. Šiy valstybių ginkly įstaigą. Tris teko paguldyti ligo
pakrikėlius... Žiūri ir nesupranti
Pabaiga
nas.
ninėn, tačiau iki šiol milicinin
— Trys juodi ir vienas baltas
kai nebuvo nubausti, nebuvo
Sroves Angoloje
j kaliniai užpuolė kalėjime sėdin
paskelbta, kurie ju buvo kalti.
t į d r. Martin Luther Kmg žudi"Solidarumo" vadas Walesa
I ką James Earl Ray ir jį smarkiai Angolos kataflikai vyskupai jau yra Šveicarijoje, unijos centras
Diplomatams,
turistams
skirtas
dienraštis
Maldos diena
Premija kardinolui
sumušė, subadė kalėjime pasiga kuris laikas skundžiasi apie to pritarė Bydgoščio skyriaus pa
Pekinas—
Kaip
buvo
rašyta,
I
tai
savo
laikraščiams
nepranešė,
mintu peiliu. Ray laikomas ligo- krašto marksistinės valdžios vyk skelbtam streikui, nors Andrzej
Sekmadieni, gegužės 24-ąją,
Austrijos vyskupų konferenci
domus trukdymus bei represijas. Gvviazda, VValesos pavaduotojas,
Vakary Vokietijoje buvo praves jos pirmininkui, Vienos arkivys komunistinė Kinija pradėjo leisti į Kinijos žiniy agentūros korės-'1 ninėj
pirmą savo angly kalba spausdin-i pondentas Peng Di, rašydamas
Jeruzalės ligoninėn pagul- Apskaičiuojama, kad maždaug ragino uniją neskelbti streiko, ka
ta kasmetinė Maldos Diena už kupui kardinolui Koenig yraa pa
P a " tą dienraštį, kuris pasirodys pen-1 apie Amerikos žurnalistus, sakė. į dyta premjero Begino žmona Ali 40 Angolos gyventoįy yra kata da tauta dar gedi mirusio kardi
persekiojamą Bažnyčią. Visose skirta šiemetinė
prancūzų tikm-1! kj a s <įį enas pcT savaitę ir kuris kad jie "mėgsta gaudyti vėją ir; ^
likai. Tuo tarpu, vadovaujančio nolo VVyszynskio. Vicepremjeras
krašto bažnyčiose tą dieną buvo čiųjy rašytojy draugijos
premija
Kinijoje gyvenantiems, griebti už šešėliu". Visi rašo tik,
Kairiuiu ianonu erupiu de je marksistu, partijoje tėra maž Rakowski nuvyko į Bydgoščą
meldžiamasi už krikščionis, kurie už knygą "Bažnyčia yra laisvė" ! skiriamas
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demokratijos
stoką,
apie
ekoi
nstracijos
pasitiko Yokosuka daug 20.000 nariy (0.3 proc. gy- Gniezno vyskupas Jan Michalski
mo
persekiojami ir diskriminuojami Vienoje6 vokiečiy kalba, antrašte
1Mei:,ul
besilankan- nominius sunkumus, politinius j uostan atplaukiantį JAV lėktuv- ventojy), kurių daugumą suda pasmerkė planuojamą
streiką.
dėl savo tikėjimo. Maldos Dieną "Tikėjimas yra laisvė". Prancū-' skaičiais Kinijoje
tiems
turistams.
'China
Daily" ginčus. Nė su mikroskopu nėra-1 n e § | "Midway"- Demonstraciją ro dalis miesto darbininkijos. Ta Bažnyčia tikėjosi, kad bus gerbia
už persekiojamą Bažnyčią paskel zy tikinčiyjy rašytojy draugijos
čiau leidėjaispausdins
tikisi pakelti
tiražą
niuamerikiečiu^rašiniuose
apie Kiniją, rašo Peng.
18,000,
la- si
gėry Jei
ži-iorgani^vo
japonŲ socialisty parti čiau marksisty partija iki šiol ne mas 30 dienų gedulas po kardino
į
bė Vakarų Vokietijos vyskupų premija kiekvienais metais yra at- pradžioje
iki 40,000. Laikraštis bus aštuo- amerikiečiai neranda blogy ž i - L
ja
ir
geležinkeliečių
darbininky pajėgė pritraukti kaimo gyvento- lo mirties, pareiškė jis.
mJa
konferencija, siekdama tuo bū- j žymimas veikalas, ypatingu bū
niy puslapiy.
niu, tai kritikuoja Kinijos klimatą, | _ Vakary Berlyno burmistru jy, kurie sudaro per 90 proc. gydu išreikšti savo solidarumą vi- Į du patarnavęs di'alogo tarp mo
Sadato ir Begino
Po Kinijos vidaus reformų ir po rašo jis.
siems tiems, kuriem tebėra pa noteistiniu religijy ugdymui. Pre
parinktas krikščioniy demokraty ventojy. Kaip tik čia stipriausiai
neigta laisvė ir'teisė nevaržomai mijos jury komisiją sudaro krikš platesnio dury atvėrimo užsienio
Naujasis angly įkalba laikraš- J partijos narys, nors partija neturi veikia UNITĄ organizacijos par
pasitarimai
tizanai. Apskaičiuojama, kad par
išpažinti savo tikėjimą.
čionių kataliky, stačiatrkiy ir pro- korespondentams greit paaiškėjo, tis bandys parūpinti užsienie-: taryboje daugumos,
Sharm ei Shak. — Egipto pre
testanty, žydų ir musolmonų re kad kinų vyriausybė nepatenkin čiams vyriausybės patvirtinty žK —Los Angeles bado streiką vyk tizanai yra užvaldę maždaug pu
„Caritas" veikla
ta
kai
kurių
korespondenty
elge
zidento Sadato ir Izraelio premjenių. Pirmasis numeris turėjo Ki-'do du buvę Vietnamo kariai, rei- sę krašto ir gyventojy.
liginių bendruomeniy atstovai.
i
siu. Ne vienas buvo įspėtas. Nese nijos premjero sveikinimą, redak- kalaudami, kad juos priimty pre
i ro Begino susitikimas okupuotaAplankė seminariją
Praėjusiais metais įvairios tau
niai vienas olandy reporteris bu toriaus atsiprašymą dėl būsimy ridentas Reaganas.
— Izraelio laikraštis "Jeruza- me Sinajuje buvo draugiškas,
tinės katalikiškos žmonių pagal
vo
paprašytas
išvažiuoti,
nes
jis
lem
Post" paskelbė opinijos ap-1 Abu sutiko, kad Libane dėl nerakalbos
klaidų
ir
netobulumy—
Pietų
Afrikos
riaušių
poli
Popiežius Jonas Paulius n ap
bos organizacijos "Caritas", tar lankė Romos vyskupijos kunigy "netinkamai elgėsi". Apžvalgi Laikraštis dės užsienio firmų gar cija puolė studenty demonstraci klausos duomenis. Jei Izraelio par j miimų ir įtempimy daugiausia
pusavyje
bendradarbiaudamas, seminariją. Tai jau trečias Jono ninkai spėja, kad, ištremdami sinimus. Pirmajame numeryje ją, tris sužeidė.
lamentas būty renkamas šian-; kaita Sirijos kariuomenė, kurią
įvykdė iš viso apie 42Ū socialiniy Pauliaus II vizitas šioje naujy olandą, partijos vadai pabrėžia skelbimy yra iš Vokietijos oro — Imigracijos valdininkai iš dien, premjero Begino Likudo reikėtų atitraukti. Sadatas užsiprojekty ir skubiy pagalbos akci- kunigy auklėjimo įstaigoje. Ro savo nepasitenkinimą Olandijos bendrovės "Lufthansa", Texas trėmė iŠ Floridos 24 iš Haiti at partija gautų 45 atstovus, o dar- Į m j n ė. kad Izraeliui nereikėtų
jy 94-riuose pasaulio kraštuose. mos vyskupijos Kunigy Seminari-' vyriausybe, kuri pažadėjo pastaty- Instruments, Bank of America ir vykusius pabėgėlius.
biečiai — 42.
bombarduoti Libane esančiy pa
Tam tikslui buvo išleista dau joje kunigystei rengiasi 89-ni ti Taivanui kelis karo laivus. Gan kt. Sis Kinijos laikraštis bus par
lestiniečių, tačiau Beginąs griež
giau negu šimtas milijony dole
auklėtiniai. Su seminarija nuola dažnai kinų valdžios atstovai, su- davinėjamas ne tik Pekine ir kitai užprotestavo, sakydamas, kad
riy, tai yra 50 procenty daugiau
tinius ryšius palaiko apie 1000 kvietę užsienio korespondentus, j tuose Kinijos miestuose po 10 fe
izraelitų puolimai yra savisau
negu 1979-ais metais. Daugiau
juos išbara, kad jiems daugiausia nų (apie 6 centus), bet bus pla
viduriniy
mokyklų
moksleiviy
ir
gos
tikslais.
sia pagalbos buvo suteikta ūkiniai
rūpi
įvairūs
nesutarimai,
ekono
tinamas
ir
Hong
Konge.
Veda
universitetų
studenty,
kurie,
pa
Specialus JAV taikos pasiunti
besivystantiem vadinamojo Tre
minės
problemos,
disidenty
veik
silikdami
pasauliečiais,
rengiasi
majame
sakoma,
kad
laikraščiu
nys
Habibas vėl išvyko į Viduričiojo pasaulio kraštam.
apaštalavimo darbui Romos vys la, bet jie visai nepastebi Kinijos galės naudotis ir kinai, kurie no
niuosius
Rytus mažinti įtempimy,
Byftai sa Togo
kupijoje. Sv. Tėvas su Seminari laimėjimų ir gerų žiniy. Reporte ri išmokti angly kalbos.
kurie galėty privesti prie karo.
Apaštalų Sostas įr Togo res jos auklėtiniais ir tūkstantiniu riams buvo nurodyta, kad Kinija
Egipto prezidentas Sadatas atvyks
publika, Afrikoje, siekdami iš jos jaunųjų bičiulių būriu daly pernai turėjo rekordinį medvil
į Ameriką rugpiūčio 5-6 dienomis
Jungtines Tautos
plėsti tarpusavio draugiškus ry vavo vakarinėse Rožančiaus pa nės derlių, tačiau užsieniečiai apie
tartis su prezidentu Reaganu.
šius, sutarė užmegzti diplomati maldose ir bendroje vakarienėje.
Izraelio premjeras (prieš rinki
prieš nepakantą
nius santykius. Pagal atsiektąjį
mus dar nežinia, kas juo bus) WaSvarbios sukaktys
Haigas į Kinija
susitarimą, Togo respublikoje bus
Jungtiniu Tautu Ekonominių
shingtonan pakviestas rugsėjo
Italijos vyskupy konferencija
įsteigta apaštalinė nuncijatūra, o
ir socialiniy reikalų taryba 45 —
9 — 10.
Washing1onas. —Ateinančią
paskelbė pareiškimą,
kuriuo
Vatikane — Togo ambasada.
0 balsų santykiu priėmė rekomen
kviečia visus krašto katalikus tin savaitę valstybės sekretorius Hai daciją Generalinei asamblėjai,
KALENDORIUS
Ispanijos vienuolės
kamai atžymėti dviejy svarbiy gas važiuoja į Kiniją. Šiuo metu
Birželio 6 d.: Norbertas, KanIspanijoje dabartiniu metu yra Bažnyčios susirinkimy sukaktis vyriausybėje vyksta debatai apie smerkiančią religinę nepakantą.
dida, Tauras, Mėta.
96 tūkstančiai sesery vienuoliy, — Konstantinopolio susirinkimo kariniy prekių pardavimą Pekino Dokumente rašoma: "Niekas ne
Birželio 7 d.: šv. Dvasios šven
kurios sudaro daugiau negu treč 1550 metų ir Efezo susirinkimo vyriausybei. Yra žinoma, kad Ki gali būti diskriminuojamas bet
tė, Robertas, Paulina, Romandalį viso pasaulio seserų vienuo 1600 mėty jubiliejus. Sių dviejy nija la?bai norėtų gauti modernių kurios valstybės, institucijos, gru
tas, Milda.
lių. Seserys vienuolės Ispanijo Bažnyčios susirinkimų, iškilmin prieštankinių pabūklu ir karo pės žmoniy ar paskiro Žmogaus
je veikia daugiausia žmoniy pa gai išreiškusių tikėjimą į Sventą- lėktuvy motery. Kinijos ambasa dėl savo religiniu ar kity įsitikiniBirželio 8 d.: Medardas, Kalio
my".
galbos, sanitarijos ir auklėjimo Į ją Dvasią ir Švč. Mergelės Mari- dorius Washingtone yra pareiš
pė, Žostautas, Germinė.
srityse- Apie 16-ka tūkstančių pri-. jos Motinystę, pagrindinis minė- kęs, kad Kinija nenori gynybos
Rekomendacijai priešinosi kai
Saulė teka 5:17. leidžiasi 8:21.
klauso kontempliatyvinio gyveni Į jimas įvyks Romoje, Sėkminiy sąjungos ar kokiy draugiškumo kurie komunistiniai kraštai. At 1S60 m. mgaejo 10 d., jauninus pasipuoftes baJUis ir tautiniais rfibais. išsi
ORAS
no vienuolijom, apie 17-ka tūks- i dieną, birželio septintąją. Ta pro- sutarčių, tačiau Kinija norėtu. sisakė balsuoti Bulgarija, Beloru- rikiavęs Sv Mikalojaus baSnyCtos šventoriuje. Vilniuje, su fermis sutiko jau
.ančiu darbuojasi įvairiuose pa-1 ga į Romą suvažiuos visy vysku- kad Amerika traktuotų ją, pana sija, Rytu Vokietija, Lenkija ir 20 metu iltrentą J. E vysk. Ailijoną Steponavičių, kuris švente savo 25 metu
Saulėta, temperatūra
dieną
vyskupystes jubiliejų. Takas, kuriuo prmejo vyskupas, buvo nuklotas Žiedais 85 1., naktj 70 1.
sauKo misijų kraštuose.
py konferencijų atstovai.
šiai, kaip traktuojamas Egiptas. Sovietų Sąjunga.

Atviras
Laiškas sūnui

KATALIKAI PASAULYJE

PEKINO LAIKRAŠTIS
KALBA

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 6 d.

R E D A G U O J A Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas
siusti: 6522 So. Rockvvell Ave., Chicago. IL 60629. Tel. 778-7852

JUBILIEJUI ARTĖJANT
Mieli ateitininkai,-ės, maloniai kviečiame dalyvauti
Jubiliejiniame „Ateities" kongrese, kuris bus rugsėjo 4-7
dienomis Chicagoje. Visais techniškais kongreso reikalais
prašome kreiptis į Vytautą Šoliūną — 115 Stephen St.,
Lemont, IL 60439. Telef. 312-257-6739 (namų) arba 312-2572175 (darbo).
Kongreso Rengimo Komitetas
„ATEITIES" J U B I L I E J I N I O
KONGRESO PROGRAMA
1981 m. rugsėjo 4-7 d., Chicagoje
Rugsėjo 4 d., penktadienis
Ateitininkų namuose, Lemonte, IL.
9:00 vai. — Registracija.
10:00 vai. Supažindinimas su kongreso tvarka.
10:00 — 12:30 vai. — Paskirų sąjungų posėdžiai.
12:30 vai. — Šv. Mišios.
1:30 vai. — Užkandžiai.
2:30 — 5:00 vai. — Svarstybos bendrame posėdyje: Šeima:
mitas ar tikrovė?
7:00 vai. — Susipažinimo vakaras Jaunimo centre, Chi
cagoje.
Rugsėjo 5 d., šeštadienis
Jaunimo centre, Chicagoje
9:00 vai. — „Ateities" sukakties šv. Mišios.
10:00 vai. — I. Jubiliejinio kongreso iškilmingas bendras
posėdis; II. „Ateities" j o m. sukakties akademija.
1:00 vai. — Užkandžiai.
2:30 — 5:30 vai. — Svarstoma veiklos sritis: Mūsų užda
viniai siekiant visa atnaujinti Kristuje.
2:30 — 3:30 vai. — Pranešimai bendrame posėdyje.
3:30 — 5:30 vai. — Svarstybos atskiruose sąjungų posė
džiuose.
7:00 vai. — „Ateities" vakaras.
Rugsėjo 6 d., sekmadienis
Jaunimo centre, Chicagoje
9:30 — 12:00 vai. — Svarstoma veiklos sritis: Mūsų pagal
ba Lietuvai.
9:30 — 10:30 vai. — Pranešimai bendrame posėdyje.
10:30 — 12:00 vai. — Svarstybos atskiruose sąjungų posė
džiuose.
12:00 vai. — Užkandžiai.
1:00 — 3:30 vai. — Svarstoma veiklos sritis: Tautinė kul
tūra ir mes.
1:00 — 2:00 vai. — Pranešimai.
2:00 — 3:30 vai. — Svarstybos atskiruose sąjungų posė
džiuose.
4:30 vai. — Iškilmingos šv. Mišios už Lietuvą.
7:00 vai. — Banketas.
Rugsėjo 7 d., pirmadienis
Jaunimo centre, Chicagoje
9:30 — 12:30 vai. — Bendras baigiamasis posėdis (veiklos
gairių — nutarimų priėmimas, kongreso uždarymas).
12:30 vai. — Padėkos šv. Mišios.

ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ
CLEVELANDE
POVILAS SKARDIS
Pavasarėjant, kai mokslo Clevelande virto tradicija ir yra
metai eina prie pabaigos ir kai vadinamos ateitininkų šeimos
Clevelando ateitininkai — švente.
maži ir dideli, pradeda galvoti
Kas metai ši šventė yra
apie artėjančias atostogas apvaikščiojama visų ateitinin
Dainavoj arba kur kitur, jie kų ir joje dalyvauja vaikai,
tada sujuda, sukruta, norė vaikų tėvai, tėvų tėvai. Visi,
dami savo organizacinio dar kaip vienas, tvirtai įsitikinę ir
bo metus kuo iškilmingiau už savo įsitikinime išdidūs, kad jų
baigti. Šios pabaigtuvės idėjos yra pastatytos ant pama

Clevelando

jaunučių

pasirodymas

ateitininkų

Šeimos Šventėje

M e n i n i n k a i atlikę programą Clevelando ateitininkų Š e i m o s š v e n 
tėje. I š k.: p i a n i s t a s Andrius Kuprevičius, Solistė Audronė S i m o n a i tytė-Gaižiūnienė ir rašytojas A n t a n a s Vaičiulaitis.
Nuotr. Z. Kripavičiūtės.

tų, kurių laikas niekada nesu
griaus; kad jie eina, kaip ėję,
keliais, kuriais ėjo jų bendra
minčiai nuo ateitininkuos pra
džios. Dievui tarnaudami, savo
tėvų žemei aukotis bei artimui
padėti nenustodami.
Šių metų ateitininkų šeimos
šventė, įvykusi gegužės 2-3
dienomis, skyrėsi nuo anksty
vesnių. Jos programon buvo
įtraukta ateitininkuos 70 metų
sukaktis ir joje dalyvavo Fede
racijos vadas Juozas Laučka.
Šventė praėjo šventei deramoj
nuotaikoj. Jos programoje
dominavo trys dalykai: kon
certas — literatūros vakaras,
iškilmingos šv. Mišios Dievo
Motinos bažnyčioje ir po
pamaldų — akademija.
Šventė buvo pradėta šešta
dienį koncertu — literatūros
vakaru. Šventės organizato
riai, turėdami mintyje atei
tininkuos jubiliejų, literatū
rinę vakaro dalį užpildyti
pasirinko Antaną Vaičiulaitį
— rašytoją, poetą, literatūros
kritiką. Pasirinkimas labai
tiko šiai progai, nes Antanas
Vaičiulaitis telpa tarpan tų
iškilių ateitininkų, kuriuos
ateitininkija išaugino ir Lietu
vai padovanojo. Jis panašus į
Bernardą Brazdžionį, kuris
tebekalba pranašo lūpomis; į
Adolfą Šapoką, geriausią
Lietuvos istorijos autorių; į
Antaną Maceiną, kurio minčių
gilumas yra neišmatuojamas; į
Zenoną Ivinskį, kuris mūsų
praeities ieškodamas vartė ir
šluostė dulkes nuo senų raštų ir
dokumentų Europos ir Vatika
no archyvuose; į kitus, kurių
vardų suminėti neįmanoma.
Svečias iš
Washingtono
klevelandiečiams paskaitė
novelę, pavadintą „Ežerai",
porą eilėraščių ir kalbėjo apie
savo kūrybą, lengvu humoru
savo kalbą paįvairindamas. Be
jo, jo eilėraščius iš paskutinės
eilėraščių knygos „Ir atlėkė
volungė" gražiai padekla
mavo dvi Clevelando studen
tės — Rūta Staniškytė ir Mirga

Bankaitytė.
Koncertinė vakaro dalis
buvo atlikta solistės Audronės
Simonaitytės - Gaižiūnienės,
kuri sodriu ir turtingu balsu
padainavo visą eilę lietuvių ir
svetimų kompozitorių dainų
bei kelias arijas iš populiarių
operų. Viešnios pasirodymu
auditorija buvo sužavėta
Dainininkei
akompanavo
išgarsėjęs mūsų pianistas ir
muzikas Andrius Kuprevičius.
Kitą dieną,
sekmadienį,
Clevelando ateitininkai, sekda
mi savo vėliavas, susirinko į
Dievo Motinos
parapijos
bažnyčią pasimelsti. Iškil
mingas šv. Mišias koncelebravo kun. G. Kijauskas — Cleve
lando ateitininkų
dvasios
vadas, kun. A. Galdikovskis ir
kun. I. Kidykas. Gražų ir turi
ningą pamokslą pasakė pats
dvasios vadas. J o pamokslas
buvo skirtas ateitininkuos
sukakčiai paminėti. Pamoksle
buvo prisimintas prof. Pranas
Dovydaitis,
ateitininkijos
tėvas. Iškelti ateitininkų
nuopelnai mūsų tautai ir
katalikų bažnyčiai. Ateiti
ninkijos atsiradimą dvasios
vadas surišo su 1831 m. suki
limu. Po sukilimo vienintelis
Lietuvos universitetas Vilniuja buvo uždarytas. Dėl to ilgus
metus lietuviai buvo priversti
siekti mokslo už savo krašto
sienų. Europos universitetuose
įgytos idėjos ir noras pasi
priešinti rusifikacijai bei priešreliginėms t e n d e n c i j o m s
paskatino pirmuosius atei
tininkus burtis po popiežiaus
PijausXšūkiu— „Visa atnau
jinti Kristuje".

pradžioje jis labai jaudinosi
minėdamas naujųjų ateitinin
kų priesaiką ir jungėsi prie
jiems pareikštų linkėjimų. Jis
taip pat manė, kad jam nerei
kia kartoti kun. Kijausko
pamoksle pasakytų žodžių apie
ateitininkijos sukaktį. Vietoj to
jis pagyrė Clevelando atei
tininkus už 1977 m. gerai suorj, u i i n J.ŲĮĮ • ir pravestą atei•fcirtVų Tcongresą. Kvietė juos į
X-jį, Chicagoje. J i s neužmiršo
mūsų ramaus ir kūrybingo prof.
Prano
Jucaičio,
vyriausio
amžiumi ateitininko. Prisi
minė veiklią Gražiną Kudukienę, prezidentinių kandidatų
debatų organizatorę. Prašė
neužmiršti, kad šįmet sukanka
95 metai nuo prof. Šalkauskio ir
prof. Dovydaičio gimimo.
Kalbėdamas apie ateitininkų
Lietuvoje nuveiktus darbus,
pabrėžė Pavasarininkų įkūrymo svarbą bei ateitininkų
labai aktyvų
pasireiškimą
s p a u d o s d a r b e leidžiant:
„Logos", „Kosmos", „Židinį",
„Ateitį", „N. Vaidilutę", „N.
Romuvą", „Mūsų laikraštį" ir
kt. Baigdamas Federacijos
v a d a s įspėjo, kad graži dabar
tis ir ateitis neįmanoma be tvir
tos praeities.
P o vado kalbos jaunučiai ir
moksleiviai išėjo į sceną. Jų
pasirodymas susilaukė stip
r a u s plojimo.
Akademija buvo baigta atei
tininkų himnu.
Šventei suorganizuoti reikėjo
d a u g rankų. Sunkiausią naštą
turėjo pakelti „Ateities" klubo
pirm. Romas Bridžius.

Paskutinė šventės progra
mos dalis, akademija, įvyko
tuoj po pamaldų prarpijos audi
torijoj. Akademijai gražiai
vadovavo Nijolė Balčiūnienė,
įspūdingai ir jaudinančiai
praėjo naujų narių priesaika,
kurią priėmė ir pirmas juos
pasveikino dvasios vadas kun.
G. Kijauskas. Savo sveikinime
jis ragino naujuosius ateitinin
kus tolydžio kopti į aukštybes ir
padaryti gyvenimą prasmin
gu. Be dvasios vado, naujai
prisiekusius sveikino atatin
kamų sąjungų skyrių pirmi
ninkai.
Po priesaikos sekė su dideliu
susidomėjimu laukta Federaci
jos vado kalba. Juozas Laučka
Clevelande buvo daug kam
girdėtas, bet mažai pažįs
tamas. Šis mūsų vado apsilan
kymas ir jo kalba sudarė sąly
gas jį iš arti stebėti ir pažinti.
Juozas Laučka, kaip ir kiti
Federacijos vadai prieš jį, turi
savyje kažin ką nepaprasto.
Gal dėl to lengvai pastebimo,
bet s u n k i a i
nusakomo
nepaprastumo jis ir tapo mūsų
vadu.
Savo kalboj
Federacijos
Nuotr. Z. Kripavi&flte*. vadas buvo įdomus. Jos
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The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978
by
MICHAEL BOURDEAUX, M.A., BJ).
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including
shipping and handliug $8.95.
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DR. K. G. BALUKAS
AUKOS JUBIL.
„ATEITIES"
KONGRESUI

Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6449 So Pulaski Road (Cr»wford
Medtcal Building). Tel. LU 5-6446

Aukas siųsti vajaus komi
teto iždininkui Broniui Polikaičiui, 7218 S. Fairfield Ave.,
Chicago, IL 60629. Tel. 312-4345719. Čekius rašyti: Federation „Ateitis".

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius jjagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympk 2-4159

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

DR. IRENA KURAS
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 368-2233

DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJA IR C H I R U R G E KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
3200 W 8 h * Street.'."_!
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10 v ryto iki l v . p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel R f 7 1 1 6 8 : Vezid. 239 2919

Dr. Ant. Rudoko kabinete perėmė

Ofs. HE 4 1818; Rez. PR 6-9801

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

OPTOMETRISTAS
2709 Mest 51st Street
Tel - GR 6-2400

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street ,
(71 mos ir Campbell Ave. kampas)

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4 ir
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3vai
Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Vai pirmad . antrad . ketvtrtad ir ben'ktad
3 IKI 7 v p p Tik Susitarus

Ofs. 742-0255

Namų 584-5527

Dr. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA

1185 DundM Ave.
Elgin. III. 60120
Vaiandos pagai susitarimą

'

Tel. 372-5222. 236-6575

R ū t a S t a n i š k y t ė s k a i t o poeto
A n t a n o Vaičiulaičio eilėraščius.
N u o t r . Z. K r i p a v i č i ū t ė s .

DĖMESIO!
K u n . Alfonso Lipniūno
kuopos šventė bus šeštadienį,
birželio 6 d. Jaunimo centre.
Šventę pradėsime 6 vai. vak.
Mišiomis koplyčioje. Šiuo metu
kandidatai duos įžodį ir jiems
bus įteiktos juostos. Po to kavi
nėje įvyks iškilmingas posėdis
ir trumpa programėlė. Seks
vaišės paruoštos mūsų tėvų
k o m i t e t o . P r a š o m e visus
narius, tėvelius ir svečius daly
vauti.
LIETUVIŠKOS
KNYGOS BRITŲ
BIBLIOTEKAI
Nutarta padovanoti Centre
for Information on Language
Teacbing bibliotekai, Lon
done, lietuvių kalbos žodynus ir
vadovėlį. Ši biblioteka yra pa
saulinio masto centras kalbų
mokymo srityje.

— «Advokatų
• » « » « Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS

DR. A. S. GLEVECKAS

Dr. ROMAS PETKUS

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

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
Ofisai:
111 NO WABASH AVE •Valandos pagal susitarimą

O f i s o t e l . — 582-0221

DR. L. D. PETREIKIS

DR. JANINA JAKSEVlClUS

DANTŲ GYDYTOJA
8104 S. Roberto Road
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

JOKSA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7-6000. Rez GA 3 7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą
6132 S KedzieAve Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą
įstaigos ir buto tel. 6 5 2 - 1 3 8 1

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

1407 So. 49tn Court. Cicero. M.
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir Sėst

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St. CMcege
476-2112
Vai pagal susitarimą P i r m . antr. treč
ketv 10 iki 6 vai SeStad 10 N 1 vai

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
' " '.
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akintus.ir.
Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St - T e i 7 3 7 - 5 1 4 9
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR •-••»
PROSTATO CHIRURGIJA. J
2656 W. 63rd Street
Vai antr 14 popiet ir ketv 5 7 vak

Ofiso tel 776-2880. rezid 448-5545

DR. C.S. ŠIAUČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS
4912 W. 14th Street
Cicero. Illinois

Tel. 656-2441
Valandos pagal susitarimą
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Ofiso tel. 434-2123. namg 448-6195

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

EB

Tel REliance 5-1811

VINCAS BRIZOYS

DR. WALTER J. KIRSTUK

Teist? d a k t a r a i

Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai pirm antr , ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 vai vak Treč ir lest
uždaryta

6745 ttett M M Street
į
Vai pirm . antr ketv ir penht
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą

2458 W. 69th S t , Chicago, m
Via* teL 778-8000
VsJtndoa pecsj

ausKarlm*

Ofs. tai 586-3166; namg 381 3772

DR. PETRAS 2LI0BA
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""Skriauda tautai —

PASIRYŽIMAS
IŠSILAIKYTI

•

Birželio mėnuo — neužmirš
tamas. Prieš keturiasdešimt
vienerius metus žiauriai buvo
užsmaugta Lietuvos nepri
klausomybė, prieš keturias
dešimt metų prasidėjo masi
niai trėmimai ir tautos
sukilimas prieš komunistini
rusišką okupantą. Šie įvykiai
kraujo spalva nudažė Lie
tuvos istoriją, peržengdami
visokio žmoniškumo ribas.
Kas tikėjo ir net žinojo apie ko
munizmo blogį, net tas buvo
nustebintas tokio elgesio, žiau
rumo ir žmogaus nuvertinimo
iki pigiausio daikto. Birželis ir
_yra visam Pabaltijui, o ne tik
Lietuvai žiauriausių įvykių
mėnuo, primenąs komunis
tinių tironų padarytas ir iki
- š i o l neatitaisytas skriaudas
lietuvių, latvių ir estų tau
toms. Po karo tie patys Mask
vos despotai skriaudė ir kitas
tautas, atimdami valstybinę
laisvę, išžudydami ir išveždami daugybę jų gyventojų,
nežmoniškose sąlygose traiš
kydami tankais nekaltus civi
lius, kaip tai buvo Vengrijoje,
Rytų Vokietijoje ar Čekoslo
vakijoje.

herojizmą net lenkas, buvęs
kartu su lietuviais sunkiau
siame lageryje, nuolat su
pagarba atsiliepdavo. „Jie
nieko nekeikdavo,
ramiai
vienas kitam padėdavo, išsi
šokėlius nuramindavo, net
mirštančiam paguodos žodį
tardavo tol, kol jis galėdavo jį
suprasti. Lietuviai net su
manimi, lenku, vienodai kil
niai elgdavosi, išgelbėdami
mano gyvybę. Iš jų aš paži
nau, kas yra tikras herojus!"
Ar taip supranta savo tautos
didvyrius dabarties vyresnieji
ir jaunimas? Ar taip ir ar
vienodai tą
didvyriškumą
supranta išeivijos ir pavergtos
tautos jaunimas? Sunkus būtų
teisingas atsakymas vyresnie
siems, dar sunkesnis jauni
mui, čia gimusiam ir šio kraš
to sąlygose brendusiam.
Jaunimas, ėjęs kartu lietuviš
ku keliu su vyresniaisiais,
pasiekęs viduramžio, greičiau
sia supranta tautos didvyriš
kumą ir pasiryžimą. Jaunes
niuosius reikia paruošti, nes
kova ilga, jos kelio galo nema
tyti. Reikia jaunimo, kuris ryž
tųsi eiti tautos didvyrių keliais.
Skriauda reikalauja atpildo Didysis sukilimas tai ir yra
ir atitaisymo. Tautai padaryta ryžto žadinimas.
ir daroma s k r i a u d a , nai
* * *
kinant jos žmones, žalojant
Duoti
ką
nors
naujo, kas
tautos dvasią, ypač jaunimo ir
tinka
šio
meto
politikos
susi
vaikų, prievartaujant koloniklostymams
—
nereiškia
už
nėmis priemonėmis atiduoti
miršti
kančias,
skriaudas,
savo uždarbius, šaukiasi
ir
pasaulio teisybės, nes kiek žuvusius, ištremtuosius
viena tauta yra pasaulio dalis. mirusius savo tautiečius
Jeigu skriaudžiamas vienas bolševikinėje ir nacinėje
žmogus pasaulyje, tai turi jaus okupacijoje. Prisiminti did
ti ir kita žmonijos dalis. Čia gi vyrius, nesigailėjusius savo
naikinami ir vergais laikomi gyvybių atiduoti tautos laisvei
milijonai žmonių ir beveik šim ir sukurti ateinančioms kar
tas tautų. Tai ir iššaukia atspa toms geresnį gyvenimą yra
ros pasireiškimą, norą su būtina. Tai pažinimas savo
grąžinti pasauliui tiesą ir tautos istorijos ir savęs paties.
teisingumą, troškimą atitai Nepažinęs savo tautos dvasios
syti bent tai, kas dar galima gelmių, kurios eina per istori
jos puslapius iki mūsų laikų,
pakeisti.
tai nepažinimas ir savęs.
Tai kelia pasiryžimą ne tik
Mes nesame „be šaknų", be
išsilaikyti patiems, bet ir išlai praeities ir be dvasinių pavel
kyti savo tautą, kad ji kada dėjimų. Statyti į priekį lietuvį
nors nusimestų vergijos pan didvyrį, kovojusį iki mirties,
čius ir galėtų laisvai atsi priminti motiną, sugebėjusią
kvėpti. Šio mėnesio skau- neišduoti net savo sūnaus
džiųjų įvykių prisiminimas ir lavono, numesto miestelio
jų teisingas nušvietimas išei aikštėje, parodyti tūkstančius
vijoje, ypač jaunesniosioms jaunuolių,
tarpininkavusių
kartoms, yra didelis užda tarp laisvės kovotojų ir patrio
vinys. Tai naujo ryžto paža tinės visuomenės tai parody
dinimas visai tautai vieningai mas tautos didybes, kuria kiek
siekti laisvės ir atgaivinti vienas tautai priklausąs gali
skaudžiai
sužalotą
tautos tik didžiuotis. Tai užmojis ska
veidą.
tinti pasiryžimą dirbti savo
tautai pagal savo turimas pajė
* # *
gas ir sugebėjimus.
Šiemet reikia prisiminti ir
Birželio skaudieji ir gar
šio meto visuomenei parodyti
bingieji įvykiai ir šiemet bus visos tautos didvyriškumą, su
minimi daugelyje vietovių šį ar kylant prieš daug stipresnį
ateinantį savaitgalį. Laikas priešą ir išlaisvinant tėvynę
labai tinkamas, kol nepra dar prieš naujo okupanto atėji
sidėjo stovyklos, atostogos ir mą. Ta kova ir tai kovai pasi
poilsio dienos. Bet iš tikrųjų ryžimas nebuvo tik vieno kito
yra kitų priežasčių, kad minėji sieloje, bet buvo visos tautos
mai paliekami tik rengėjams. savaimingas įsijungimas į
Vieni sakosi malda gaiviną laisvės kovą ir džiaugsmą
tautos dvasią, bet jie užmiršta atkovota Lietuvos laisve.
* "bendros maldos reikšmę. Antri Laikinosios vyriausybės
tyla ir susitelkimu nori išgy sudarymas taip pat nebuvo tik
venti tautos ir savųjų nete vieno drąsuolio žygis, bet did
kimo skausmą, bet nesupran vyriškai pasiryžusių tautos
ta, kad tam reikia ir bendros vadų rizikinga kova. Tas žygis
visų nuotaikos. Treti nenori buvo vertas sudėtų aukų, nes
. minėjimų dėl nuolatinio tų pasaulis pamatė, kad lietuviai
pačių graudenimų, kartojamų nusikratė vergijos pančius ir
iš, metų į metus. Jie nepri patys pasiryžo savo vals
simena, kad tauta turi ne tik tybinį gyvenimą laisvai tvar
dabartį, bet ir praeitį, kurią kyti.
reikia žinoti. Rengėjai turi duoti
Komunistų
propagandi
daugiau šviesos tautos did
ninkai ir dabar visur skelbia,
vyriškumui pamatyti kančioje,
kad sukilimas prieš keturias
persekiojimuose irmirtyje.Tau- dešimt metų tebuvo tik mažo
toš istorija nėra tik šalti pus būrelio sukilimas. Tačiau ir
lapiai, bet gyva praeitis, prieš tą beginklį būrelį „nenu
siekianti dabartį net iki ma galimoji
armija" suklupo.
žiausio savo nario.
Skriaudų atitaisymas kad ir
- Birželio minėjimuose kiek- laikinai buvo atliktas did
vienas turi pajusti tą hero- vyrių krauju ir gyvybėmis.
jitmą, koks buvo rodomas tau- Tauta ir dabar negali užmiršti
etos r e z i s t e n c i j o j e
prieš savo didvyriško pasiryžimo
okupantą, koks jis buvo suki vesti kovą už laisvę iki lai
limo metu, koks jis buvo net mėjimo. Tik tai kovai reikia
Sibiro taigose, kalėjimuose, paruošti dabar dar daugiau did
* sunkiaisiais darbais mari vyrių.
Pr. G r .
nimo stovyklose. Apie lietuvių

TAUTINIAI JUDĖJIMAI SOV SĄJUNGOJE
(Tęsinys)
Latviai

B R O N I U S VASKAITIS

Paskaitininkas, persikėlęs į
Pabaltijį, pirmiausia apsistojo
prie latvių, kurių, kaip tautos,
ateitis yra liūdna. 1959 m. jie
savo tėvynėje sudarė 62%, o
1979 — tik 53%. Atsižvelgiant,
kad latvių natūralus prie
auglis yra lygus nuliui, o gal
jau net negatyvus, artimoje
ateityje jie taps mažuma sava
jame krašte. Tokio pavojaus
akivaizdoje beveik nepastebi
ma rimtesnių pasipriešinimo
pastangų. Prieš kelis metus
pasirodęs raštiškas protestas
(dėl
kurio
autentiškumo
paskaitininkas turi tam tikrų
abejonių) prieš rusifikaciją yra
vienintelis tautinio pasiprieši
nimo reiškinys. Jie neturi nei
vieno
pogrindžio
leidinio.
Rezistencija apsiriboja paski
rais asmenimis, kurių skaičius
yra labai mažas. Latvių tauta,
nežiūrint jos aukšto tautinio
sąmoningumo, valdančio elito
tarpe stokoja atramos. 1959
latviai
bandė
išsikovoti
daugiau autonomijos.
Tas
nepatiko Kruščiovui. J i išvalė
Latvijos kompartiją, valdžion
pasodino Pelšę ir kitus Rusijos
latvius, kurie yra maskvinės
orientacijos.
Latvių nacio
nalizmas daugiausia pasireiš
kia per kultūrinį gyvenimą.
Tačiau, paskaitininkas abejo
jo, kad to užtektų latvių tautos
išsaugojimui nuo sunykimo
arba net visiško išnykimo.

