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"Solidarumo" vadai
svarsto padėti

Hitlerio - Stalino
suokalbio dokumentai

Varšuva. — "Solidarumo" Į Zieliona Gora vaivadijoje "Sovadovybė, suvažiavusi Gdanske, lidarumas" be jokiu įsakymu pra
svarsto ateities žygius dėl val dėjo generalinį streiką, protestuo
naikinimą" apgaulingai dangs
(Tęsinys)
džios
parodyto "kietumo" prieš damas prieš valdžios įstaigų išsi
Anglijos ir Prancūzijos bandy tomas kovos už "demokratiją" vė
organizacijos veikėjus Katovvi- šokimus ir unijos darbuotojų per
mai šia jų naująja pozicija teisi liava, yra ne tik beprasmiškas,
cuose
ir Wroclawe. Cia policija sekiojimus.
nasi Lenkijai duotais įsipareigoji- bet ir nusikalstamas. O esmėje
uždraudė
visus viešus susi
Tik ką iš Prancūzijos grįžęs
mais,suprantama, yra beprasmiš niekaip negalima vadinti kova už
rinkimus,
buvo
suimti
trys
uni
unijos
pirmininkas Walesa ragi
ki, nes apie senos Lenkijos atsta demokratiją tokius veiksmus, kaip
jos
veikėjai.
Per
naktį
apie
1,500
no susirinkusius "būti išmintin
tymą, kaip kiekvienam tai su uždarymą komunistų partijos ir)
lenkų buvo susirinkę prie polici gais", tačiau pyktis prieš vyriau
areštus
komunistu
deputatų
prantama, negali būti nė kalbos.
jos centro būstinės, reikalaudami sybę nugalėjo ir buvo priimta vy
Todėl yra beprasmiška tęsti šį ka Prancūzijoje, apkarpymus demo
paleisti suimtuosius.
Policija riausybę smerkianti rezoliucija.
rą po senovės lenku valstybės at kratinių laisvių Anglijoje, nesilpjuos
paleido
po
to,
kai
autobusų
Smerkiami spaudos prieš uniją
statymo vėliava. Anglijos ir Pran nėjančią tautinę priespaudą Indi
ir
tramvajų
vairuotojai
sustabdė
nukreipti
puolimai, "Solidaru
cūzijos valstybės tai pilnai su joje ir kita.
darbą.
mo" veikėjų areštai ir grasinimai
pranta, bet vis tiek nenori baigti
MŪSŲ santykiai su Vokietija,
panaudoti prieš uniją jėgą.
"Solidarumo"
centro
komite
karo ir atstatyti taikos, o ieško kaip jau aš sakiau, pagrindinai
to
posėdis
ketvirtadienį
užtruko
naujo pasiteisinimo tęsti šiam ka pagerėjo. Čia reikalai vystėsi drau
10 valandų. Kai kurie unijos va
rui prieš Vokietiją.
gišku santykiu stiprinimo kryp
Naujoji britu
dai reikalavo tuoj skelbti gene
Paskutiniu metu Anglijos ir timi, ugdant praktišką bendra-į
ralinį streiką. Ir taip atskiruose
Prancūzijos valdantieji sluoksniai darbiavimą ir politiškai remiant|
partija laimėjo
miestuose
streikai jau vyksta spon
stengiasi pavaizduoti save kovo Vokietiją jos taikos siekiuose.. Po
taniškai, darbininkams protes
Londonas. — Britanijos nau
tojais už tautu demokratines tei Raudonosios armijos dalinių įžytuojant
dėl
tuščių
parduotuvių,
joji
politinė partija — socialde
ses. Tarp kitko Anglijos vyriau giavimo į buvusios lenkų valsty
dėl
maisto
produktų
stokos.
Strei
mokratų
ir liberalų koalicija —
sybė paskelbė, kad jos karo prieš bės teritoriją iškilo zonų apribo
kai
vyksta
28-se
vaivadijose
iš
49.
laimėjo istorinę pergalę papil
Vokietiją tikslas yra ne daugiau jimo klausimai. Šie klausimai tar
»& Kai kur darbininkai
reikalauja domuose parlamento rinkimuo
Vakariniame
Sibire
jau
vyksta
naujos
dujų
linijos
statybos
darbai.
Penkios
Europos
valstybės:
Vakarų
Vokietija,
pusavio
susitarimu
buvo
greit
iš
ir ne mažiau, kaip "hitlerizmo
pakeisti įmonių direktorius ar
sunaikinimas". Beina taip, kad spręsti. Vokietijos — T. Sąjungos Prancūzija, Italija, Austrija ir Belgija planuoja pirkti sovietų natūralias dujas. Linijos statyboje, kuri kainuos apie prekybos, maisto tiekimo valdi se Londono priemiestyje Croydo15 bil. dol., varžosi dalyvauti Vakarų įmonės. Nors JAV vyriausybė šiai prekybai dėl strateginių ir politinių sume
ne. Čia mirus parlamento atsto
angliškieji, o kartu su jais ir pran sutartis "Apie draugystę ir ribas timų
ninkus,
kurie
esą
kalti
dėl
ekono
nepritaria, ji davė leidimą Caterpillar Tractor Co. pa rduoti sovietams linijos tiesimo masinas.
vui, teko pravesti naujus rinki
cūziškieji karo šalininkai paskel tarp TSRS ir Vokietijos", sudary
minių
sunkumų.
mus. Naujosios partijos kandida
bė Vokietijai lyg kažką panašaus ta rugsėjo pabaigoje, sutvirtino
Padėtis
Lenkijoje
įtempta,
gy
tas William Pitt, nors jis jau tris
į "ideologinį karą", primenantį mūsų santykius su Vokietija...
ventojų
neramumai
auga.
Uni
kartus
bandė laimėti parlamento
senus religinius karus. Tikrai anais
jos
vadų
posėdyje
radikalus
Budvietą
kaip
darbietis praeityje ir
laikais religiniai karai prieš ere
Tarybų Sąjungos santykiai su
goščio
skyriaus
vadas
Jan
Rulevvs
niekad
nelaimėdavo,
šį kartą
tikus ir kitatikius buvo madoje. Vokietija buvo statomi ant pa-l
ki
siūlė
paversti
uniją
politine
kandidatavo
kaip
naujosios
par
Kaip žinoma, tie karai privedė grindo nieko bendro neturinčio
partija,
tik
tada
"mes
galėsime
tijos
atstovas
ir
laimėjo.
Jis
nuga
prie ūkiniu suiručių bei kultūri su interesais įamžinti pokarinę
— Federalinė Darbo Santykių garantuoti Lenkijoje demokrati lėjo konservatorių ir darbo parti
nio sulaukinėjimo ir sunkiausia versalinę sistemą. Mes visada bu
taryba nutarė, kad aerodromų ją". Prieš jo siūlymus išėjo Var jos kandidatus. Miręs atstovas
našta prislėgė liaudies mases. vome tos nuomonės, kad stipri]
Cancun. — Turtingųjų pra-1 jo savo pareiškime, kad pramonės kontrolierių profesinė sąjunga ne šuvos atstovas Janusz Onyszkie- buvo konservatorius.
Nieko geresnio tie karai ir nega Vokietija yra būtina patvariosj
monės valstybių ir atsilikusių ša valstybių vadų suvažiavimas Ot beturi legalios teisės atstovauti wicz, nurodęs, kad tokios kalbos
Šis socialdemokratų laimėji
Įėjo duoti. Bet tie karai vyko vi- j taikos Europoje sąlyga..." Mes bej lių vadų suvažiavimas šaltai su tavoje svarstė šį turtingųjų ir ne kontrolierių, kurie streikuoja nuo tik prašosi intervencijos iš užsie mas sustiprina partijos
vadės
duramžių laikais. Ar ne į tuos vi- Į jokių svyravimų siekėme santy-f tiko prezidento Reagano kalbą. Jis turtingųjų valstybių klausimą ir rugpiūčio 3 d. Si unija turėjo 11, nių. Mūsų kaimynai iki šiol rodė Shirley Williams viltis. Dar šiais
duramžių religinių karų, prietarų kių su Vokietija pagerėjimo iri žadėjo toliau tartis ir ieškoti bu nutarė dalyvauti pasirengimuose 500 narių, kurie streikuoja ir nemažą toleranciją, tačiau, jeigu
,...,.,
. .,. . ,
. . . metais ji planuoja kandidatuoti
ir kultūrinio auklėjimo laikus sveikinome kiekvieną tokią pa dy, kaip sustiprinti neturtingųjų spręsti šią problemą abiems pu 5,700, kurie atsisakė streikuoti.
Lenkijoje
kritų
civilinis
karas^
j,e
. C r o s b y rajone5 ^
U v
ulio>
traukia mus vėl Anglijos ir Pran stangą iš Vokietijos pusės. Dabarl kraštų ekonomijas, ypač maisto, sems priimtinomis priemonėmis, Dar apie 2,000 nėra unijos na