Estai
Estų proc. savoje respubliko
je tarpe 1959 ir 1979 m. nukrito
nuo 74 iki 64 proc. Vienok
rezistenciniu atžvilgiu jų padė
tis yra žymiai geresnė kaip
latvių. Estai turi atramą Suo
mijoj, kurioje yra nemažai jų
tėvynainių. Jų politinis elitas
yra daugiau tautinės orien-

tacijos. Estai yra turėję pogrin
džio organizacijas, kaip Estų
demokratinis judėjimas ir Estų
tautinis frontas, kurių narių
teismai vyko 1975 metų eigoje.
Bandė
leisti
pogrindžio
spaudą. Prieš kelis metus
Taline įvyko streikai. Visa tai
rodo, kad estai politiniu atžvil
giu yra g a n a sąmoningi, nesibiją kovoti dėl tautinių teisių.
Po riaušių Taline Vakarus
pasiekė estų memorandumas,
pasirašytas žymių žmonių,
kuriame aiškinama, jog viso to
būtų išvengta, jei būtų respek
tuojama estų kalba bei kul
tūra.

Lietuviai
Kalbėtojas pabrėžė, kad tau
tinė - religinė rezistencija
Lietuvoje yra pati inten
syviausia visoje Sov. S-goje.
Kai kurių tyrinėtojų nuomone
lietuviai, kurie sudaro tik apie
1% Sov. S-gos gyventojų,
demonstracijų toje geogra
finėje srityje suruošė per 10%.
Lietuvoje išleidžiama daugiau
pogrindžio spaudos negu Ūku
sioje Sovietinėje imperijoje.
Kyla klausimas, kodėl Lietuvo
je yra tokia stipri reakcija
sovietiniam
režimui?
Dr.
Remeikis štai kaip aiškina. Gy
ventojų požiūriu Lietuva yra
gana vienalytė. Pagal 1979 m.
surašymą joje lietuviai sudarė
80%. Nuo prieš paskutinio
surašymo jų skaičius nukrito
tik apie 0,5%. Lietuvių tautinis
sąmoningumas
yra
stip
rinamas vienos religijos, turin
čios gilias šaknis tautinėse tra
dicijose.
Rezistencijai,
be
abejo, įtakos turėjo partizani
nis karas, aukos 1941 m. suki
lime, pasipriešinimas vokiečių
okupacijai, ryšiai su užsienio
lietuviais ir Lietuvos komu

Amerikos marinai manevrų metu lyg ir karo

LAIKO DULKES NUO
PAGELTUSIU LAPU
NUPŪTUS

nistų partijos elito tautinė
orientacija.
Bendrai paėmus, tautinis religinis nusiteikimas Lie
tuvoje yra toks stiprus, jog jis
kiekvienu
momentu
gali
spontaniškai išsiveržti. Prele
gento manymu, tai yra ir stip
rybė ir pavojus tautai, nes
masiniai
išstojimai
prieš
režimą,
nesant
pritarimo
kitose Sovietijos dalyse, gali
vesti prie didelio kraujo pralie
jimo. Iš kitos pusės įtampa
tarp tautos ir režimo yra reika
linga tautinės sąmonės palai
kymui ir išlaikymui.
Bendros i š v a d o s

Rimties valandėlei

SEKMINIŲ JUBILIEJUS
Popiežius Jonas Paulius II
savo laišku, rašytu šių metų
kovo 25 d., kuris prasideda
žodžiais A Concilio Constantinopolitano, pakvietė viso
p a s a u l i o Vyskupų kon
ferencijų
atstovus atvykti
Sekminėms į Romą paminėti
du labai svarbius Bažnyčios
susirinkimus, kurių pirmasis
buvo sušauktas Konstantinopolye 381 metais, o antrasis —
Efeze 431 m. Taigi nuo pirmo
jo sukanka 1600 metų, o nuo
antrojo 1550 metų.
Kokia p r a s m ė šiandien
minėti tuos IV ir V amžiaus
susirinkimus? Jie taip tolimi
nuo šių dienų ir atrodo jau ap
nešti istorijos dulkėmis. Popie
žius savo laiške iškelia kai ku
riuos klausimus, kurie verti
dėmesio. Tai yra tų jubilieji
nių susirinkimų dogmatiniai
sprendimai, kuriais remiasi ir
šių dienų Bažnyčios mokslas.
Konstantinopolio ir Efezo
visuotiniai, arba ekumeniški,
Bažnyčios susirinkimai drau
ge su prieš juos buvusiu Nikė
jos (325 m.) ir po jų įvykusiu
Kalchedonijoje (451 m.) sudaro
krikščionių mokslo rūmų ketu
rias pagrindines sienas. Juose
buvo išaiškintos pagrindinės
krikščionių mokslo paslaptys:
Dievo vieningumas ir trejopumas, Dievo Sūnaus įsikū
nijimas Švč. Mergelės įsčiose.
Dėlto šiems keturiems susi
rinkimams teikiama pagarba
panaši j tą, kuri teikiama ketu
rioms Evangelijoms. Popie
žius šv. Grigalius sako, kad
tai, kas nutarta tuose susi
rinkimuose,
reikia būtinai
laikytis ir tikėti, nes kitaip
būtume akmenys šalia Bažny
čios pastato.

Dr. Remeikis paskaitos gale,
žvelgdamas į ateitį, padarė kai
kurias išvadas. J o manymu
yra maža karingų „apaštalų"
grupė, skelbianti politinio ir
tautinio išlaisvinimo idėjas.
Betgi Sov. S-gos masėse vis
dar vyrauja stiprus baimės
jausmas. Liaudis, prisiminusi
Stalino laikus, yra pasiryžusi
toleruoti, kad ir sunkią prie
spaudą. Kol kas sovietinis
režimas,
panaudodamas
policiją ir užkraudamas stip
rias bausmes paskiriems disi
dentams, pajėgia kontroliuoti
esamą padėtį. Ar jėgų balan
sas ateityje pasvirs prieš so
vietinę valdžią, pareis kaip ji
sugebės spręsti iškylančias
problemas: gyventojų aprū
pinimą
bent
minimaliais
poreikiais, tautinio klausimo ir
vadovybės pakeitimo reikalus.
Minėtų problemų, ypač eko
nominės, tinkamai neišspren
dus, tautinis ir demokratinis
judėjimas gali iššaukti visuo
tinę revoliuciją. Kada tos
galėtų atsitikti, niekas nežino.
Popiežius savo kviečiamaja
Todėl, anot dr. Remeikio, mes
me
laiške iškelia ilgą krikščio
išeivijoje ir jie Lietuvoje turime
nybės
istoriją, kuri savo tikė
būti pasiruošę ilgai laisvės
jimo
šaknis
turi labai tolimoje
kovai.
praeityje. Ir šių laikų krikščio
nys turi išpažinti ir pagal tai
gyventi panašiai, kaip anų
senų amžių broliai, kurie gy
veno bendruomenėse ir mies
tuose, kurių liko tik griu
vėsiai. Tačiau jų tikėjimas
išliko iki mūsų dienų, ir su juo
artėjame į trečiąjį tūkstantį
metų.
Konstantinopolio 381 metų
susirinkime buvo paskelbtas
Tikėjimo išpažinimas (Credo),
skaitomas ar giedamas ir
mūsų laikų Mišiose. Tame
Tikėjimo išpažinime yra labai
s v a r b u s sprendimas apie
trečiojo Švč. Trejybės asmens
dieviškumą, išreikštas tokiais
žodžiais: „Tikiu j Šventąją
Dvasią, Viešpatį Gaivintoją,
kylančią iš Tėvo, su Tėvu ir
Sūnumi garbinamą bei šlovi
sąlygose.

siai yra atvaizduotas Antanas: jis ir idealistas, savo
mokslą panaudojąs žmonių nuo mirties gelbėjimui,
bet ir per lengvai pasiduodąs Liolės kūniškiems vilio
jimams. Romano kompozicija — nuosekli įvykių
eiga, ramus pasakojimas, paįvairinimas dramine
įtampa. Tik tas Palangos paplūdymio epizodas yra
nublukęs, pats silpniausias visam kūrinyje. Šis
romanas turėtų patikti ir Amerikos moterims, taip
atkakliai kovojančioms dėl savo teisių ir privilegijų.
Romane gal kiek per mažai išryškinti vaizduo
jamojo laikotarpio bruožai. Galime spėti, kad visa
vyksta pačiais pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos
metais, kai aukštojo mokslo siekti dar reikėjo vykti į
užsienio universitetus.

PR. NAUJOKAITIS
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fagaliau ji prisivilioja kažkokį tamsiaodį
diplomatą ir su juo pabėga į užsienį. Antanas lieka
vienas, bet dar surištas vedybų priesaika. Gali vėl
grįžti Liolė. Bet vis dėlto jis suartėja su Aldona, kelis
kartus su ja atsitiktinai susitinka, atsiprašo už
padarytą skriaudą. Aldona taip pat negali pakęsti
susidariusios psichinės tuštumos, į jos širdį vėl
grįžta senoji Antano meilė. Ir tuodu žmonės suartėja.
JUOZUKAS
Vytauto kalne, tarp žydinčių alyvų jie paduoda viens
kitam rankas, ir rodos eis bendru keliu, nes likimo jie
Trečiasis A. Gustaitytės-Šalčiuvienės romanas
buvo skirti vienas kitam, tik padarė didelius vin „Juozukas" nukelia skaitytoją į 1863 metų sukilimą.
gius, skaudžias klaidas.
Paties sukilimo eigos ir detalių autorė čia nevaiz
Autorė veikėjų vingius mėgina psichologiškai duoja. Ji tik parodo Lietuvos kaimiečių nepalankų
pagrįsti, parodyti veiksmu. Bet vis dėlto ir šiame požiūrį į sukilimą. Sukilimo daugumas vadų kovoja
romane neišvengė publicistinio blasto. Autorei labai už Lenkijos laisvę, o paprastiems žmonėms, buvu
rūpėjo parodyti moterų lygybe intelektualinėje srity siems baudžiauninkams, iš to nebūsią jokios naudos,
je, parodyti, kad moterys ir nemažiau gabios moksle nes dvarų ponai ir kunigai susipyko su rusų valdžia
už vyrus ir kad jos ir valstybines bei visuomenines už tai, kad toji panaikino baudžiavą. Tai ir vals
pareigas sugeba atlikti neblogiau, gal net geriau už tiečiai nenoromis remia sukilėlius, bet nepavykusio
vyrus. Ir tai dažnai rodoma jau ne veiksmu, bet žodi sukilimo pasekmes ir valstiečiams tenka skaudžiai
niu įrodinėjimu. Publicistinis balastas yra ir iškentėti.
Palangos kopose Aldonos ir Birutės pokalbiai apie
Pagrindinis romano veikėjas yra Krūvelių
ginklavimąsi ir rengimąsi karui, apie vyrų nesu vyriausias sūnus Juozukas. Krūvėliai buvo laisvieji
gebėjimą pasaulyje išlaikyti taiką. Tos visos ūkininkai, nėję baudžiavos, gražiai prasigyvenę, dėl
Aldonos atmintinai pateikiamos statistikos yra to ir sūnų galėjo leisti į mokslus. Motina iš Juozuko
grynas balastas, romanui visai nereikalingas. Bet tikėjosi kunigo, bet jis pasirinko medicinos mokslus
pats moters vertės iškėlimas yra labai įdomus daly ir baigęs Suvalkų gimnaziją, išvyko studijuoti į
kas. Gal tik kiek per daug vieni personažai pilni Peterburgą. Prasidėjus sukilimui ir rusų valdžiai
neigiamybių (Liolė, Slavinskas), kiti pilnių dorybių baudžiavą panaikinus, Juozukas keliauja po Lietuvą
ir gyvenimo išminties (Aldona, Birutė). Natūraliau ir ragina valstiečius nebeiti baudžiavos, nors dvari

namą, kalbėjusią per prana
šus".
Popiežius savo laiške iš
kelia prieš 1550 metų įvykusio
Efezo Bažnyčios susirinkimo
svarbą, nes jame buvo išryš
kinta kristologinė tiesa, bū
tent, kad Jėzuje Kristuje yra
dvi prigimtys: dieviškoji ir
žmogiškoji viename dieviš
kame
asmenyje.
Tokiame
sprendime yra dar ir kita
tiesa, Efezo susirinkime nu
spręsta: Marijos
Mergelės
dieviškoji motinystė. Ji yra
Motina tikro Dievo ir tikro
žmogaus. Kadangi Kristus yra
dieviškasis asmuo, tai Marija
pagimdė ne tik žmogų, bet ir
Dievą. Dėl to ji yra ir Dievo
Motina, ką neigė Konstantino
polio patriarchas Nestorijus.
Toliau popiežius savo laiške
pabrėžia būtinumą sutikti tre
čiąjį krikščionybės tūkstantį
metų su aiškia tikėjimo savisąmone, jog turime tikėjimą,
paveldėtą iš tų, kurie gyveno
praeityje. Reikalinga suteikti
prasmę krikščionybės istorijai
ir jos palikimui. Krikščionys
neturi ir negali derintis prie te
kančiojo mentaliteto, kuris
Žino tiktai dabartį ir ateitį, o
praeitį arba pamiršta, arba
paneigia. „Taip, įspėja popie
žius, visas Bažnyčios atsinau
jinimas, kurį Vatikano II susi
rinkimas pasiūlė ir pradėjo,
turi būti „aggiomamento",
turįs savo pagrinduose tai, kas
yra amžino ir esminio Bažny
čios misijoje. Negalima nu
kirsti gilių šaknų, kurios riša
mus su praeitimi, jei norime
turėti tikresnę ateitį'.
Dar yra viena popiežiaus
laiške iškelta tema, būtent
Konstantinopolio ir Efezo
susirinkimai vyko tada, kai
Bažnyčia dar buvo nepa
sidalinusi, kada krikščionybė
nebuvo suardyta
pasidali
nimu, kuris atskyrė Rytus, o
vėliau šiaurės Europą nuo Ro
mos.
Popiežiaus
žodžiais,
„Konstantinopolio
susirin
kimo mokslas iki šiandien yra
išraiška vieno bendro tikėji
mo visos Bažnyčios ir krikš
čionybės. Išpažindami šį tikėjimą,
kurį
kartojame
kiekvieną kartą, kai kalbame
Credo, atgaivindami jį jubilie
jiniu minėjimu, norime iškelti
tai, kas jungia mus su visais
mūsų broliais, n e p a i s a n t
amžių slinktyje įvykusių pasi
dalinimų". Taigi grįžti į anuos
senuosius, laikus yra esminis
dalykas šių dienų ekumeni
niam dialogui.
Visos šios temos atsispindi
popiežiaus laiške: meilė tre
čiajam Švč. Trejybės as(Nukelta į 4 psl.)