negalėtų
nesikišti,
pasakė
Onysz
jy
k u r fc
laikėsi konservatoriv
cūzijos valdančioji klasė? Galima mūsų santykiai su vokiečių vals-j finansų, prekybos, energijos sri tačiau tokiose aplinkybėse ir sąly riai- Unija kreipėsi į federalinį
kiewicz.
Kiti
atstovai
siūlo
paroatstovas
tvirtinti, kad šis "Ideologine" vė tybe stovi ant draugišku santykiuf tyse. Prezidentas Reaganas siūlė gose, kurios žadėtų reikšmingą pa teismą, prašydama
sustabdyti
dyti valdžiai savo jėgą ir šaukti
liava pridengtas karas dabar yra bazės. Mes esame pasiruošę pa ieškoti atsakymų per jau veikian žangą, o ne kalbas ir nerealius tarybos sprendimą.
Čile vel galės
vienos
valandos streiką visoje
dar didesnio maštabo ir slepia laikyti Vokietiją jos taikos pačias pasaulines organizacijas, per reikalavimus. Reagano siūlymai
— General Motors paskelbė, Lenkijoje. Tuomet vyriausybė ne
dar didesnius pavojus Europos ir stangose, kartu pageidaudami vi dvišales kraštų derybas, atmes pakartojo jo neseniai minėtus
pirkti ginklų
kad trečiąjį šių metų ketvirtį kartos Katowicų ar Wroslawo iš
viso pasaulio liaudžiai. Bet koks sapusiškai bendradarbiauti, ple damas "globalines derybas".
konservatorių linijos principus: bendrovė turėjo 467 mil. dolerių
Washingtonas. — Senatas pri
karas neturi jokio pateisinimo. čiant Tarybų Sąjungos — Vokie
ugdyti
rinkas ir prekybą, gerinti nuostolių. Kiek anksčiau dar di sišokimų, nesuiminės unijos va
Kaip
žinoma,
neseniai
Pary
tarė planui parduoti Čilei gink
Hitlerio ideologiją, kaip ir bet ku tijos ūkinius santykius bendrai
sąlygas privataus kapitalo plau desnius nuostolius paskelbė kitos dų.
žiuje
įsisteigusi
"Grupė
77",
—
iš
lų ir teikti jai karinę paramą, ta
rią kitą ideologinę sistemą gali abiejų valstybių gerovei.
kimui, duoti progą laisvai rinkai dvi automobilių bendrovės: Ford
77
kraštų,
reikalauja
"naujos
eko
čiau
pridėjo papildymą — sąlygą,
ma pripažinti arba neigti — tai
ir laisvai, privačiai iniciatyvai ir Chrysler.
Irano
parlamentas
nominės
santvarkos.
Si
grupė
tvir
kad
Čilė
turi gerbti žmogaus tei
politinių įsitikinimų reikalas- Bet
Su dokumentais supažindina
pasireikšti.
tina,
kad
turtingosios
Vakarų
ša
ses.
Kiekvieną
kartą, kai Čilė pra
— Trečiadienį Atstovų Rūmai
kiekvienas supras, kad ideologi Lietuvos Laisvės Lyga.
atmetė premjerę
Konferencijai
pirmininkavęs
lys
jom
skolingos
ir
privalo
atsi
šys
paramos,
JAV
prezidentas tu
nutarė palikti valdžios subsidi
jos negalima sunaikinti jėga, tuo
Meksikos prezidentas pareiškė
Teheranas.
—
Irano
prezidenlyginti
už
kolonialinių
laikų
iš
rės raštu informuoti Kongresą,
Kaunas, 1979. VIII. 5 d.|
jas tabako augintojams. Neseniai
labiau jos negalima pribaigti ka
atidarymo kalboje: "Nebandyki
to pasiūlytas premjeras, Amen- j į~, Cilįe žmogaus; teisių kfausinaudojimą
ir
priespaudą.
Tos
ne
buvo
atšauktos
subsidijos
cuk
ru. Todėl karas už "hitlerizmo su
(Pabaiga)
turtingosios šalys dėl savo proble me laimėti nieko nereiškiančio raus nendrių ir žemės riešutų koje mokslus baigės gydytojasį m a s « d a r o fa ,
mų kaltina turtingąsias, kurios prestižo, nebandykime atkeršyti ūkiams. Už subsidijas tabakui Velayati negavo Irano pana-' mas
Sen. Kennedy reikalavo neat
tokios tapusios per savo koloni už senus prasižengimus ir nerei balsavo 156 demokratai ir 75mento patvirtinimo. Stebėtojai
naujinti
Čilei paramos, nes Čilės
kalaukime
iš
kitų
ką
nors
duoti
jas. Grupės pirmininkas Moham
respublikonai, prieš subsidijas mano, kad jis atmestas dėl to,vyriausybė remianti tarptautinį
ar
daryti,
ko
mes
patys
nepasiren
kad nėra dvasiškis, kaip kiti aukš
med Bedjaoul iš Alžiro pasakė
Rožančiaus mėnuo
terorizmą ir laužanti žmogaus
mės. Kunigų skaičius Indijoje prieš Cancuno suvažiavimą, kad j gę daryti ar duoti. Stengiamės visi balsavo 106 respublikonai ir 78 tieji valdžios pareigūnai.
demokratai.
pastarųjų
ketverių
metų
laikotar
prisidėti
prie
reikšmingo
dialogo,
Popiežius Jonas Paulius II, su
Prezidentas Khamanei pagyrė teises. Kompromisinį pasiūlymą
kils didelis nusivylimas, jei ši
''
"~ "
—
Londone
įvyko
demonstra
pyje
padaugėjo
nuo
apie
dešim
sitikdamas su maldininkų minia,
Meksikoje vykstanti konferencija kuris pakeistų nesibaigiantį mo cijos prieš JAV gynybos sekreto parlamentą, kad jis parodė savo įnešė Illinois sen. Charles Percy.
ties
tūkstančių
ligi
vienuolikos
kvietė viso pasaulio tikinčiuosius
nologą".
nepriklausomumą. Jis turįs dar
nepriims Grupės 77 siūlymu.
Sudano raportas
rių Caspar VVeinbergerį, kurį de
iš naujo atrasti rožančiaus mal tūkstančių penkių šimtų. Iš jų tik
Kinija
pasisakė
už
"77
grupės"
daug kandidatų į premjero vie
Prezidentas Reaganas paminėdą ir ją vis labiau vertinti. Ro 800 yra svetimšaliai misionie
siūlymus, reikalaujant naujos monstrantai vadino "karo kurs tą. Parlamente 74 balsavo už apie Libijos veiksmus
pasakė,
žančiaus maldai ypač skiriamas riai. Moterų vienuolių skaičius pa
ekonominės tvarkos, kuri atsily tytoju". Weinbergeris
premjerą, tačiau 80 — prieš, o Khartoumas. — Sudano val
kad
Europai
gresia
sunaikini
spalio mėn. Rožančius, — pažy didėjo trimis tūkstančiais. Didžio buose dalyvavo apie 50 kardino gintu atsilikusioms šalims už pra
34 atstovai susilaikė nuo balsavi džios informacija paskelbė smulk
mėjo Šv. Tėvas, — tai pavienių siose kunigų seminarijose Indijo lų, arkivyskupų ir vyskupų, taip eities skriaudas. Filipinų atstovas mas dėl pasyvumo. Nenoras gin mo. Vienas parlamento narys pa
menas apie Libijos puldinėjimus
asmenų ir šeimų labai paprasta, je šiuo metu studijuoja apie 4.700 pat Popiežiškųjų Misijų Tarybų kalbėjo apie demokratijos ir ka tis gali iššaukti sovietų agresiją, aiškino, kad nėra įrodymų, kad
Sudano teritorijoje.
Korespon
bet drauge į pačias teologijos auklėtinių, kai tuo tarpu 1977- įvairiuose kraštuose atstovai, ku pitalizmo kelią, kuris veda į eko pasakė jis.
Velayati kovojo prieš šacho reži dentams parodytos numuštų dvie
rie svarstė šeimos uždavinius nominius laimėjimus.
— Graikijos premjeras, kartu mą. Kada Irane vyko kovos, jis
mokslo gelmes vedanti malda. ais metais jų buvo tik 3.500.
1
evangelizacijos
srityje.
ir
gynybos ministeris, Papan- buvo Amerikoje, jam neteko sė •jų Libijos lėktuvų nuotraukos, pa
Dėr to krikščionys šią maldą yra
Pasaulio ekonomines proh "Vatikano delegacija
rodyti belaisviai. Nuo rugsėjo
taip nuoširdžiai pamėgę...
mas ateinantį antradienį pradės dreou du kart tarėsi su kariuo dėti šacho kalėjime.
Parama Lenkijai
10 Libija 25 kartus puolė Sudano
Bažnyčios Viešųjų Reikalų Ta
menės vadais. Buvęs graiku gy
K naujo atrasti ir atgaivinti
Užsienio
stebėtojai
mano,
kad
svarstyti
ir
Jungtinės
Tautos.
Pa
teritoriją, žuvo vienas, sužeisti 70
Federatyvinės Vokietijos kata