ninkai ir toliau nenori paleisti baudžiauninkų.
Parvykusj j tėviškę Juozuką lenkų sukilėliai prie
varta išsivaro į sukilėlių eiles. Mūšyje Juozukas
skaudžiai sužeidžiamas į koją. Atgavęs sąmonę,
pasijunta gulįs kraujo baloje tarp lavonų. Didelėmis
pastangomis jam pavyksta sustabdyti kraujo tekė
jimą. Šliaužte nušliaužia į pamiškėje gyvenančio
Batučio kluoną. Ten jį užtinka šeimininkas ir nori
išvaryti. Mat, valdžios buvo uždrausta sukilėlius
globoti. Žandarai visur landžiojo ir už sukilėlių
globojimą smarkiai baudė. Tačiau Batutis vis dėlto
sužeisto jaunuolio pasigaili. Jo duktė Katriutė ligonį
maitina, plauja. perriša žaizdą. Čia ir prasideda stip
rios meilės romanas... Jau gerokai pasveikusi
Juozuką Batutis nuveža į jo tėviškę.
Rūpestingoje motinos globoje Juozukas visai
pasveiksta, bet turi slapstytis nuo rusų žandarų ir
kazokų. Persirengęs moterimi, jis aplanko Katriutę.
Net kelis vakarus ir ištisą šventadienį jaunuoliai
pabūna kartu. Meilės jausmai abiejų širdyse išauga,
nepaprastai sustiprėja. Dar kelis kartus Juozukas
atlanko Katriutę, ir vienas kitam pasižada amžiną
draugystę ir meilę.
Rugiapiūtės pabaigtuvių metu, visiems besi
linksminant ir besivaišinant, staiga sodybą apsupa
žandarai, sugauna Juozuką ir surištą išsiveža. Juozu
kas kaltinamas už dalyvavimą sukilime, net
laikomas apylinkės sukilėlių vadu ir ištremiamas į
Sibirą.
Tuo tarpu Batutis savo dukterį nori išleisti už
turtingo, bet jau kiek senstelėjusio ūkininko Rimo.
Katriutė kiek įmanydama kovoja prieš prievartines
vestuves. Ji net atsilanko į Juozuko tėviškę, bet čia
sužino apie Juozuko suėmimą ir ištrėmimą. Jos kovos
įrankis tėra tik ašaros, ir ji priverčiama tekėti už
Rimo.
<Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 6 d. niui gauti Živilės rankos. Tada
Gluosnis pilin slaptai įleidžia
gudus, kurie plėšia, naikina.
Živilė buvo dovanojusi Gluos
niui kieto plieno aštrų durklą.
Dabar paprašo tą patį durklą
sugrąžinti ir s a v o mylimąjį juo
nuduria, kaip tėvynės išda
S u d a r o m a s l a i s v a n o r i š k a s viką.
PAŠVENTINTOS
fondas, iš kurio bus apmo
LIETUVIŲ
Antrame veiksme lietuviai
kamos išlaidos, teikiant savo kovoja prieš caro r u s u s 1863
KAPINĖS
nariams paramą (jei toks metais. Vėl tie patys veikėjai.
LOS ANGELĖJ
reikalas būtų); t a i p pat šių
Trečiame veiksme kovoja
Nors lietuviai didžiąja savo kapų
puošimui,
minėjimų ma prieš komunistinius rusus
mirusiųjų atminimo diena lai ruošimui ir pan. Sutarta, k a d
ko Vėlines, lapkričio 2, bet šių lietuvių kapų šventės b u s Vilniuje 1941 metais. Vėl tie
šiemet
losangeliečiai
susi ruošiamos kasmet lietuviams patys veikėjai ir s p a l v i n g a
rinko į Forest Lawn savo lietu tradicinėj dienoj — Vėlinėse, intriga.
A n t a n a s Škėma y r a moder
viškų kapinių kampelį, vad. lapkričio 2 d., užsakant specia
nus
rašytojas. Šimtmečių eigo
„Atminimų sodu" (Garden of liai šv. Mišias ir kt. Jau dabar,
je
lietuvių
tautoje k a i k a s
Remembrance) Vainikų dieno per keletą metų Dalila PoliTą
dramatiniai
je (Memorial Day), gegužės 25 kaitienė organizavo lietuvių kartojasi.
d. T a d a buvo pašventintas jaunimo — ateitininkų šių pasakojamąją eigą autorius
lietuvių kapinių paminklas. kapinių l a n k y m ą Vėlinių įvilko į skirtingų šimtmečių
Visos k a p i n ė s tą dieną buvo dienoje. Šio sambūrio veiklai rūbus. Jis blaško eilinio žmo
gausiai
papuoštos
įvairia koordinuoti sudarytas komi gaus galvojimą, blogiui teikia
bando
surasti
spalvių gėlių puokštėmis ir tetas, kuriam vadovauja Dali mistiškumą,
gėrį,
teisingumą,
kilnumą.
Kur
v a i n i k a i s . Susirinko daugiau la Polikaitienė,
iždininkas
tatai?
Kur
teisingumas?
Kodėl
šimtinės tautiečių. Kai kurie iš Antanas Bulota, nariai: Nelė
jų čia j a u turi palaidotus savo Apeikienė, Jonas Kuprionis ir jo negalima sugauti lietuvių
tautos istorinėje tėkmėje?
artimuosius; kiti turi nupirkę A n t a n a s
Pinkus.
Naujai
A. Škėmos „Živilė" įdomi
kapų sklypus. Pašventino prel. perkantieji vietas turėtų kreip
stebėti,
galvoti. Tėra keturi —
dr. Petras Celiešius, kuris, lig tis į šių kapinių administra
šiol ėjęs a t s a k i n g a s pareigas cijos atstovą
Wayne N . išvardinti — veikėjai. Prieš
d i r b d a m a s Europoje su išei Higgins; tuomi jie prisidėtų kiekvieną veiksmą S v a j ū n a s ,
vijos liet. vyskupu dr. A n t a n u prie šio sambūrio fondo parė tarsi praeities senolių d v a s i a ir
jų balsas, kiek p a a i š k i n a .
Deksniu, dabar, išėjęs pensi mimo.
jon, apsigyveno Los Angelėj ir
Buvau maloniai nustebin
J. K-nis tas Los Angeles lietuvių teat
a r t i m a i bendrauja su vietos lie
tuviais.
Atlikdamas
šven
LEGENDARINĖ
ralų pakvietimu atsilankyti į
tinimo a p e i g a s jis p a s a k ė pras
jų repeticiją parapijos salės
A. ŠKĖMOS
m i n g ą kalbą, p a ž y m ė d a m a s ir
rūsyje. Vaidino dar b e deko
„ŽIVILĖ"
religinę — ekumeninę reikš
racijų, be kostiumų, b e grimo.
Talentingas lietuvių rašy
mę. Po jo kalbėjo J . Kuprionis,
Artistai stengėsi, pasitaisy
tojas, teatrinių veikalų kū
paryškindamas
paminklinėj
davo ištarę klaidingą žodį, n e
rėjas Antanas Škėma, k a i p
lentoj į r a š y t u s Bern. Brazdžio
taip atsistoję ar klaidingai
žinome, tragiškai žuvo 1961 m.
nio žodžius: „Lietuva, visur
apsisukę. Režisierė Dalila
rugsėjo 11 d. Pennsylvanijos
t a v ę s ieškojau, apėjau pasau
Mackialienė taikliai patarda
valstijoje.
lio vietų daug...". Išblokšti iš
vo, pasiūlydavo, ir visi bend
Ne vien jo mirties dvidešimt rai jungėsi s a k i n y s po sakinio,
tėvynės ir pasklidę po pasaulį
lietuviai būrėsi prie savųjų, mečio proga statomas šis veiksmas po veiksmo.
tuomi simbolizuodami Lietu veikalas Los Angeles lietuvių
A. Škėmos 3 veiksmų dramiPasirinkta
dėl
v o s ieškojimą. Toliau įrašyta: t e a t r a l ų .
nę
legendą
,,Živilę"
„ A n t žemės slenksčio kai nesenstančių aktualijų, dėl režisuoja
Dalila
Mackia
sustojau. Viešpatyje Tėviškę sklandžios kalbos, gyvo veiks l i e n ė .
Režisierės
padėjė
r a d a u " . Nerūdijantis bronzos mo. Lietuvių t a u t o s istoriniai ja E m a Dovydaitienė. Rūbus
vaizdžiai
metalo p a m i n k l a s amžius liu p a s a k o j i m a i
parūpins t a i p pat E . Dovy
dys, k a d ši vietovė daugeliui įprasminti, jais gyvena artis daitienė. Dekoracijas j a u repe
lietuvių
tapo
slenksčiu į tai ir žiūrovai.
ticijos metu ruošė Algis ZaliūTrijų veiksmų dramatinę le nas. Vaidina Los Angeles
Viešpaties
Tėviškę.
Dalila
Mackialienė jautriai padek gendą „Živilę" A. Škėma baigė lietuviai teatralai: Živilę —
l a m a v o kelis šiam įvykiui kurti gyvendamas JAV. Auto Sigutė Mikutaitytė-Petersoniep r i t a i k y t u s eilėraščius. Visi rius tebejuto Lietuvą užgriu nė, Gluosnį — Aloyzas Pečiu
okupacijos lis, Ašautą — A n t a n a s Kiškis,
sugiedojo „Marija, Marija" ir vusios rusiškos
žiaurumus,
tebegirdėjo
enka Karijotą — Vincas Dovydai
Lietuvos
himną.
Prelatas
vedistų
šūkavimus,
kankinosi
Celiešius d a r pašventino čia
tis, Svajūną — A l g i m a n t a s
kelių palaidotų pažymėjimus su patrijotais lietuviais ir Malinąs.
skausme lūžo patyręs apie
prie jų kapo.
„Živilės" premjera įvyks Los
išdavikus, parsidavėlius. Auto
Angeles,
Cal., š.m. birželio 28
Po pašventinimo iškilmių riui atrodė, kad vien pasku
d.,
1
vai.
30 min. p.p. netoli
visi susirinko į tautinius tiniosios komunistų okupa
parapijos
esančioje Thomas
n a m u s , kur pasistiprinę sudė cijos teatrinis įpavidalinimas
S
t
a
r
r
King
J
u n i o r H i g h School
t i n i a i s užkandžiais ir kava, gali n u s k a m b ė t i
tuštoka
salėje.
a p t a r ė šio naujo sambūrio propaganda, per daug šviežia
Tikima, Californijos lietu
r e i k a l u s . Paminklinės lentos dabartimi. Paskutinieji laikai
a u t o r i u s , skulptorius P r a n a s per daug gerai žinomi šių laikų viai užpildys salę ir g a l suda
G a s p a r o n i s pavaizdavo jos žiūrovams. Nuoga tiesa neįdo rys sąlygas a n t r a m pasta
ūig_ g.
p a r u o š i m o eigą. J i y r a 76x100 mi ir banali. Todėl veiksmui tymui.
c m dydžio, bronzos metalo, pradžią nukėlė gilion lietuvių
pritvirtinta
prie sienos ir tautos senovėn, gal apie X
PAGERBTA
a p s u p t a žydinčio vijoklio krū amžių, a r kiek vėliau. Lietu
ALENA DEVENIENĖ
m o vainiku. Skulptoriui už jo viai kovoja prieš gudus. Nar
triūsą išreikšta padėka. Sutar sūs lietuvių kariai, ypač jų
Š.m. gegužės 24 d. Santa
t a , kad visi nusipirkusieji vie vadas Gluosnis. Gudai sumuš Monikoje, ponų Sinkių gražio
t a s bei turintieji čia palaidotus ti, jie nori gauti kunigaikš je sodyboje, palmių pavėsyje
s a v i š k i u s , o taip p a t ir ateityje tytės Živilės ranką. Bet Živilės susirinko g a u s u s b ū r y s lietu
šiomis k a p i n ė m i s suinteresuo tėvas kunigaikštis Karijotas vių. Jų t a r p e buvo organi
ti y r a laikomi šių lietuviškųjų dukrą numatęs išleisti už didi zacijų atstovai, visuomenės
kapinių
sambūrio
nariais. ko Ašauto. Nepavyko Gluos veikėjai, Alenos Devenienės

Marijos kilnumą, pavadin
dami ją „Dievo Motina". Šiuos
(Atkelta iš 3 psl.)
k l a u s i m u s kiekvienas tikin
meniui — Šventajai D v a s i a i , tysis turi giliai permąstyti ir
kuri gaivina i r p a l a i k o tiek pažvelgti, kiek jų dvasia
visą Bažnyčią, tiek kiekvieną gyvena.
J . V.
jos narį. Kaip tik K o n s t a n t i 
nopolyje 381 m e t a i s b u v o pa
skelbta ši tiesa, išreikšta Tikė
jimo išpažinime: „Tikiu į
Šventąją
Dvasią,
Viešpatį
Gaivintoją..."
Šalia Šventosios Dvasios,
We'll h e l p y o u m a k e the right moj<£.
kurios d i e v i š k u m a s
buvo
suformuluotas
Konstanti
nopolio susirinkime, š t a i Mari
JEI GALVOJATE
ja, kurią Efezo s u s i r i n k i m a s
pavadino turinčią vienintelį
PIRKTI AR PARDUOTI,
ir n e p a k a r t o j a m ą
D i e v o nuomoti a r apdrausti sava nuo*.
Motinos kilnumą, i š r e i š k i a n t savybę Chicagoje ar bet kur"
Žodžio į s i k ū n i j i m o
t i e s ą : Amerikoje, prašome skam-^
„Šventosios Dvasios veikimu binti a r užeiti į mūsų įstaigą. ••
Mes visuomet pasiruošę
priėmė kūną iš Mergelės Mari
j u m s patarnauti.
jos ir tapo ž m o g u m i " . Tai
Mes
priklausome MLS
kristologinė tiesa, kuri „iškėlė
ir
t
u
r i m e kompiuterį.
drauge ir Dievo M o t i n o s kil
Virš
500-tai
namų
numą, kaip pirmąją
Aukš
pasirinkimai.
čiausiojo g a l y b ė s
bendri
ninkę". Šią tiesą
puikiai B U D R A I T I S R E A L T Y C O . jį
6 6 0 0 S. Pulaski R o a d
|
suprato
Efezo
gyventojai,
kurie triumfališkai s u t i k o susi
Tel. 767-0600
i
rinkimo
tėvus, paskelbusius

Rimties valandėlei

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

Violeta. Vaiva ir Kristina diiauiriam s^kmini/ai

--J*nai(jusinv mokslo metus.

r

AUTOMOBILIU TAISYMAS

Jaunavedžiai Saulius ir Aušra Bagdonai.

SUMAINĖ AUKSO
ŽIEDUS
Gegužės 9 d. Los Angeles lie
tuviai
džiaugėsi
Aušros
Matulaitytės ir Sauliaus Bag
dono k u r i a m u nauju lietu
viškos šeimos židiniu.
Kanadoje
gimusi
Aušra,
šeimai iš ten persikėlus, užau
go ir išsimokslino Kaliforni
joje. Chicagietis Saulius po
inžinerijos studijų susirado
darbą
ir apsigyveno Los
Angeles. Abu jaunieji susi
pažino ir viens kitą pamilo,
dalyvaudami Sdetos jaunimo
lietuviškoje veikloje.
Aušros ir Sauliaus jungtu
vės įvyko Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioje. J ų
santuoką palaimino prelatas
kun. J o n a s Kučingis. Sutuok
tuvių metu giedojo Vita Polikaitytė.
Rimui
Polikaičiui
vargonais palydint. Sutuok
tuvių iškilmėse dalyvaujantys
giminės ir draugai beveik
pripildė erdvią mūsų bažny
čią.

giminės, vaikai ir anūkai. J i e
čia susirinko vedini vieno tiks
lo — pagerbti ją 75 metų
amžiaus sukaktuvėse.
Pagerbimo programą pra
vedė V l a d a s Š i m o l i ū n a s .
Pagrindines kalbas pasakė Alė
Rūta Arbienė ir dr. Juozas
Gudauskas.
Gausu
buvo
sveikinimų žodžiu ir raštu. Visi
susirinkusieji buvo pavaišinti
skaniais valgiais.
Apie Aleną galima būtų
daug r a š y t i kaip apie pavyz
dingą motiną, užauginusią
gražią šeimą; pavyzdingą žmo
ną, šeimininkę ir visuomenės
veikėją. Cia noriu tik trumpai
priminti tai, k a s man buvo įdo
miausia.
Ne d a u g k a s žino apie ponios
Devenienės dramatinį pasi
traukimą
iš Lietuvos. J i
traukinyje turėjo atsisveikinti
su s a v o v a i k a i s , važiuo
jančiais Vokietijon ir palikti
juos neaiškiam likimui, o pati
turėjo
pasilikti
Lietuvoje.
Laimingu būdu, jai beatsi
sveikinant su vaikais, trauki
nys pajudėjo ir ji nepastebėta
atsidūrė Vokietijoje, taip kaip
stovi, be daiktų ir kitų būti
niausių dalykų, bet laiminga.
Dr. Devenis tuo metu buvo
areštuotas ir vėliau ištremtas į
Sibirą.
Alena Devenienė, atsidūrusi
su vaikais J A V , neužmiršo
savo k a l i n a m o vyro dr. Devenio. J i visaip stengėsi jį
išgelbėti. Po ilgų bandymų su
JAV vyriausybės pagalba, dr.
Devenis a n t r ą kartą išvydo
Ameriką tik žmonos dėka.
Kaip šeimininkė A. Deve
nienė tvarkė ūkį Lietuvoje ir
čia. Daugiausia mes pažįsta
Nuotr. G. Plačo. me Aleną Devenienė kaip

Vestuvinė puota įvyko L a
Canada-Flintridge
country
club patalpose. Dalyvavo arti
300 svečių, daugiausia jaunos
poros. Puotą pradėjo Danutė
Barauskaitė, pakviesdama
jaunavedžius
pasidalinti
duona ir druska, kurią drauge
su šampanu jiems patiekė tėve
liai. Visi svečiai jauniesiems
laimės linkėjo š a m p a n o tos
tais ir „Ilgiausių metų" daina.
Sekė g a u s i o s ir g a r d ž i o s
vaišės.
Jaunieji buvo sveikinami
gausiais raštiškais ir žodžiu
perteiktais
sveikinimais.
Vaišių metu jaunimo poros,
pasipuošusios
tautiniais
drabužiais,
pašoko
keletą
tautinių
šokių.
Antanas
Polikaitis, sūnui Rimui akor
deonu pritariant, pravedė dai
nų ir ratelių pynę, į kurią įsi
jungė visi puotos dalyviai.Visi vaišinosi ir linksminosi.
Jauniesiems atsisveikinus ir
išvykus povestuvinėn kelio
nėn, ėmė skirstytis ir svečiai.
A.
Razutis
visuomenininke. Būdama gar
sių praeito šimtmečio pabai
gos ir šio šimtmečio pradžios
veikėjų,
Lietuvos
patrijotų
Vileišių
dukra,
Alena
patrijotiškumą ir visuomeniš
kumą paveldėjo iš savo tėve
lių. Sunku suprasti, kaip
vienas žmogus gali tiek daug
nuveikti. Beveik nėra organi
zacijos, kuriai A. Devenienė
nebūtų
priklausiusi: Altai,
Balfui, Vliko tarybai, Sanda
rai, Susivienijimui Lietuvių
Amerikoje, Tėvynės mylėtojų
draugijai ir kt. Alena Devenie
nė yra pavyzdys, k a i p reikia
dirbti tautinį darbą. Yra dide
lės tolerancijos pavyzdys.
Garbė mums savo tarpe turė
ti tokią garbingą asmenybę,
pasidžiaugti kartu su ja jos
laimėjimais.
Juozas Ruokis

i
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Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus-,
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
Wheel alignment and balancing.
Brakes. Shock absorbers. Mufflers
and pipes. Tune-ups. Lubrication.
Change of oil and filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 W«st 59th Street _ Tel. GJt 6-7777
Veikia n u o 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro.
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.

JAY D R U G S VAISTINĖ
2759 W . 71st St., Chicago, 111. 60629
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
Atdara Šiokiadieniais nuo £ "ai. ryto fld 10 vai. vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai vakaro.
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Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6
HERTHEL S T E P H E N S
ROOFING & REPAIRS.
REASONABLE PRICES.
WORK FULLY GUARANTEED.
FREE ESTIMATES.
790-1529

B E C K E R BLACKTOP
& CEMENT
..*... - —
Sidevvalks, Patios,
G a r a g e Floors, Driveways. —
389-6926
"'".
448-4886
448-8965
WATSON'S ROOFING
762-1211
MAHONEY CONCRETE
SHINGLES
LAMINATED
Ali e o n e r e t e work. G a r a g ę
FLAT
REROOFS
floors, d r i v e w a y s , patios, steps,3RAVEL
FREE ESTIMATES s i d e w a l k s .
Ali Work Guaranteed
C A L L 422-7136
Emergency Service

xn.ation.aL
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su bendradarbiu
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JONU ADOMĖNU
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BALTIJA - LAISVALAIKIU
• Pasirinkimas iŠ 5 kelionių maršrutų
• Pirmos klasės patarnavimai

• Via Finnair - CSA
• Su palydovu iš JAV

y

• Prieinama, viską — įskaitoma Kama

•

u

Programoje
Lietuvių A m e r i k i e č i ų
informacijos centro
radijo p r o g r a m a
Lietuvių Amerikiečių Infor
macijos centras, kurio centras
yra Kalifornijoje, gegužės 23 d.
turėjo savo pirmą
radijo
transliaciją per Los Angeles
lietuvių radijo valandėlę. Kal
bėjo: Algirdas Gustaitis, Daina
Gudauskaitė, Ilona Bužėnaitė,
Rimas
Polikaitis,
Dobilas
Steikūnas, Vaida Kiškytė ir
Laima Balčienė.
Ankstyvesnėje
radijo
programoje kalbėjo Saulius
Darnusis.
Norintieji gauti t a s lietuviš
kas programas, a r jų dalis,
kviečiami rašyti Lithuanian
American Information Center,
P.O. Box 29657, Los Angeles,
Calif. 90029, U.S.A.

•
•
•
•
•
•

Pagal tvarkaraščius tarptautinių džetų skraidos iš New Yorkc su pilnu patarnavimu skrendant
Pirmos klases viešbučiai su vonia /shower (dviem asmenim kambary)
Trys valgiai kasdiena Lietuvoie. Pabaltijo apylinkėse
Intunsto vadovo-vertėjo patarnavimas
--<
Platus įžymybių apžiūrėjimas. .įskaitant i*|imo mokesti j muziejus
Persėdimai j ir iš aerodromų
DtS

Specialūs ORBITAI R patarnavimai
•
•
•
•
•
•
•

B

Lietuviškai kalbantis amerikonas palydovas išvyks su 15 ar daugiau keleiviu grupe iš New Yorkc "C
Lankymosi teatruose pagal kelionės maršrutą
Oru susisiekimas tarp Rusijos miestų
RUSIJOS vizų sutvarkymas ir įskaitytas mokestis
Galima gauti papigintas kainas vaikams
Rankpinigių (mokėjimas po 1 0 0 d o l asmeniui
jvaifių kelionių maršrutuose įskaitoma Vilnius Riga Tani Vaskva Leningradas Ron
Prague'

i

Pilnos dienos ekskursija j Kauna ir puse dienos apsilankymas Trakuose.