rožančiaus maldą, kuriai visame rybos sekretoriaus arkivyskupo
grindinis ir dar niekur neatsaky nybos ministeris, perduodamas Irane tarp islamo partijos vadų žmonių. Be to, žuvo 7 ožkos, 44
likiškoji
žmonių
pagalbos
orga
oareigas pasididžiavo, kad Grai
katalikų pasaulyje ypač yra skir Silvestrini vadovaujama delega
nizacija „Caritas" tęsia maisto tas klausimas: kaip praktiškai kijos kariuomenė — geriausia įvyko skilimas. Teherano radi :! karvės ir 3 kupranugariai, sako
cija
atstovavo
Apaštalu
Sostui
tas spalio mėnuo — kviečia Sydjas skelbia, kad buvo sušaudyti ma Sudano valdžios raporte.
produktų tiekimą Lenkijos gyven- žengti pirmvn, kovoiant prieš Europoje.
nėjaus arkivyskupas kardinolas Egipto respublikos prezidento Sadar 18 valdžios priešų.
tojam.Organizacijos rūpesčiu iki- skurdą, alkį ir kitas pasaulio pro
Freeman, kreipdamasis į savo dato laidotuvėse. Delegaciją su
— Kalifornijos valstijos seime
šiol į Lenkiją jau buvo pasiųsta blemas.
KALENDORIUS
Prancūzu streikai
vyskupijos ir visos Australijos ti darė taip pat apaštalinis pro
lio
narys sen. John Schmitz, ku
įvairių maisto produktų už be
nuncijus
Egipte
arkivyskupas
kinčiuosius.
Spalio 24 d.: Antanas K., Nu—Somalijoje gyvenąs belgas ris kandidatuoja į JAV senatą, Paryžius- — Prancūzijoje strei
Glorieux, nunciatūros patarėjas veik tris milijonus doleriu- Siun
nilė,
Valmantas, Gluoda.
pareiškė
televizijos
programoje,
kuoja aerodromų mechanikai ir
Katalikai Indijoje
prelatas Monterisi ir nunciatūros tos, per Lenkijos parapijas ir ka Andre Sabbe nutarė legaliai
Spalio
25 d.: Izidorius, Darija,
kad
Amerikai
išgelbėti
gali
pri
angarų darbininkai. Ateinančią
talikų sąjūdžius, yra dalinamos adoptuoti 30,903 Somalijos vai
Nuo 1977-ųjų metų, tai yra narys prelatas Passigato.
ypač vaikam, seneliam, ligoniam, kus. Pagal Belgijos mokamus reikti "gero karinio perversmo". savaitę streiką pradės valstybės Švitrigaila, Skalva.
paskutinių ketverių metų laiko
Spalio 26 d.: Evaristas, Sabina,
Seimą
ir
misijos
gausiom šeimom. Maždaug už įvaiky priedus, jis turėtu gauti iš Tik toks pasikeitimas gali išgel elektrinių jėgainių ir dujų darbi
tarpyje, kataliku
Indijoje poLiubartas,
Minginė.
bėti
Ameriką
nuo
karo
ir
nuo
vi
ninkai, reikalaudami trumpes
Romoje spalio 12 prasidėjo Va tokią pat sumą maisto siuntinių vyriausybės 37.5 mil. dol. Tą suaugo nuo devynių milijonu ligi
dinio
supuvimo.
nių darbo valandų. Streiką pla
Saulė teka 7:12, leidžiasi 5:56.
Evangelizacijos į Lenkiją yra pasiuntusios taipmą jis žada išleisti badaujanbeveik 11-kos milijonu. Dabar tikano Tauty
nuoja
ir
bankų
tarnautojai.
Kuris
—
JAV
7-tojo
karo
laivyno
lai
tiniu metu beveik visi Indijos kongregacijos visuotinė asamblė pat Prancūzijos, Šveicarijos, Aus-;tiems Somalijos vaikams šelpti.
ORAS
vyskupai, kurių iš viso yra 130, yra ja, kurios darbam yra parinkta trijos ir Olandijos Caritas organi Belgų vyriausybė tvirtina, kad vai ir marinai dalyvauja bend laikas streikuoja Renault auto
Saulėta, vėjuota, šilčiau, tem
vietinės kilmės. Taip pat ir dau tema "Šeimos vaidmuo misijinio zacijos. Pagalbos akcija yra tę- šeimų priedui gauti vaikai turi ruose karo manevruose su Tailan mobilių valstybinės bendrovės
peratūra
dieną 50 1., naktį 35 1.
darbininkai
gelis kunigų yra vietinės
kil darbo plotmėjY'.Asamblėjos dar-į s iama
dijos karo jėgomis.
gyventi Belgijoje.

Daug pareiškimų
mažai sprendimų
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas ' *
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus is jo
mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
'••"''

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

DRAUGO prenumerata m o k a m a iŠ a n k s t o

„ATEITIES" SUKAKTUVINĮ
KONGRESĄ PRISIMENANT
„Ateities"
sukaktuvinis
kongresas jau praeityje. Buvo
tai iškilus ne vien ateitininkijos, bet viso mūsų tautiniai
kultūrinio ir visuomeninio
gyvenimo įvykis, sutraukęs
didelį skaičių aktyvių ateiti
ninkų. Tačiau dalis jų, ypač
vyresnio amžiaus, dėl įvairių
priežasčių
negalėdami
asmeniškai, kongrese daly
vavo mintimis, laiškais, sveiki
nimais. Leisime ir jiems prabil
ti į plačiąją ateitininkijos
šeimą šio „Iš Ateitininkų
gyvenimo" skyriaus skiltyse.
Šioje laidoje spausdiname
prof. Juozo Ereto, buvusio
Ateitininkų federacijos vado
Simo Sužiedėlio ir Lietuvių
Skautų sąjungos tarybos pirm.
Sigito Miknaičio mintis.
Iš profesoriaus
Juozo Ereto laiško
Ateitininkų s u k a k t u v i n i o
kongreso išvakarėse