0RBITAIR INTERNATIONAL. LTD.
20 East 46th Street
New York. New York 10017

Toli Free (800) 2 2 3 - 7 9 4 3 ' ^
NY State (212) 986-1500/rr

Prašau prisiųsti m a n „ n e m o k a m a " brošiūra su pilna mformaciia apie kainas. ir
1
ir. ,J
datas penkių kelionių programoms ) Pabalti|0 kraštus.
1
Vardas
Adresas

^1Į

'

.*.([
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BLOGIAU
NEI DON KICHOTUI

Redaguoja dr. K. K. Dagys

birželio mėn. 6 d.

BALYS PAVABALYS

MOKI RAŠYTI —
MOKĖK PRAŠYTI

Jei VLTKas iš tikro vedė ak
ciją už išlaikymą lietuvių kal
ba programų "Laisvosios Euro
pos" radijo transliacijose, tai
nemaloniai kompromitavo visą
lietuviškąją išeiviją: "Laisvo
sios Europos" radijas lietuviškų
programų neturi, todėl negalima
už jų išlaikymą kovoti. Don
Kichotas kovojo su malūnais.
Tai vis šioks toks priešas. Gi
narsieji dabartinio VLEKo ko
votojai kovoja (ir laimi) prieš
StachanovietUkai
(P. Kalnaitte, "Šluota", 1961, Nr. S) tuščią erdvę.
J. Kojelio replika L. Griniui,
VALANČIUS APIE JONINES ATEIKITE DAR NESUTEMUS "Tėviškės žiburiai", gegužės U.

Draugų turiu be krašto.
Ateina jie iš pašto.
Visi gražiai man rašo,
Rašydami vis prašo.
Patenkinau aš vieną.
Toks pat ir kitą dieną.
Nebeskaitau, ką rašo.
Tiktai matau, kad prašo.
Ir kam skaityti laiškus,
Kad ir neskaičius aiškūs!
Visi gražiai man rašo
Ir pinigėlių prašo.

Parduodu panešiota sąžinę.
Netrukus kursime Joninių
Daytona Reach, Floridoj, prie .
..Afls
Nupirksite — nesigailėsit!
Aiu0Da
laužus
ir
šokinėsime
per
ugnį.
7/11
krautuvės
durų
yra
toks
W
»
Nuplovę k pagražinę,
Arba: duokite tokių renginių daugiau
Verta prisiminti, ką apie Joni pasiteisinimas plėšikams: "Šioj
Ilgai dar ją dėvėsit
KAI ŽIEDELIAI SUMAINYTI
Jubiliatų
ir
į
juos
panašių
iš
Nesant atitinkamos informa
Algis Cimbolaitis („Šluota") nes rašė mūsų didysis vyskupas krautuvės kasoje po saulės nu
Valančius "Žemaičių vyskupy- sileidimo laikoma mažiau negu
cinės literatūros ir mūsų skai šaukimas į sceną ir trumpas
PO DAUGEL METŲ
30 dolerių".
steje :
tytojams pageidaujant patari jų darbų įvertinimas bei viešai
Stebiuos, ar aš dar ta pati.
"Nuo senų gadynių lig mūsų
mo, Jcaįp reikia rengti iškilmin nežinomų nuopelnų išskaičiavi
Tikėkit, lova nepiati,
amžiaus šv. Jono naktį jaunuo NEPAVYDĖTINA PADffUS
gus .minėjimus, akademijas, mas.
Iš kur tarp mūs tiek daugel
Mecenatų, aukotojų ir kitų
menė, vaikinai su mergikėmis,
veikėjų pagerbimus ir kitus
vietos,
piliečių,
gelbėjo susieiti į artimus beržy
beveik, tarptautinio masto ren gailestingos širdies
Viena žinoma Chicagos veikė
Be jokio recepto, be dietos.
nus ar ąžuolynus... sukurdavę ja skundžiasi kitai renginių gau
ginius, kad jais ypač susižavėtų įgalinusių surengti; šį istorinį mi
didžią ugnį... nė vieno kenklė sumu, kai vienu metu jai reikė
jaunimas ir juos lankytų, mo nėjimą, išvardijimas, pakvieti
Nustojo gandras būt svečiu
mas
prie
kalbėtojo
tribūnos
ir
netimpčiojusi
neliko, tūlyd visi jo būti trijose salėse. Kita ją
deliu imame vieną iš dažniau
Su lauknešėliu tuo pačiu.
apsukui ugnies šokti suniko. Pa užjautė ir paminėjo tikrą atsipasitaikančių tokių pavyzdinių atitinkamų diplomų įteikimas.
MEDAUS MfiNUO
Kada žvelgiu į diedo plikę,
ilsę
susėdo
pas
ugnį,
gėrė
pa
renginių mūsų didžiosiose kolo
'
tikimą
Kaune
iš
studijų
metų,
Anų dienų miražai likę.
Tiems ir dar kitiems, kurie
karčiui alų ir arielką... Moteriš kai jos vienam kolegai, dabar Amūre geras, laimink mudu,
nijose. Prašome pasekti tuo čia neminimi, medalių prisegikosios neraginamos raukės, ne žinomam vyrui, vienu metu, tą Kai tau dainuosim iš Bermudų.
modeliu.
mas. (Ponioms ir panelėms dar
gėrė, bet paragintos plempė už pačią valandą, teko būti dviejuo Apglėbk pusiaujį ir pečius,
Apie tą renginį sužinojome iš ir po raudoną rožę pridedant).
Taikos apaštalas
vis alų it vyriškieji. Turtingo se kino teatruose su dviem mer Besilankydams į svečius.
skelbimų. Sieksniniai plakatai Prašoma jiems paploti!
(Iš indų spaudos)
sios tėvinaitės atsinešdavo ne ginom, vienai apie kitą nieko O kai pavasarį sugrįši,
kabojo krautuvėse, restoranuo
Iškvietimas į sceną tų, kurie
s
r
vien kokius zamalakus, bet dar nežinant. Tas jaunikaitis kas Gali pažvelgt per rakto plyšį:
se, užeigose, bankeliuose, P° " i kiekvieną svečią vietine arba
GERIAU VĖLIAU
pridrėbtus bliūdelius varškėtų dešimt minučių turėjo bėgioti iš
kad
tokiais
ir
toRegėsi vygę ir mane
to rūmuose.
lietuvių kalba supažindins, papakleckų...
Pailsėję
vėl
suniko
Georgia
valstijoj
prie
plento
"Forum" kino į "Kapitol" ir vėl
Liūliuojant meilę lopšine.
kiais-metais, tokią dieną bus la- j s a k ; » ^nuopelnus valstybei' ir
bai ; iškumingas pagerbimas - j miestui, išskaičiuos jų titulus ir vienoj vietoj yra toks užrašas: šokti ir taip brūzdė lig pat gai atgal.
"Ko taip patrakusiai leki? Ar džiams pragystant. Metuose
akademija, minint tiek ir metų, kategorijas.
1815 savo ausimis girdėjau Kar
mėrfėšių ir dienų nuo mūsų tau
ARGI?
Aukštųjų svečių sveikinimo negeriau į pragarą pasibelsti
IR GRA2U TEN DABAR LIETUVOJ!
tenos bažnyčioj dideliai rėkiant
tiečių įsikūrimo šiame mieste, kalbos, jų vertimai į lietuvių vėliau?"
Lietuvaitė
niekad
neglaus
ka
kunigu ant žmonių dėl to, jog...
t. y. nuo pirmos verslavietės arba atvirkščiai — vietinę kalbą
griovė pagrindus draugystes.
EI TU, DOMINYKAI
tos nakties išeiga buvo atmini sų prie barzdos.
(tavernos) įsteigimo, pirmo kul perdavimas.
Kas stipresnis — tas vyresnis.
Patekau ir dabar jau neturiu mu stabmeldiškos šventes Ra
A. Landsbergis,
tūrinio renginio (pikniko su deš
Skaitymas atsiųstų telegramų, vilties išeiti iš moterų pasaulio.
Kas vyresnis — tas sotesnis.
Ei tu, Dominykai,
"Trys dramos", 17 psL
rom ir barščiais), pirmos spor sveikinimo raštų ir laiškų bei Kai kurie draugai dėl to mane sos".
Lygybė ir broliškumas
Tu nežinai nieko,
to šventės (tuščių,alaus bute jų vertimas į vieną ar kitą užjausdavo, bet iš tikrųjų ta ver
kiaulių f armoj taip ir žuvo.
Išsirinkęs
sau
gyventi
lių daužymo į garažo sieną) ir kalbą.
,
gija nėra pati blogiausia.
Netikusią vietą.
t t., ir t. t. Minėjime dalyvaus
Br. Raik
KVAILYS
Adresų įteikimas sveikinto
žymieji valdžios atstovai, kalbės
Kuboj Fidel Kastro,
jams ir kitiems čia esantiems
•
Kartą reemigrantas Paleckį
visi nusipelniusieji veikėjai, sve
Čilėj Pinočetas,
ir nesantiems ir abiejomis kal
Pustapeckis
susitinka
autobuse
klausė:
čiai "Žymūnai, bus plati meninė
O tam vargšui Dominykui
bomis skaitymas to, kas ten Pustaausį ir jam sako:
"Gal
po
rinkimų
valdžia
pasi
programa, gros dūdų orkestras !
Nėr kur pasidėti.
parašyta.
— Kur tu dingai? Kodėl nie
mainys?"
ir dar šio to. Vienu žodžiu,
Sveikinimo telegramų prezi kad nepaskambini man?
Pas vieną botagas,
Justas suriko jam į ausį:
atėję jokiu būdu nesigailėsite ir
dentui, gubernatoriui, merui, — Kaip galiu tau paskambinti,
Pas
kitą bizūnas...
"Buvai ir palikai kvailys!"
minėsite visą gyvenimą. Pra
partijų vadams, senatoriams, kai tu neturi net telefono.
Dominyko nabagėlio
džia punktualiai 7 vai. vak.
kongresmanams, teisėjams, po — Bet tu juk turi!
Dreba visas kūnas.
DAR APIE LYGYBE
Atidarymo dieną ir valandą
licijos vadui, visų keturių di
salės durys dar buvo užrakin
Vienur gauna lupti,
Ir dvi kulkos nėra lygios,
džiųjų ir penkių mažųjų veiks
tos, "bet tik devyniom minutėm
Ant
pavogtos
kumelės
negal
Kitur
gauna perti.
nors jos būtų vieno dydžio.
nių centriniams organams skai
pavėlavus, jos, t. y. durys, bu
Dominyką nabagėlį
Nuo Smetonos kulkos miręs
tymas (aišku abiem kalbom, drąsiai joti,
vo triukšmingai atidarytos.
Reik
kartais
ir
svetimo
šešė
Abu
gal
pakarti.
šiandien Požėla didvyris.
jei ne daugiau).
Durininkas lengvai atsiduso,
lio
bijoti.
ps vokiečių spaudos)
Požėlienė tiktai bobė,
Brcžnovo doktrina pia> tft oj>i
Rezoliucijų, nutarimų, siūly
atsiprašyti neteko, nes niekas
Dionizas Poška
NELYGYBES ŠAKNYS
nes ją Stalinas nuknobė.
mų,
sumanymų,
abejojimų,
prodar už durų nekantraudamas ne
GERIAU
PAŽIŪRĖK
I
MADINGAS
POVAS
| testų notų, sugestijų, patarimų
stovėjo,
— Tvarte paršai susipjovė.
(Požėlienė — Katrė
VEIDRODĮ
«
•
-a
_—„A-A
«•«
suprantaPinmeu svečiai pravėrė atra- 'priėmimas ir visiems
.
f
KURSAI
Matulaitytė)
—
Dėl
idėjos?
Kad labiau patiktų povėms,
^
£.io
j
Į
morms
kalbomis
išaiškinimas.
Vienas
bankininkas
susipaži
V
J
MIKROFONUI VALDYTI
"Aušra", Nr. n, 1980. ok.
— Kur! Dėl lovio!
kintaa duris 7:31 vai.
povas nusprendė būti madingas:
Visuomenės pirmininko nusi
no su simpatinga labai žinomos
Lietuva
Jų
tradicinė
kiaulystė
visos kėdės jau buvo užimtos.
nusikirpo
ilgą
uodegą
ir
kuodą.
pelniusio veikėjo, laureato, val Stebint nepaprastą technikos
šeimos
dukra
Maryte,
draugau
Pavėlavusieji turėjo stovėti.
Povės jo nebepažino ir nekrei
politiko, pranokėjo, tobulėjimą, norime, kad lygiai
ja, rengiasi tuoktis, t& jam ky
čią .. .ant naujosios Mažeikių
PAŠLOVINIMAS
8:33 vai minėjimo rengimo stybininko, vairuotojo
Liutauro Į taip pat tobulėtų ir tie gausūs į J* 1 • Į ^ j J • • • į • « viStos la abejonės dėl jos praeities ir
gyvenimo
naftos perdirbimo gamyklos
vyriausiojo komiteto pirminin
MA2EEKHJ KAMINAMS
mūsų kalbėtojai, kurie užuot buvo apstulbintos: „Koks madinbokštų.
kas Archangelas Kapstukas Barškadančio paskaita: "Mes naudoję savo balsinę medžiagą gas gaidys atsirado-" — kudaka- į kreipėsi į_ privačią žinių rinki
mų agentūrą platesnių informa
Pagarbinkime šviesą, liejan- "Gimtasis Kraštas", 1981. Nr. S
pasirodė scenoje, atsikosėjo ir ar jie, arba — tik mes ir esame vis labiau pamėgsta mikrofonus vo jos.
pašaukti sutvarkyti šį pasaulį".
cijų. Gauna tokį atsakymą:
pradėjo daužyti plaktuku į sta
ir atidarydami minėjimus, pa
Meninė dalis:
"Marytė kilusi iš garbingos šei
lą. (Jo prašymas nutilti nieko
Kartą Fridrichas Didysis, gir mos, gyvena labai padoriai, tik
Choras
(dainuos
šešietmis rodas, pradėdami koncertus,
negelbėjo.
Mikrofonas, kaip
Spįfy
£$^
supažindindami su veikėjais ir dint jo ministrui fon Horstui, paskutiniuoju metu nukrypo iš
kalbomis).
dažniausiai esti, neveikė).
1
Solistai — Jis, Ji, paskui Abu, kitokiais vėjais, su mikrofonais, kreipėsi į abatą Bastianį:
tiesaus kelio, pradėjo draugauti
8:37 vai. Archangelas pasakė
—
Kai
jūs
būsite
danguje
ir
aš
į
tais gležnais išradimais, taip
vėl Jis, Ji, Abu I r t t
su
vienu bankininku, kurio pra
(jau visiems girdint), kad minė
elgiasi, kaip vilkas pasivijęs ten nuvyksiu, o Petras nenorėsi
Tautiniai
šokiai
—
mažų,
di
eitis
ne tik neaiški, bet labai
jimas - akademija pradedama.
avelę. Jaunimo centro Chica-! manęs, kaip eretiko, įsileisti, ar
delių
ir
vidutinių
šokėjų.
įtartina".
Pakeftu balsu priminė, kad rei
Instrumentalistai — klarne goję mikrofonų inžinerijos sky- j negalėsite jūs, brangusis abate, iš
kia laikytis tvarkos ir - tylos,
riaus viršininko pavaduotojo I draugiškumo paslėpti mane po
akademija labai svarbi, progra tistai, būbnininkai. arfininkai,
I — Sako^ k a d y * *»»* gudresraguotininkai, varpininkai ir kt. sekretorė organizuoja kursus. savo apsiaustu?
ma bus neilga, todėl prašomi
"Gimtojo krašto" Hprbtati ir pastovinti MaleOdo. bokštai
atliks tarptautinę pynę (mišrai Kursai vyks nors ir karštomis — Mielai, — atsakė Bastianis, | nių už savo šeimininką Ar gali
visi iš salės neišlakstyti. Kad
ir
n*
jeigu,
žinoma,
ten
taip
atkak-'
taip
būti?
nę).
vasaros dienomis. Mokestis —
nereikėtų laiko gaišinti skelbiant
— Tikras dalykas. Aš pats
liai neieškoma kontrabandos,
Deklamacijos — vaikai ir ne pagal kategoriją. Kursus bai
programos punktus, ji visa sura
j
tokį
turiu.
GAJLA, NETURftJO GINKLO
DVEJOS KALĖDOS
gę ir išlaikę egzaminus, atlikę kaip čia.
šyta lape. Programa numatyta vien vaikai arba buvę vaikai
Vienas pilietis drauge su ki
Vasario mėnesio data, kovo
Filmo iš praeities kultūrinio privalomą praktiką, gaus atitin
neilga;
kamus
diplomus
ir,
artėdami
tais
200
keleivių
New
Yorko
vidury
LFB nariai gavo kalėdi
veikimo
demonstravimas
(deš
Vėliavų įnešimas ir pastaty
prie
kalbėtojų
tribūnos,
turės
aerodrome
buvo
priverstas
lauk
nius
sveikinimus.
Neaišku, ar
rų
su
agurkais
valgymas,
pol
mas kur reikia.
parodyti
kam
reikia.
ti
lėktuvo
į
Jamaicą
24
valanpagal
lietuvišką
priežodį
"go
Garbes prezidiumo, pirmi ka su ragučiais, sporto numeriai
j das. Kai pagaliau buvo praneš riau vėliau negu niekad", ar tai
ninko," sekretoriato, nutarimų, — ropės Įrovimas, trečias bėk,
ta, kad leidžiama eiti į lėktuvą, turėtų būti antrų pavasariniu
gaidžio
gaudymas
ir
kt.).
rezoliucijų, sveikinimo ir kitų
praeidamas pro patikrinimo var Kalėdų šventė.
Susirinkimo
pirmininko
prieš
komisijų, kalbėtojų ir kitų ne
Pasisvečiavimas prie šeimi
tus girdėjo tokią repliką: "Jums
pakeičiamų talkininkų kvietimas paskutinis žodis.
ninkių stalų bei prie baro arba
nėra reikalo mūsų tikrinti- Jei ANTROS KALBOS SVARBA
Akademijos rengimo pirminin kur kas norės.
į sceną (ir šalia jos) ir susodi
Kartą katė vijosi pelę. Pelė,
kas būtų turėjęs ginklą, butų
nimas pagal jų užimamą vietą ko (t. y. Archangelo) žodis, pa
(Apie tai, kad ši trumpa, pa
prispirta
prie sienos, neturėda
jau panaudojęs".
ir nuopelnus visuomenėje bei dėkojimas visiems čia (esan vyzdinga iškilmingiausio minėji
ma
kur
bėgti,
sustok), apsisuko ir
!
(Reader's Di&st)
tiems svečiams, sveikintojams, mo programa buvo {vykdyta,
valstybėje.
pradėjo loti šuns balsu. Katė net
Himnai, invok&djos. Jiems programos dalyviams, juos dar negali būti jokių abejonių. Ge
j Moters plaukas patraukia sustyro vietoje. Beliko jai apsisuk
sugiedoti ir sukalbėti solistų ir kartą iššaukiant į' sceną.
riau suplanuoti niekas negalėtų.
ti ir bėgti nuo to tariamo šuns.
i daugiau negu jautis.
Bendra visų dalyvių nuotrauka. O kaip ji buvo pravesta, bus
chord iškvietimas.
Pelė paskui papasakojo tą fvy(Serbų priežodis)
Minėjimo rengimo vyr. pir
Visų dalyvių bendras sudaina- paaiškinta kitame ''Spyglių"
ką draugėms ir pridūrė: "Matai,
mininko Archangelo Kapstuko vimas. (Tai sudrebės mūrai!). numery).
Visos moterys geros kam nors kaip svarbu gyvenime mokėti sve
atidaromasis žodis.
Vėliavų išnešimas.
Dr. Z.
(Bmū Zola) timą
australą spaudos; arba niekam
s
-oq
£fii .
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KANADOS ŽINIOS

ežero, paplūdimio, kuris prime-; Norintieji šioje
stovykloje Toronto, Ont., Canada M6R
na lietuviškąją Palangą.
j dalyvauti,
prašomi nedelsiant !2S4. Tel. 1-41^537-2869.
Į šią stovyklą yra maloniai I registruotis.
(Nevėliau birže*'Vilniaus'' šauMų rinktinė
1
kviečiami visi šauliai,-ės iš Ka lio 15 d,), pas stovyklos vadovą
nados ir JAV, o taip pat ir šau St. Jokūbaitį, 23 Albamra Ave.,
NORI PIRKTI
lių bičiuliai, svečiai, ypač jauni
Lietuvių Bendruomenes 1980 m.
mas.
Atvykę rasite gražią — F o r 125 years the E u c h a r i a t h a s
Literatūros premiją laimėjusi
į IEŠKAU PIRKTI 2-J£ BUTŲ NAMĄ
įnspjreJ our life ot felLo-svaliip.
jaukią aplinką, šaulišką globą,
Į
po 2 ar 3 miegamus, Brighton Parko,
prayer and aei'vice.
lietuvišką maistą, meninę pro
N o w the chailenge is y o u r a
Kazio Bradūno
I Gage Parko ar Marąuette Parko apyl.
Togetfaer Let's Forge The Future
Brangaus namo prašome nesiūlyti.
gramą.
Stovyklos registracija prasidės CONGREGATION OF THE BLESSED UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS Skambinti tarp 9 vai. r. ir 1 vai. popiet
tel. 7760758.
penktadienį, 12 vaL d. VakaSACRAMENT
VIIEŠKELI0