ryžto, brangaus laiko ir asme
ninės aukos. Tikiuosi, kad visa
tai bus gausiai atlyginta
draugiško susitikimo ir artimų
širdžių bendravimo, spren
džiant svarbiuosius mūsų
organizacijos reikalus. Savo Kongrese n e tik paskaitų klausėmės ir s v a r s t y mintimi jungiuosi su jumis ir bose dalyvavom, buvo progos ir t a r p u s a v y p a visais Ateitininkų federacijos
nariais.
Ateitininkų federacija yra
tapusi pasaulinė, tačiau be
veikimo laisvės savo tėvų
žemėje, kur prasidėjo jos naši
religinė ir tautinė veikmė.
Mūsų
gilus
susikaupimas
skverbiasi į tą brangią žemę,
Lietuvą, atskirtą nuo mūsų
aklosios sienos. Ten tebėra dar
gyvų ateitininkų,
pirmųjų
mūsų kongresų dalyvių, ir ten
yra taip pat jauna ateitininkų
karta, kuri niekada d a r
neturėjo progos patirti laisvo
organizacinio veikimo palai
mos. Savo vaiskų patriotizmą
jie liudija kietu gyvenimu, o
savo meilę Kristui — tvirtu
tikėjimu, nepaisydami žiau
raus persekiojimo. Būkime jų
sekėjai, kad ir mes savo tvirta
valia laikytumės savo tautos ir
savo idealo — visa atnaujinti
Kristuje, tarnaujant Dievui ir
Tėvynei.
Simas Sužiedėlis

Būdamas „iš prigimties
ateitininkas", kuris nuo pirmų
dienų savo susitikimo su lietu
viais buvo pasišventęs šūkiui
„Visa atnaujinti Kristuje",
labai norėjau priimti Jūsų
bičiulišką kvietimą.
Deja,
kongreso metu labai esu čia
Europoje užimtas, nes įvairios
žymios organizacijos mane jau
seniai yra užkvietusios su
P r a s m i n g o s sukakties
paskaitomis. Gavęs Jūsų
proga
kvietimą, bandžiau savo
Septynios dešimtys! Nuo
įsipareigojimus
Europoje
nepriklausomybės
perkelti į antrą rugsėjo pusę, Lietuvos
tačiau tai man nepavyko. atstatymo priešaušrio — trum
Gaila. Raminuos tuo, kad aš pu, bet neįtikėtinai kūrybingu
bent mintimis dalyvausiu tautos laisvės metų laiko
tarpiu — nelengva išeivijos ir
Ateitininkijos kongrese.
Jos dvasia ir dabar esu pavergtos tėvynės dabartimi
užsiangažavęs, nes, išleidęs žengia jau bene ketvirtoji
savo veikalą
„Valančiaus mūsų tautos karta.
Ar netiesa, jog šie dešimt
šviesa už marių", nūnai ruošiu
knygelę apie mirusį prof. Joną mečiai nebūtų buvę nei
Grinių, pasižymėjusį ateiti prasmingi, nei minėtini, jei
gretose nebūtų
ninką. Noriu bent šiais savo keliavusių
atsiradę
žmonių,
kurių ryžtas
leidiniais pažymėti jubiliejaus
ir
darbas
lėmė
tai,
kuo mes
•metus.
Tuo pasiryžimu sveikinu šiandien didžiuojamės ir kuo
Jus, visus Centro valdybos ir esame?
„ A t e i t i e s " jubiliejinio
Kongreso dalyvius, linkė
damas visiems Dievo palai kongreso proga lenkiame
galvas žurnalo steigėjams,
mos visuose darbuose.
priešaušrio metais spaudos žo
Jūsų,
džiu
davusiems impulsą ir
Juozas Eretas
nurodžiusiems kelią; sveiki
name buvusius redaktorius ir
Būkime jų sekėjai
talkininkus, „derlingais ir
Didžiai gailėdamasis nega nederlingais" metais tobuli
lėjęs atvykti į sukaktuvinį nusius žurnalą, puoselėjant
„Ateities" kongresą Chicago- k r i k š č i o n i š k ą mintį bei
je, nuoširdžiai sveikinu jo daly formuojant lietuvišką sąmo
vius, mielus ateitininkus ir jų nę; linkime dabartiniam „Atei
svečius, linkėdamas kongreso ties" kolektyvui, kad nepri
darbams ko geriausios sėkmės. trūktų nei ryžto, nei idėjų, nei
Mane džiaugsmingai nutei talkos nešti lietuviško žodžio
kia žinia, kad kongrese bus žibintą — mūsų svarbiausią
atstovaujami kone visi laisvie ginklą lietuvybės išlaikyme!
ji kraštai, kur tik yra kiek
Sigitas Miknaitis,
didesni ateitininkų židiniai.
Lietuvių Skautų Sąjungos
Visi žinome, kad tam reikia
Tarybos pirmininkas
SMAGI GEGUŽINĖ