CLASSIFIED ADS

pinėse. Prie jo ir jo šeimos — mo
Toronto, O n t .
tinos ir brolio Stasio paminklo,
gūdžiai, tarytum raudodami, var
IŠKILMES MIRUSIŲJŲ
vina sidabrinius rasos lašus du
MIESTE
baltmarškiniai berželiai ir liekna
Iš tikrųjų, sakyčiau, gal nieko pušaitė.
nėra gražesnio ir kilnesnio, kaip! Tose kapinėse pirmuoju havo
prisiminimas mirusiy artimųjų— palaidotas iš JAV pervežtas a. a. re laužas. Šeštadieni 9:30 vai. pri«t^J,rod.er»_contemplative sisters jau išleista Ateities .eidyklos.
For information contact:
M1SCELLANBOUS
jų kapų lankymas Šią tradicija I suklys, torontiškės B. Ciurienės į bus oficialus stovyklos atidaryPoetine forma rinkinyje išsako
Fr. Anthony Scfaueller, S.S.S.
labai nuoširdžiai pildo Toronto, brolis. O ligi šiol, per dvidešimt-1 mas. 10 vai jLSST Garbės pirmas pavienio žmogaus ir mūsų tau
Vocation Director
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:
mininko
prof. Vaidevučio Man-Į
tos likimas, virstantis viską apiben
5384 Wilson Mills Ro«d
bei apylinkės lietuviai. Pavasa-! m e t i palaidoti jau 1170 lietuviai. -{vairių prekių pasirinkimas nebrangiai
drinančiu užeigos įvaizdžiu.
CleveUnd, Ohio 44143
riais, kai gamta atgyja visu savo j Kapinės priklauso išimtinai lie- tauto paskaita. Vakare Joninių f
iŠ mūsų sandėlio.
TeL (216) 442-3411
grožiu, jie važiuoja į savas, gry- į tuviams,Anapilio Sodybos korpo- pobūvis, su menine programa, ;
Knyga jau gaunama DRAUGE,
OOSMOS PARCELS EXPEES6
nai lietuviškas Sv. Jono vardo ka- i raajai, kurios pirmininku yra A. Šokiai, bufetas, dovanų paskir
kaina — 6 dol., su persiuntimu —
2501 W. 6»th St, Chicago, IL 00629
stymas.
6 dol. 85 centai.
pines, kur aukojamos Šv. Mišios,' Šinkūnas.
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Slu
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pasileidžiama už mirusiųjų ve- i
<> « X paskelbtas Ana- Sekmadienį — Sibiro trėmimų
SIUNTINIAI 1 UETUVft
ilio
(TEODORA) GARAles, pašventinami jiems pastaty-! P
^ ^
skotoms apmokėti j į r Uetuvių tautos 1941 metų su-; • * - • Į TAVOSE
™
TeL — 925-2787
L fcVlclUTE gimus Lietuvoje, 2imaiajus. Anapilio
Anapi
•;
| vajus.
didžiulės audito- ! kilimo naminėiimas.
*
'
paminėjimas. Paskaita!
Paskaitą nių
ti ~„~;„i,i„;
paminklai
km., Tauragės apskr., apie 53 m. l ' A C K A C E E X P R E S S AGENCY
Vytautas Valantinas
MARIJA NOREIKIENB
Šiemet kapinių lankymo diena rijos koridoriuje iškabintos dvi, skaitys KLB Krašto vald. vice- amžiaus. Atvyko j JAV ar Kanadą
IlIlUIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlllUiilUllUlIlIlIlIlIilI
— buvo gegužės S 1-oji, sekmadie gražiai laurų lapai padabintos, pirm. inž. J. Danys. Pamaldas tarp 1975 -1977 m. Ieško giminaitė.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
garbės aukotojų lentos. Aukoti praves T. Pranciškonai.
Prašoma atsiliepti ar turintieji žinių
Labai p a g e i d a u j a m o s geros rūšies
nį 3 vai. p. p.
10% — 2 0 % — 3 0 % pigiau m o k ė s i t
Primenama: šauliai atsiveža apie ją pranešti adr.: Grasė Petrtnienė, prekes. Maistas ii E u r o p o s sandelių u i apdrauda nuo u g n i e s ir a u t o m o 
Diena pasitaikė labai graži; Anapiliui (įskaitant garbės len
2608
W
.
6»th
St..
Chicago,
111.
6063*
bilio pas m m .
Tel. 925-2787
pavasariškai saulėta, todėl priva tas), patogiausia per lietuvių pa dalinių vėliavas ir uniformas. ! 379 Cochrane St., Sudbury, Ont., Cana> da P3B —2C6
rapiją
(Lithuanian
Martyr's
Patalynes
ar
miegmaišius
atsi-,
žiavo lietuviu lyg Lietuvoj į di
FRAHK Z A P O L I S
džiuosius atlaidus. Skaičiuojama, Church). Galima aukoti savo var gabena visi — šauliai ir svečiai.
3208 Va West 95th Street
jog lankyme dalyvavo per 2,000 du arba garbės lentoje įamžinti
Mokestis už stovyklą vienam
mirusiųjų
prisiminimą.
Mažiausia
Telef. 6 A 4-8654
lietuvių, kurie savais automobi
asmeniui, įskaitant maistą, na
J O H N P. W E N T L I N G & A S S O C I A T E S
liai? užpildė didžiulę Anapilio pilna auka —1,000 dol. Smul kvynę ir registraciją — 33 dol.
Pilnas Ir tikslus imigracijos patarnavimas.
automobiliams statyti aikštę ir kesnės aukos būsiančios saugo Vienai dienai 19 dol.
mos,
kol
susirinks
pilna
suma,
t.
kapinių laisvas vietas. Būta dau
\
KONSULTACIJA IR PARUOŠIMAS
giau tūkstančio auto mašinų. Iš y. 1.000 dol. Informacijas tuo rei
KILIMUS I B BALDUS
Islingtono požeminio traukinio kalu teikia A. Rinkūnas tel- 239 Peticijos
Pirštų atspaudai
7268.
Pranys
Alšėnas.
Plauname ir vaškuojame
stoties ir iš Hamiltono miesto ka
visų rusių grindis.
FOR
BOYS
A
N
D
GIRLS
Prašymai
Fotografijos
pinių lankytojus atvežė du di
KANADOS ŠAULIŲ
AOIS7 — 17
džiuliai autobusai.
Tel — RE 7-5168
40 Metų JAV Imigracijos Tarnyboj Prityrimas
KULTCRINĖ STOVYKLA
REGISTER
NOW!
Koncelebracines Sv. Mišias at
1 Ano A wf ##tc ProyfOfns
našavo keli kunigai vadovaujaS. m. birželio 26-27-28 dienoStarting Jvly 11 — Aug M
55 East Monroe Street
IASECAMP
H — —
NORCAMT
mi Hamiltono parapijos klebo- m i s "Vilniaus" šaulių rinktinė
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
UNOBCAMT
HDM6
ItADSBCAMT
CANOECMP
CAMP
SMOtCAMr
no, prel. J. Tadarausko. Jo ašis- Kanadoje pirmą kartą rengia
ftorth Mezzanine
MMtYCAMP
•KTOECAMf
įS0»wiiU»)
ir kitus kraštus
tentais buvo Kankinių parapijos 13-jų dienų kultūrinę stovyklą
383-5200
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue,
TeL (312) 9 2 2 - 1 1 1 1
kleb. kun. J. Staškus, Prisikėlimo' gražioje tėvų Pranciškonų stoY M C A C A M P OFFICE
Chicago, DI. 60632, tel. 927-5980
parapijos kleb. kun. A. Simanavi-1 vyklavietėje, New Wasaga, Ont.,
255 S. MARION ST.
a
B
MBMBa—aw •** a BB—a • — — t a a
čius, OFM, salezietis kun. Šileika j prie George Bay ežero. StovyO A K PARK,- ILL. 60302
lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllltlliiiili
ir kun. Stalioraitis. Prasmingą kla prasidės penktadienį, bir^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib
patriotinės minties pamokslą pa-želio 26 d., ir baigsis sekmadie-M. A. i I M K U S
S
;
sakė kun. dr. Pr. Gaida "T. 2ibu- į "į. Stovyklą globoja ir visus paINCOME TAJC S E R V I C E
W**t Sufewb* — J
rių" redaktorius. Mišių metu gie- j ruošiamuosius darbus atlieka
NOTART PUBLIC
Scboionriips A voilabt* f
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
4259
S.
MapIewood, tel. 254-7450
dojo Kankinių parapijos choras Vlado Putvio šaulių kuopa To
Pardavimas ir Taisymas
=
Taip
p
a
t daromi V E R T I M A I .
vad. muz. St. Gailevičiaus ir sol. ronte.
|
2446 W 6Mh St»et — TeL RE 7-1941 \
GIMINIŲ iškvietimai, p i l d o m i
V. Verikaitis.
Stovyklavietė yra 25 akrų
PILIETYBĖS P R A Š Y M A I i r
r<lllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiMlMllllllllllii
kitokia blankai.
Sv. Jono lietuviškos kapinės j ploto. Apaugusi medžiais ir
PUSMEČIUI
iinimiiiiiiiiiiTiiiininiiiiiiiiuuiiimiinni
šsilllllllllllllllllllllllllililllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllli^
atidarytos 1960 m. Toronto iripnmena jaukų lietuviškos ap$121.00 Chicagoje
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
apylinkės lietuviams tarnauja jau ; Hnkos vaizdą. Yra salė, eilė po$93.00
gražų dvidešimtmeti. JŲ įsteigė- Usio pastatų, sporto aikštės.
Gali
stovyklauti
150
asmenų.
jas — parapijos klebonas, kuri.
Ciceroje
Petras Ažubalis, kuris ir pats at- Pati vietovė yra tik 5 minutes
(10/20/5/UM)
sigulė amžinam poilsiui tose ka-1 kelio nuo garsaus Georgian Bay
Pensininkams auto apdrauda
Apdraustas perkraustymas
Amžius 82 iki 80 m.
Įvairių atstumų
Lieensed by VNESHPOSYIJOBG
6529 So. Kedzie Aveirae
E
I TeL 376- 1882 arba 376-5996
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DUNES REAL ESTATE
CALL PAT
iŠ
219—874-4008
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BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų

%

Camp Douglass

J*

A. T V E R A S

Mhs.

•1 m

A. V I L I M A S
M OVING

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

MOŠŲ KOLONIJOSE

J. BACEVIČIUS — 778-2233,1
ATLIEKAME

NAMŲ
PATAISYMO
D A R B U S
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Bronius ir Emilija Geniai po vestuvių Lietuvoje 1921 metais.

Lietuvoje Bronius Genys, be
ūkio, turėjo medžių apdirbimo
įmonę Linkuvoje ir vrliau krautu
vę Pamūšyje. Ilgą laiką buvo Pa
kruojo valsčiaus rinktas atstovas
Šiaulių apygardos taryboje ir bu
vo vienas aktyviausių darbuotojų
kuriant Pamūšio parapiją. Jam

•24 hrs a day of oreitement
•V
4 cup i profes»onal coaches
•S^'.iy emphasoed
•Professional environment
•Converoent locatKm
B«ginner* I nterm«iiate* Advanced
RavMa, P O.Box & , Hi|Jil«x) Pk,!

^^^S*

Ca

" «3-3933

^=^^*™^
for funher info
^^^"
or brorhure
»oodf»M Mafl, Nor0*rook Cowl
Hawthom Cemer, OM Orchant

488

MADIS0N

(tarp 51 ir 52 gatv«s)

3314 West 63rd Street
Tel. — PRospect 6-8998

Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metu patikimas jums
patarnavimas.
5610 So. Pulaskl Rd.. Chicago
Phone — S8M111

FLOOB 21»t

(212) 758-1150 I

SKYRIAI:
Appte-Valtoy, Mian. 55124
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 16011
Haekearack. N. i. 67661
So- Boston, Mass. 62127
Chicago, I1L 69626
CleveUnd, Ohlo 44164
Fort Wayne, Ind. 46808
Grand RapMs, Mkh. 46664
Bridgeport, Conn. 66610
Hartford, Conn 06106
Lakewood, N. 1. 68701
Los Angeles, CaBf. 60022
New Haven,, Conn. 66511
j ' l Newark, N- J. 07166
: 1 Pltiladetphla, Pa. 16122
PhIUdiInhta, p.. 16141
Plttsbuigh, Pa. 16263
W«terbnry, Conn. 66716
Worrwter. Maso 61616
Irviagtoa, N. J. 67111
Ya

VVAGNER and SONS j i
TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES

AYEMUE

NEVI YORK, N. Y. 10022
Tai.:

iii

Lieensed, Bonded, Inaured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
vamzdžiai išvalomi elektra. Į automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite
savo pavardę ir telefoną.

612 — 432-7083
7626 W. 150 St.
AL 4-5456
45 Second Avenue
CH 3-2583
135 W. 14th Street
261—342-9110
112 Matai St
617—268-8764
363 West Broadvvay
WA 5-2737
2561 West 66 St.
884-1738
6686 State Road
432-5402
1807 Beinekc Rd.
GL 8-2256
•3«-M Bridjte St. N W
203 — 367-28*3
1866 Seavfew Ava.
246-6473
618 Park S t
FO 3-8569
241 Fourtb S t
AN 1 -2994
666 S. Atlantic Btvd
LO 2-1446
1326 Boulevard
373-6783
668 Sanford Avenue
PO 3-4818
1214 N. 50i St
GL 5-9586
4625 OM Yortt RA
HU 1-2750
1367 E. Canon Street
756-1668
866 Cook S t
SW 8-2866
144 Mfflbury Street
374-6446
1662 SprfaKjfloM Av*.
RI
3*440
666 W Fvdeml St

-UUIUIHniHHIIIIIWWIIHllUIIIIIHIIHIIIIIMIIIUIMIIIIIIIIIIIIMl||lllll|||||llllllllllllllir

pirkimas — P a r i k \ 1 —

Draudimai — Valdymas

INCOME TAX
Notariataa — Vortfmal

BELL REALTORS
J.

B A C E V I Č I U S

6529 S. Kedzfe Avo. — 778-ttSS
UllllllltHIHIIHI

3-jų butų mOr. Evanstoa*. 20
Gražiai išlaikytas. Arti ligoniaių Ir
universitetų. $130,000.

ilMAITIS NEALTY
IacaoM Tas
Natary Public
2961 WEST 63rd STREET
T«L 4J6-7876 m
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIII

PERRY PLAZA MOTEL
PARDUODA 3-IŲ KAMB.
BOTUS
Arti Super Markei Hali
mokesčiai ir apdrauda.
Fireprooi. Swimming Pool.

Hat Springs, Ark. 7IMI
Tel. 501—823-9814
imnn»iiiiimiminiHHHnmiiniunmiHii

Atdaras apžiūrėjimui
BirteUo 7 d , aekmad. nuo 1 iki 5 vaL
7251 S. FRANCISCO AVENUE
MARQUETTE PARKE
Tinka giminingom šeimom gyventi.
4 miegami, 3 pilnos vonios. "Radiant"
apšildymas. 2emi mokesčiai. Pagei
daujant, galima gauti paskolą.
HELP WANTED _

VTBAl

Tailor - Fitter
For fine men's clothing stone in Hyde
Park (near Lake). Mušt speak some
English.
752-8100 — Ask for MR. STERN

VYBAI

IB

IOTIBTI

iiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimiim

REIKAIJNGI
GABŪS
APSUKRŪS IŠŠOKĖS
Į dirbti įvairiomis valandomis, Turtelio
galimybe gerai uždirbti ir apsipirkti
NAMŲ APŠILDYMAS
su nuolaida — 50% jvairių kompani
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
jų
prekėmis. Bosite pats ant savas bo
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius
sas.
Skambinkite nuo 3 iki 5:30 vaL
pečius j gazinius.
vakaro.
<ALNI* BANYS, Telef. 447-6666
Tei. 436-9667 — VACYS
SERAPINAS — 636-2960
iHHiiiiiHniHiimiuininiiHumimuiuiii

miiiiiiiiiiimiiiimiminiiiiiuiiiiiiuiiiini

M OVI NG

CORP.

Kenosha, Wisc

Daug sutaupysite, pirkdami čia
jq reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

=

COSMOS PARCELS EXPRESS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

padėjo giminaitis vyskupas K. Pal
ta raka s.
Seimą sulaukė dviejų sūnų, Jo
BROMUS IR EMILIJA GENIAI
no ir Stasio. Jaunesnysis mirė tre
ATŠVENTĖ VEDYBINE
jų metų. Jonas yra profesorius Ma
SUKAKTĮ
rylando universitete, Amerikos
Lietuvių
Tarybos atstovas WaPrieš 60 metu Rozalimo baž
shingtone,
Helsinkio ir Madrido
nyčioje buvo sutuokti Bronius
(Nukelta
į 5 pal.)
Genys iš Marijampolės palivarko,
anuomet Klovainių parapijos, ir
Emilija Poiujanskaitė iš DulkišTHE ONE
kiy kaimo, Rozalimo parapijos.
and
Abu buvo kilę iš apylinkėje žino j
ONLY
mų ūkininkų šeimų- Juos palydė- j
0VERMGHT
jo apie 20 porų pajaunių ir pamer- Į
SOCCER CAMP
gių. Sutuoktuvės vyko per sumą, Į
Boys i Girls 7-17
grojant Linkuvos dūdų orkestrui. ,
Director Benny Alon. Former Chicago
Vestuvių vaišės ir iškilmės, pra- j
Sting Ptayer
« SESSIONS
dedant pas jaunąją, baigiant pas '<
June 29-July 4. JuJy a-July Ii. JuJy 13-July 18
jaunąjį, tęsėsi veik visą savaitę.
July 20-Juiy 25. Juty 27-Aug. I. Aug. J-Auį. S

Į PLU M B IN G

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje
ištaigoje ir vjscoae mūsų skyriuose

MARQUETTE PHOTO
SUPPIY

/sfl

s ; MiiiiiiiiiiiriiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiii

Visuose mūaų akyriuoae rante dideų kieki įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis

_^^^BBBs*»-*

Ir ^M
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GAVfiJAS NIEKO NEMOKA.
TCKSTANCIAI KLIENTŲ PATENKINTI
VTSI SIUNTINIAI APDRAUSTI
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMĄ

lllllllllllllllllllllilllllllllllllllliiilllilllllll
FULLER TUCKPOINTING AND
SAND BLASTLNG
Residential - Commercial, Caulking,
Waterproofing, Chimney Repairs.
For Free Estimates Call 777-4099
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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DOVANAS-SIUNTINIUS 1 LIETUVA, UTYIJA
ESTOMIJĄ, UKRAINIJA ir 1.1.

PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO.
Skambint po 0 v. vak. TeL 847-7504

%

Gerai pažjstama firma, kuri, per daugelį mėty
skubiai ir tiksliai aptarnauja
sava skaitlingi klljentūre siunčiant

T B

BEVERLY SHORES, INDIANA, par
duodamas žemės sklypas statybai,
Michigan ežero gamtovaizdis. Taip
pat galima gauti sklypų su medžiais.

VALOME

k

B I T A

L6NUOMOJAMA — F O B B E N T

SERfiNAS perkrauato baldua ir
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei ISNUOM. MIEGAMAS KAMB. sii vi
sais patogumais 71-os ir Talman apyl.
dimai ir pilna apdrauda.
Skambint 776-8642
Priimame MASTER CHARGE ir VISA
Telef. — WA 5-8083
met mokyklą su 200 dol ar clauiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJOS

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

Priimu pensininką pasidalinti butu.
Marquette Parko apylinkėje'
Skambint 776-3418
ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS
Marąuette Parke
^
Skambint 471-6366

Išnuomojamas miegamas kambr beismente dirbančiam vyrui ar pensinin
2346 W. 69 S t , teL 776-1466 kui. Visi patogumai. Galima pasiga
MliiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiJiii; minti valgį. 6647 S. Washtenaw Ava.

Ml G U R Ą S

TV

E LEK TBO S
ITEDIMAl — P A T A I S Y M A I
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, g a 
rantuotai Ir sąžiningai.

4514 S. Talman Ave,

927-3559

KLAUDIJUS PUMPUTIS

T A I S O
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis j Hermaną DečkJ
Tel. 585-6624 po 5 vaL vak.
Kalbėti lietuviškai

PROGOS — OFTOBTCBriilES
DENTAL OFFICE, LABORATORY
h. BUILDING
Established 40 years.
Marąuette Park area.
Call Mr. Jage or Mr.
TeL 73M

P A R D A V I M U

I

Parduodamos iš Iietuvx* «*uolaidos — tamsiai rudos, 70 dol.
už porą. Skambint B E 4V17S4.

/\

jautriai pateikta vaidyba attik- ta, kad neturime užrekorduotų
Jubiliatui linkime
; davo kiekvieną jam pavestą, role. solisto I. Nauragio dainų - arijų. Į Metų!
IO tokių operos spektaklių, žaĮ vinčių žiūrovus, savo karjeros
. . . Viena iš žymiausių nepri- mos. O ypač šiandien ji atro- į metu jis yra turėjęs daugiau
klausomos Lietuvos operos so- j dė pilnesnė. Matėsi nemažai iš, 200. Jais tūkstančiai operos
listų Ipolitas Nauragis perei- j toliau atvykusių. Gerai susigie- lankytojų turėjo progos gėrėtis
tais metais gruodžio 2 d. at-; dojusio choro giesmės, kėlė vi- mūsų ano meto jubiliato pajėSventė 80 m. sukaktį, kuri bu- sų maldingumą.
į gumų. Ne kartą tą pačią dieną
A. A.
vo paminėta spaudoje; tiksliai' Turiningą pamokslą pasakė! turejes net du spektaklius —
apibūdintas jubiliato asmuo, iš- į kun. St. Yla. Dievas duoda' vieną Kauno, kitą — Vilniaus
STASYS ANTANAITIS
vardinti jo nuopelnai muzikinė-1 žmonėms įvairių dovanų, tačiau, operoje. Būdamas jaunas, pilGyveno Oak Park, Illinois.
je ir visuomeninėje veikloje, retas tesugeba jas tinkamai pa- { nas energijos ir sveikatos, lengMirė birželio 4 d., 1981 m., 9'30 vai. ryto, sulaukęs 80 m.
Vyresniojo
amžiaus, — ypač Į naudoti bei išvystyti. Tuo at-' vai ir pasigėrėtinai tai atlikamžiaus.
Kauno ir Vilniaus operų lan- žvilgiu jubiliatas, — tinkamai davo. Tam reikėjo didelės disGimė Lietuvoje, Panevėžio apskr., Pumpėnų valsč.
kytojai, — gerai jį prisimena, panaudojęs Dievo jam suteitką ciplinos, didžios valios ir pasiAmerikoje išgyveno 31 m.
Jleužmirštami jo pasiekti me- pareiginę dovaną — yra mums šventimo. J išėjimą scenon
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elena, sūnus Linas, marti
Alma, 4 dukterys: Birute Zalatorienė, žentas Vytautas, Genė Ugianainiai laimėjimai ir teikti ma- pavyzdžiu. Iš pat jaunystės jis jis visada žiūrėjo rimtai ir tinskienė,
žentas Romas, Rima Ranallo, žentas Ričardas, ir Danguolė
ibnumai, klausant jo galingo ir siekė aukštumų. Pagaliau, po. kamu pasiruošimu. NesistebėtiMcV/ayne, anūkai Povilas ir Jonas Antanaičiai, Snieguolė ir Elytė
malonaus tembro balso, bei ste- j dainavimo studijų tampa pla- j na, kad operos lankytojai visada
Zalatoriūtės, Rita, Lidija ir Robertas Ugianskai ir Angus McWayne,
bint jo puikią vaidybą. Daugelis • čiai žinomu solistu. Pamoksli- i dvasiniai būdavo praturtinti
Lietuvoje brolienė Stasė Antanaitienė su seimą ir kiti giminės, drau
ir tremtyje turėjo progos jį iš- ninkas išvardino ir pasitaikan- į Solistas L Nauragis prieš išeigai ir pažįstami.
Priklausė Krivūlės Policininkų klubui ir Lietuvių Pensininkų
girsti. čia ir Anglijoje, kelių < čius pavojus artistams. Pami- j damas į sceną visada jaudindaklubui.
metų bėgyje, jis atliko daugiau \ nėjo, kad į jų pinkles buvo įkliu- j vosi, kad jo atliekama rolė, —
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį nuo 4 vai. popiet iki 9 vai. vak.
300 koncertų. Daugelis bus jį ves ir jubiliatas. Jis ilgai kan-1 dainavimo bei vaidybos atžvilVasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 S. 50 Avenue, Cicero, Illinois.
pastebėję bevasarojantį Kenne-1 kinosi iki atsipalaidavimo nuoj giu, — būtų pateikta didžiausiu
Sekmadienį lankymo valandos nuo 2 vai. popiet iki 9 vai. vai.
bunkporto pranciškonų vasar- pavojų.
Tai įvyko šioje pat I tikslumu. Vietos bei užsienio
Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 8 d. Iš koplyčios 9 vai.
ryto bus atlydėtas į Sv. Antano parapijos bažnyčią, kurioj įvyks ge
vietėje: pilnas energijos, jud- bažnyčioje. Tad ir turime dė- kritikų jis būdavo gerai verti
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į
rus, nuoširdus ir šnekas. Jubi-įkoti Dievui, ką Jis jam pa- namas. Nežiūrint viso to, jis
š v . Kazimiero lietuvių kapines.
netroško
garbės.
Lako
toleran
liatas daugeliui pažįstamas ir darė. Ragino visus budėti ir
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai arba
. gerbiamas, ypač worcesteriečių,' nuolatos būti glaudžiam ryšyje tiškas ir draugiškas.
Tėvams Jėzuitams.
Toliau muz. Snarskis pateikė
kurių tarpe jis šiuo metu gy- į su Dievu,
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
keletą
žinių iš jubiliato, dabar
lyvauti šiose laidotuvėse.
vena. Prieš išeidamas į pen- S
tinio gyvenimo.
siją, jubiliatas vargonininkavo
Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentai ir anūkai.
šiuo metu solistas L Naura
ir 16 m. ėjo chorvedžio parei
Laidot. direkt Vasaitis-Butkus. Tel. 652-1003.
gis nemėgstąs viešumos. Gyve- j
gas vietos Sv. Kazimiero para
na
Worcesterio
miesto
pietinėje,
pijoje.
dalyje, dailiame trijų kambarių j
Dabartinis Šv. Kazimiero baž- \
bute. Kruopščiai seka liet ir
nyčios choro vedėjas muz. Z.
vietinę
spaudą. Domisi LB vei
Snarskis ir valdyba, nenorėda
P A D Ė K A
kla ir jaunųjų solistų daroma
mi, kad ši solisto I. Nauragio j
pažanga. Už viską labiau pa
jubiliejaus sukaktis praeitų ty
A. f A. JUOZAS TRUŠKONAS,
milęs muziką, nemažai laiko jai j
lomis Worcesterio kolonijoje,
skiria, šiuo metu turi užrekor- Į
Gimęs Moniūnuose, Pašvitinio vlsč., Šiaulių apskr.. Mirė Chicagegužės 17 d. surengė pager
davęs daugiau 1000 žymiųjų pa-1
goje 1981 m. kovo 25 d.
bimą ir jo 80 metų sukakties
Seimą nuoširdžiai dėkoja:
šaulio rinktinių kūrinių. Netoli
paminėjimą. Jubiliato prašymu
Gerb.
kan. Vaclovui Zakarauskui, palydėjusiam a. a. Juozą j Am
gyvenamos vietos esančio parko.
—- a t įsakyta nuo planuojamo
žinybę maldomis koplyčioje, šv. Mišių aukoje ir kapinėse.
• sporto aikštėje mėgsta sparčiu i
Sol. J. Vazneliui už giesmes šv. Mišių metu, didesnei Dievo gar
plataus masto pagerbimo aka
:
žingsniu
vaikščioti
Žinoma,
bei,
ir muz. A. Kalvaičiui pritarusiam vargonais.
Solistas Ipolitas Nauragis
demijos ir iškilmingų pietų. Ju- |
sporto aikštės taku apėjimo
Visų Chicagos radijo valandėlių vedėjams, ir dienraščiams
biliatas ėjęs sunkias operos so- I Šv. Mišioms pasibaigus, dau"Draugas" ir "Naujienos", paskelbusiems apie Juozo mirtį, ir laidotu
listo pareigas, kurioms reikėjo' gelis dairėsi norėdami pamatyti' s k * i č i u s į * . m e t f J * ^ 8°
vių direkt. Petkui ir sūnui, pageibėjusiems mums tuo sunkiu metu.
1
ypatingos Dievo paramos ir ma- jubiliatą, kurio, deja, netarei»Į!*** ****.?_
Z* l'T.l T *
Ačiū LKVS "Ramovė" Chicagos skyriui, ir gen. T. Daukanto
Jūrų šaulių kuopai, už rūpestį ir pagerbimą a. a. Juozo vėliavomis
lonės, žino, kad ji buvo su-Į Kaip tik šiandien, jo sveikatai lios operacijos verčia būti sės
koplyčioje, ir Jūrų šauliams už Lietuvos vėliavą, dengusią jo karstą.
teikta ne tiek jo, kiek visuo- j sunegalavus, jis buvo priverstas lesniu.
Ačiū širdingai gerbiamiems atstovams už atsisveikinimo kalbas
Po
to
buvo
perskaitytas
ju
menės gerovei Jis visada sten- likti namie ir mintimis jungtis
koplyčioje
a. a. Juozo atminimui ir visiems Juozo draugams, stovė
"gėši kuo geriausiai pasitarnau- su bažnyčioje esančiais ir kar biliato laiškas pagerbimo daly
jusiems prie jo sunkioje garbės sargyboje, ir nešusiems karstą. Ačiū
ti tėvynei. Už visas tas pastan- į tu dėkoti Aukščiausiam už taip viams. Atsiprašė ir apgailes
p. E. Vengianskui, Jūrų šaulių kuopos pirmininkui, už rimtį ir jau
tavo, kad dėl sveikatos negalė
gas ir už tai pelnytą garbę, — gausiai suteiktas malones...
trumą pravedant liūdną atsisveikinimo valandėlę.
jęs dalyvauti jam skirtose Pa
Nuoširdžiai ačiū už gausias šv. Mišias a. a. Juozo sielai, u ž vi
šio jubiliejaus metu, — jo di
sas aukas, vainikus gėlių, už užuojautas "Draugo" dienrašty, už
džiausiąs troškimas visa tai J u b i l i a t o paminėjimas par. salėje j dėkos šv. Mišiose.
straipsnius Juozo atminimui "Naujienose", "Drauge" ir "Laisvoje Lie
Padėkos šv. Mišių metu paves- \ Tuoj po Padėkos šv. Mišių pa-1 Išreiškė padėką šv. Mišias
tuvoje". Už aukas Dukterų Draugijai ir Tautos Fondui, už užuojau
ti Dievui ir kartu su bendruo- j rapijos salėje, atvykus dvasiu aukavusiems kunigams, kun.
tas mūsų šeimai žodžiu, laiškais, telefonu ir telegramomis.
kiams, choro nariams bei kvies S. Ylai už pamokslą, muz.
Mūsų gili padėka visiems atėjusiems pagerbti a. a. Juozą jo
mene padėkoti Viešpačiui.
mirties dienose ir palydėjusiems į kapines. Taip pat negalėjusiems
tiems svečiams, Vyrų choro val Snarskiui ir jo ved. choro v-bai
Už suteiktas malones ir dovaną dybos pirm. A. Glodas iškvie už 80 m. sukakties paminėjimo
ateiti, ir tuo metu nebuvusiems Chicagoje, ir tiems, kurie nežinojo
apie staigią Juozo mirtį už užuojautas ir gailesčio žodžius. Ačiū
muzikai — Padėkas šv. Mišios tė muz. Z. Snarskį tarti žodį apie ir jo pagerbimo suruošimą. Dė
mieliems
prieteliams už padarytas nuotraukas, ir visiems, kurių gal
Gegužės 17 d. (sekmadienį), jubiliatą. Padėkojęs Padėkos kojo taip pat ir visiems vietos
nepaminėjau. Ačiū už visų Jūsų laiką, paskirtą mano vyro a. a.
10 vai. ryto, gražioje šv. Ka Mišias aukavusiems kunigams bei iš toliau atvykusiems prieteJuozo sielai pagerbti, mieliems mūsų kaimynams ir visiems, bet k u o
zimiero par. bažnyčioje Padė bei visiems prisidėjusiems prie liams, rašiusiems apie jį spau
prisidėjusiems prie šventos rimties, sunkiose mūsų šeimos dienose.
doje,
bei
asmeniškai
sveikinu
Lai Gailestingas Dievas suteikia ramybę Juozo sielai.
kos šv. Mišias atnašavo kurt. solisto L Nauragio sukakties
siems.
Nuliūdusi SEIMĄ
B. Uždavinys, MIC, celebran-! paminėjimo, pastebėjo, kad ju
Besivaišinant kavute ir pyra
tai — Įkun. St. Yla, Tėv. B. biliatą gerai pažįstąs. Dažnai
Grauslys, OFM, ir Tėv. Zaka- jį aplankąs ir muzikiniais reika- gaičiais, atsilankiusieji turėjo
ras, OFM, Šv. Rašto skaitinius, lais pasikalbąs, chorui reikia- progos pasišnekučiuoti ir pasi
dalinti gražiais prisiminimų įs
skaitė Meilus, jr., ir Mineris. j momis gaidomis aprūpinamas.
Giedojo parapijos vyrų choras, I I. Nauragis yra nepaprasto pūdžiais iš Nepriklausomos Lie
vedamas muz. Z. Snarskio. Var- talento solistas, prilygstąs pa- tuvos operų. Visų apgailestaugonininkavo O. Keršytė.
• saulinio masto solistams. Jis
Kiekvieną sekmadienį 10 vaL ! savo laisvai valdomu ir pilnai
LATRONICA A S P H A L T
G y v e n o Cicero, Illinois.
šv. Mišios gausiausiai lanko-! išvystytu balsu, įspūdingai ir
DRIVEWAY SPECIALISTS

_ SOLISTO IPOLITO NAURAGIO PAGERBIMAS
JO
*w 80
wv METU
i i h • y SUKAKTIES
v w n n n i i w PROGA
i uvwn

A. t A.
KAZYS JASIULEVICIUS

VIŪSIJ

kolonijose

(Atkelta ii 4 psl.)
konferencijų lietuvių delegacijų
dalyvis.
Genių šeimą atsikvietė į Wisconsiną Felicija ir Jurgis Kapočiai.
B. Genys prieš išeidamas į pensi
ją, dirbo American Motors auto
mobilių fabrike.
Švenčiant 60 metų vedybinę
sukaktį, kuri yra brangesnė už
auksą (50 m.), bet pigesnė už

deimantą (75 m.), susirinko gan
didelis Kenoshos ir Racino lietu
viu būrelis. Paukšteliai, Balčiū
nai ir Krušai daug prisidėjo prie
šios sukakties organizavimo. B
Chicagos dalyvavo Genienės ssers sūnus Albinas Kurkulis su
šeima. Svečiai įteikė "jaunie
siems" gražią dovaną — spalvo
tą televiziją. Taip pat "jaunieji"
turėjo vestuvini tortą, dauglinjcuvišku skanumynu ir šampaną su
linkėjimais "Ilgy, ilgiausių metų".
S.

Reputable Service for 30 Years. Licensed,
Bonded, Insured, Radio Dispatched.Office at 3 1 1 1 W. Columtras (Southwest H w y & 79th St.).
4 3 4 - 6 6 6 4 d a y s , 4 3 4 - 6 2 4 0 nights.
M. E S U N I S
D E C O R A T I N G CO...
Specializing in painting. paper hanging also removing paint & stain from
wdwork & refinish to natūrai beauty.
Call after 5 e v e s . 4 5 8 - 5 5 7 4
TOM'S F U R N I T U R E
Stripping & refinishing cabinets,
woodworking. Free Est. Reasonable
prices. Quality work.
8 4 1 - 0 9 1 9 or
841-4693
TONY & S O N S
DECORATING
EXT/INT. Quality work since 1960
Texture ceiling, Wallpaper.
Sr. Citizen Discount
Free Estimate.
425-0855

P o s u n k a u s g a l v o s sužeidimo, mirė O a k P a r k l i g o n i n ė j e ,
1981 m. birželio 4 d., 1:20 vai. popiet, s u l a u k ę s 7 0 m. a m ž .
Gimė Lietuvoje, Lauckaimio km. K y b a r t ų v a l s . , V i l k a v i š 
kio apskr. I§ A n g l i j o s e m i g r a v o Kanadon, o i i ten — A m e r i k o n
1958 m.
Pasiliko giliai nuliūdę: ž m o n a Marija, joa brolis J u o z a s ir
E l e n a Rudzinskai su jų/vaikais ir vaikaičiais; jo p u s s e s e r ė s O n a
Pavilčienė, Teresė Radvilienė ir pusbrolis V y t a u t a s ir A l d o n a
Taurai su š e i m o m i s . Lietuvoje liko broliai P e t r a s , J u r g i s ir
K o n s t a n t i n a s ir Australijoje brolis J u s t i n a s .
Buvo Lietuvių F o n d o n a r y s , Balfo ir V a s a r i o 16 g i m n a z i j o s
rėmėjas.
Kūnas b u s p a š a r v o t a s šeštadienį, 6:30 vai. v a k . P e t k a u s
koplyčioje, 1410 S. 50 Ave., Cicero, 111.
Laidotuvės pirmadienį, birželio 8 d. 10 vai. r y t o v e l i o n i s b u s
atlydėtas į Šv. A n t a n o bažnyčią, kurioje bus a t n a š a u t o s š v .
Mišios už j o sielą. P o pamaldų bus n u l y d ė t a s į Š v . K a z i m i e r o
kapines.
Nuoširdžiai kviečiami g i m i n ė s , d r a u g a i ir p a ž į s t a m i d a l y 
vauti laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. K a z i m i e r o s i e l ą .

MS3 S. WESTERN AVL
Ntujl Ir vartoti automobiliai.
KnlpfcHtt ( A1MANDO NACIŲ

Tel. 434-8200

A.fA.
Pik. dr. KAZYS DOMARKAS
Nuliūdę pasiliko Amerikoje sūrius Kazys Domarkas,
marti Agota, anūkės Rūta su vyru ir Rasa su vyru ir
sūneliu Lietuvoje duktė Rūta su vyru Jurgiu ir anūkai
Algis ir dr. Gediminas su šeimomis.
Praneša nuliūdęs sūnus su šeima

E U D EI K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-^852
4605-07 S o u t h Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-174 1-2

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai
6845 SOUTH VtfESTERN AVE.
T r y s Moderniškos Koplyčios
Mašinoms Vieta
Tel.

737-8600

Tel.

737-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 50«h A v . , C i c e r o
Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
3 3 1 9 SO. LITUANICA AVE

Tel YArds 7-1138-30

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS
2424 W 6<?th STREET
11028 Southvvest Highvvay. Palos Hills, 111

Tel

REpublic 7-1213
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CALIFORNIA AVE

Tel LAt'avette 3-3572

PHILLIPS - LABANAUSKAS
Te!

YArds 7-3401

Informacijai skambinti tel. 652-1003 arba 863-2108.

POVILAS J. RIDIKAS
Tel. YArds 7-1911

3354 SO HALSTED STREET

A. f A.
PRANUI ATKOČAIČIUI mirus,
jo žmonai ir dukrai su šeima reiškiame
nuoširdžią užuojauta.
LX. LBMONTO

"Jaunieji" Bronius ir Emilija Geniai. Kenoshoje. Wis.. ivenčia 60 metų
dybinę sukaktj, piaudami vestuvini tortą.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1981 m.
birželio 3 d. Lietuvoje mirė mūsų mylimas tėvas, uošvis,
senelis ir prosenelis

3307 SO LITUANICA AVE

Liūdinti 2 M O N A ir G I M I N Ė S .

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiminiimnnmiiiniii

TONY PIET
Pontiac - Datsun

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. birželio mėn. 6 d

APYUNKĖ

VASAITIS - BUTKUS
144t> SO SOth AVE . CICERO. ILL

Tel. Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral H o m e
1729 S HALSTED STREET

Tel

226-1344
•-

• •

J

'

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m.

birželio mėn. 6 d.

x Algirdas Pužauskas, "Drau
go' I-jo puslapio redaktorius,
išvyko savaitės atostogų. J
darbą grįš birželio 15 d.

džiaugusi metraščiu, kvietė CALM mokinius, ypač metraščio
bendradarbius, dalyvauti LB
Gage Parko apyl. valdybos skel
biamame rasinių konkurse. Dvi
temos mokiniams iki 15 m. am DĖMESIO VAIRUOTOJAMS
žiaus: "Kodėl aš lankau litua
Gresiant viešojo susisiekimo
nistinę mokyklą" ir "Nepriklau užsidarymui, Chicagos apylin
somoji ir pavergtoji Lietuva". kės susisiekimo tyrimų įstaiga
Sulaukusiems 16 m.: "Tautos j (Chicago Area Transportation
prisikėlimo viltis". Kiekvienam; S t u d y _ CATS) deda visokerašiniui skiriamos trys premi, I „opas pastangas talkinti Chijos: 50, 30 ir 20 dol.
i cagog i r aplinkinių valsčių vaiKun. P. Daugintis kvietė jau- ^ t o j a m s sudaryti "carpools"
nimą rašyti į 'Mūsų žinias".
— kartu važiuoti į darbą. Iki
Pobūvyje dalyvavo pernykš šiol specialiai pritaikytų skai
čio Metraščio "Kalnų ir slėnių' čiavimo mašinų sąrašuose yra
redaktorės Ramoną Smilgaitė a įtraukti vardai ir pavardės 10,
Vida Momkutė. ši pasveikino ^
asmeny įurie ja U ''supo
metraštininkus, pasidžiaugdama moti" a r su kuriais būtų galima
gražiu jų leidiniu.
sudaryti didesnes grupes. NoKun. P. Dauginčiui sukalbę- Į r j n t y s pasinaudoti šiuo patarjus maldą, pradėta vaišintis re- n a v įmu gali skambinti telef.
} daktorių mamyčių paruostomis I 793.7433.
vaišėmis. Vaišes suorganizavo
Giminingų organizacijų — Lietuvos Savanorių-kūrėjų są-gos, LKVS "Ramovės", LDK Birutės dr-jos ir Lietuvos Sau D. Gotceitienė.
"iiimniliiiiiiiiiiimmniliiiiuiliniifim*
lių s-gos Chicagoje atstovai gegužės 23 d. pasitarimo dalyviai. Iš kairės (sėdi): V. Išganaitis. K. Milkovaitis, plk>
Pavalgius buvo meninė dalis.
Advokatas

CHICAGOS
ŽINIOS

X SoL Genovaitė Ir Jurgis
Vasiliauskai, gyveną Adelaidėje,
Australijoje, jau kuris laikas
X A. a. Bronisiiva Gustaitytė- vieši Amerikoje. Jie aplankė
Tautvilienė mirė birželio 1 d. I savo draugus Los Angeles apyConnecticut valstijoje. Laidoja- linkėse, ilgiau pabuvo pas G.
ma šiandien, birželio 6 d., Wa- Vasiliauskienės sesers šeimą
ahingtone, D. C, šalia savo jau į Sandargus Floridoje, aplankė
seniau mirusio vyro a. a. pik. N. Į Putname gyvenantį J. VasiliausTautvilo. Chicago je ir kitur j ko brolį prof. Antaną Vasaitį
Amerikoje velionė turėjo daug j su žmona bei Putnamo apylinginrimų.
j kes. Dabar atvyko į Chicagą ir
' X Prof. dr. Vytautas Vardys ^ P 8 ^ 0 pas A. ir J. Mažeikus
dalyvavęs Miunchene, Vak. Vo- , ^arąuette Parke.
šia proga
birželio 4 d
1 dimi A
kietijoje. palitinių mokslų spe" * * >'
" Ma"
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Nuotr. P. Malėtos
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tautos prieš bolševikų okupa- i t e n ***** * Australiją.
! "Audra*
P. R
ir pagal susitarimą.
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<B« So- ***** Avenoe
kgian^
Ju
joje V I I iH.u ir Jono Jurkų-;
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"*"
"^—
in
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'ir Cicero jūrų šauhų kuopos; kaip tai turi būti parašoma. Į s k e n d o J A y lėktuvnešis York
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ATOSTOGAUJANT CAPE COD.
tijas Fausto, Carmen. Trubadū- programos koordinatoriaus pa- "Ramovė" Chicagos skyriausi Aptariant bendros veiklos, pavyko daugiau gauti, todėl ir
1944 m. aliantų "D-Day" bū- j
r
MASSACHUSETTS,
ro, Aidos, Cavalleria Rusticana, eigas jaunučių ateitininkų va- i valdybos pastangomis buvo su- i reikalus, buvo pasidalinta mm^ i pats metraštis pavadintas "Kūriai išlipo Normandijos pakran-, praSome apsistoti mosq motelyje:
!
Jūratės ir Kastyčio ir Kaukių | ?aros stovykloje liepos 5-19 d. kviestas Lietuvos Kūrėjų-sava- timis vienų kitiems talkos ga- rybos kibirkštėlėmis". Darbo
tėse, Prancūzijoje.
Baliaus operose, iš viso 19 spėk- i Dainavoje.
SPRING HHIi MOTOR
norių s-gos, YKVS "Ramovė", | Hmybių formos, artėjančios iš- yra daug: reikia rašinius su1968 m. Sirhan Sirhan buvoi
LODGE
taklių, ir atlikusi Verdi "Re-'.
j LDK Birutės dr-jos ir Chicagoj vykos prie Lietuvos prezidentų į rinkti, peržiūrėti, pataisyti, per- j apkaitintas sen Robert F. Ken351 Roote 6 A
quiem" mezzosoprano partiją,
; veikiančių šaulių dalinių atsto- eglučių, artėjančios "Kariui" 1 rašyti, sugrupuoti į skyrius, su- ne^Q
nu žudVmu.
Bast Sandwk*,dlA 02537
atvj^ksta j Lietuvių Operos 25vų bendras pasitarimas, dau- \ paremti kavutės, vėliavų nešimo ! rinkti ir sutvarkyti nuotrau- j ^ g m T^ndong mirė j
čio šventę ir dalyvaus "I Ligiau tarp savęs susipažinti ir eilės tvarkos iškilmėse ir kitais j kas ir tada jau atiduoti spaus- I p a u j Ggttv tariamai turtinTeL 617—888-1456
tuani'' spektaklyje ir minėjime.
glaudesnio bendravimo, bendra- bendrais šias giminingas orga-jtuvei. Tam reikalui reikia pini- ! g į a u s a i s ^ ^ 3 pas aulyje, suVYTAS ir AUGĖ RA STONIAI
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Thomas Petkus, J. D.
j pranešti adresą arba laišką at- buvo pakviesti j Jaunimo cent- nariams buvo įteiktos dovanėtingas mūsų maldas. Savo tėvų,
1
Įstaigos
vedėja: Viktorija B. Dirgėla
siimti.
x Juozas Arvydas, Chicago, : r o fe^ę tą dieną sesių biru- ! lės, prisegtos gėlės.
vyrų, uošifcų ir senelių vardus
Pagrindinė ištaiga: 7 South Dearbom
UI., pratęsė ^'Draugo" prenume- : tininkių rengiamą kultūrinę poI. Pemkienė, Tėvų komiteto
siųskite: Marian Fathers, 6336
ra
Chicago, Illinois 60603
x Dr. Algirdas Baltrušaitis, tą, persikėlė gyventi j naują p i e t e pasivaišinti.
Vg. narė metraščio reikalams, pasi
S. Kilbourn Ava, Chicago, m.
vig
Tel. (312) 641-3428
Adelės ir Antano Baltrušaičių! tą ir ta proga paaukojo 8
sakė, kad kelinti metai renkia
60629.
(pr.)
do!
KŪRYBOS
KlBmKŠTfcLITJ"
iš Cicero sūnus, baigė medici- - dienraščio paramai. NuoširSkyriai: St. Anthony Savings & Loan Association patalpose
aukas metraščiui, neturinti di
SlTOvlMAS
X Grupines fceaoaea į lietu- nos mokslą Chicago College of d u s a & u — 1447 South 49th Court
delių sunkumų. Lengviau betgi
Cicero, Illinois 60650
vą. Kvietimai giminėms. D»- Osteopathic Medicine. Liepos I x Antanas Ruboms, North
Chicagos Aukšt. lituanistikos išgauti auką iš pašaliečių, negu
— 10 South 660, Route 83
nutė ZUfe - 2ilev1čienė, 6833 S. j pradžioje dr. Algis Baltrušaitis, Haledon, N. J., atsiuntė 5 dol. j mokykla "Kūrybos kibirkštė- \ iŠ tėvų.
Willowbrook, Illinois 60521
Xapfewood Ave., Chfcngo, M. j su žmona Alma išsikelia* į Mil- Jonas Juodgudis ir V. Bieliū- les", dvidešimt antrąjį savo me- ; J- Vasiūkevičius, mokyklos
60*29. TfL S12 — 476-3803. Įwaukee, kur jis atliks praktiką j nas — po 3 dol. Ačiū.
'traštį, sutiko gražiu pobūviu mecenatas ir metraščio rėmė
Valandos pagal susitarimą.
( s t ) . jNorthwest General ligoninėje,;. x U n i o n p^^ M i c I x parduo-! ketvirtadienį, gegužės 28 d. 7 jas, savo žodyje sveikino visus, j % :
x Am. Liet Bibliotekos lei-1 Milwaukee, Wis. Nauju dakta- damas namas. Pėsčia nueina-: v. v. Jaunimo centro kavinėje. Į kurių dėka išeina metraštis,
dyldos metinis narių susirinki- j ru džiaugiasi ir sėkmės linki jo j m a prie ežero. 2-jų aukštų se- Pobūvį pradėjo ir pravedė D. i Jie, kaip knygos, išliks ilgiau
mas įvyks šį sekmadienį, birž. \ močiutė Ona Laureckienė, jojnegnjs n a m a s , naujai atremon- j Gotceitienė, metraščio redakto-'ir už mokyklą. 0 ir mokykla
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w
7 d, 12 vai. Jaunimo centro j uošviai Antanas ir Žibutė Martuotas. 3 miegami, iy 2 vonios, rės Julijos motina.
į turėtų dar ilgai gyvuoti, ją tupatalpose. Visi nariai ir norin- saičiai, gyv. Delran, N. J., ir^ miesto vanduo ir kanalizacija.
Direktorius ir metraščio glo- retų visi remti. O pažiūrėk į
tieji tapti nariais kviečiami gau- j k i ti artimieji.
Į vidutinio dydžio sklypas. 34,900 bėjas J. Masilionis savo kalbo- kokio klubelio ir mokyklos va
siai atsilankyti.
(pr.) j x Bajtic Monumente, Inc., J d o L Skambint (616) 469-2967.l je pirmiausia supažindino po- karą, kur daugiau žmonių? Au
1981 METŲ EKSKURSUOS { LIETUVĄ
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N * ) - būvio dalyvius s-1 metraščio re- kojama visokiems dalykams, o
m BOSTONO/NEW YORKO
vyklos būreUų vadovų kursai i Atdara kiekvieną dieną nuo 10! x Prie ežero, 125 mylios nuo d a k c i J a . kurioje dirbo du aš- kiek kas aukojo mokyklai?
Danguolė Valentinaitė, Gage
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Parko
LB apyl. pirm., pasveiLemonte — Ateitininkų namuo- daryta.
— $1148.00
I rugsėjo 3
birželio 18
— $1148.00
misijoje
dirbo
kiti
septyni:
Au-ikinusi
metraštininkus,
pasiliepos 6
— $1068.00
se Kursus praves Janina Ud- j x RAŠOMOSIOS mas. UetuvUku! X "DAINA" restorano Grand
— $1059 M
rugsėjo 17
(su Varšuva
rienė ir Birutė Bublienė. Visi,: raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi- Į Opening — didysis atidarymas
—
$1059.00
rugsėjo 24
liepos 20
— $1112.00
norintys kursuose dalyvauti, i suos * modeliuose gaunamos CHICA- Į y r a šiandieną ir bus rytoj (sek— $1019.00
spalio 8
rugpiočio 3
— $1112.00
kviečiami užsiregistruoti pas p . | pOJF^ Draugas — 4545 W^63rdj;t., rnadicnį, liepos 7 d . ) , 2656 W.
— $ 979.00
gruodžio 26
rugpiūčto 19 —• $1382.00
I ir vakarais pas A. Daugirdą, tel.—
J. Polikaitį, 434-2243
(tu Riga)
' P r ' J476-7399 arba tiesiai iš SPARTA savi- 71 St., Chicago, Dl. Tel. 434nin
atidarytas
^ ° : J - J - Giedraitis, 10 Barry Dr., 9666. Restoranas
y Vaikai, tėvai ir oeneUai
Visos grupes aplankys KAUNĄ ir TRAKUS, bus lydimos vadovų. Prie Kų
E. Nerthport, N. Y. 11731.
(sfc.)
kas
dieną
nuo
11
vai.
ryto iki
kviečiami j gegužinę, kurią ruo
grupių galima jungti* ii VISŲ AMERIKOS ir KANADOS MIESTŲ, ta pa
8
vai.
vak.
(Pirmadieniais
už
šia Kriaučeliūno vardo Vaikų
X NAMAMS PIRKTI PA
pildomu mokesčiu.
Nameliai, sekm., birželio 7 d., SKOLOS duodamos mažais mė daryta) . Maloniai kviečiame
visus
atsilankyti.
(sk.).
nuo 12 iki 6 v v., St. Mary's nesiniais jmokėjimais ;r priei
Seminarijos
laukuose, 1400 namais nuoSimčiais. Kreipkitės j
Regurtradjo. reiksią ktcfrkttls *
Main St. Lemonte. Bus užsiė- Mutual Federal Savings, 2212
DENGIAME IR TAISOME
mimų ir malonumų visiems, o west Cermak Road — Telef.
VISŲ RC&IU STOGUS
ypatingai jauniems vaikams.
™ '"''*'•
(sk.)
Už savo darbą garantuojame
(pr.) Į x Akiniai niuntlmul | IietuSM W. Brasdway, P.O. Bos 116, S. Boston, Mass. 63127, TeL (617) 2664764
v
ir esame apdrausti
x 'Tavasarls" ir "Putinai" >- Kreipkitės j V. Karosaitę —
{staiga! vadovauja Aldona Adomonis ir Albina Rmlfinii—.
Skambinkite —
dvi naujos plokštelės gauna- j Optical Studio 2437^ W. Li
Prlcea are baaed ©n double occupancjr a»4 are aubjaet te ebangaa.
mos Varnelių — Gifts biterna- thuanian Plaza Ct. (69th St.)
ABVYDUI KIELAI
Norintiems stsikviesti gimines atostogoms — sutvarkome dokumentus.
tinnal parduotuvėje, 2501 W. Chicago, Dl. 60629. Telef. — TeL: 434-9655 arta 737-1717
Po«tAs Tona-; V>-clova autografuos savo knygas Poezijos dienose Chicago71 S t Tell. 471-1424.
(ak.) 1778-6766.
(ak.)
je geguMa 29 d
Nuotr. Jono Kuprio

Naujos įstaigos Skyriaus atidarymas
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