Po to sėdėjom ir džiovinomės
nutardami, kad
jaunučiai
laimėjo; bet sekančiais metais
laimės moksleiviai! Pamaty-

Los Angeles ateitininkų ge
gužinė įvyko
sekmadienį,
spalio 4 d. Fremont parke.
Milda Palubinskaitė,
Sendraugiai,
s t u d e n t a i , Slt!
moksleiviai, jauniai ir jaunu
Los Angeles Vyt. Mačernio
čiai susibūrė su Šeimomis
kuopos korespondentė.
padraugauti ir pasidžiaugti
gyvenimu.
IS LOS ANGELES
Vaišinomės, kalbėjomės ir
ATEITININKŲ
žaidėme. J a u n i m a s susi
VEIKLOS
organizavo ir pažaidė futbolą,
kol vyresnieji žaidė tinklinį, iki
Ateitininkų
sendraugių
atėjo laikas mūsų neofi skyriaus susirinkimas įvyko
cialiam metiniam vandens rugsėjo 27 d. p. Bulotų namuo
karui Jauniai, moksleiviai ir se. Pradžioje dalyviai buvo
studentai susidarė draugų pavaišinti, o po to eita prie
komandas ir bandė sušlapinti susirinkimo darbų.
vieni kitus. Atrodė, kad
Visi susirinkimo dalyviai
moksleiviams nelabai sekėsi. pasirašė sveikinimą ir linkėji-

Chicago ir Cook County
Kanadoje (kanadiflkais dol.)....
Kanadoje (U.SA. doL)
Užsienyje
Kitur — Amerikoje
Savaitinis

f^*
oendrauti, d r a u g y s t e s atnaujinti. Būrelis mokslei••'.ų l a i s v a l a i k i o metu.
__ _ „
M
Nuotr. R. Musonytės

metams
$42.00
$46.00
$42.00
$42.00
$40.00
$28.00

Vfemetu.
$25.00
$26.00
$25.00
$25.00
$22.00
$17.00

3 mėn.
$17.00
$18.00
$17.00
$17.00
$15.00
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• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu
nesaugo. Juos grąžina tik iš anksto
susitarus. Redakcija už skelbimų
turinį neatsako. Skelbimų kainos,
prisiunčiamos gavus prašymą.

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadie
niais nuo 8:30 iki 12:00.
• Redakcija dirba kasdien 8:30
— 4:00, Šeštadieniais 8:30 —
12:00.
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JURGIS JANKUS
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Anapus Rytojaus

PRANEŠIMAS
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Ateitininkų Namų fondo
so
lal
Romanas
taryba šaukia visuotinį narių 196 pusi. Išleido ATEITIS 1978.'
susirinkimą lapkričio 8 d., 1 Spaudė "DRAUGO" spaustuvė: Ajt.".
vai. p.p. Ateitininkų namuose. lankas autoriaus. Kaina su pensidtt-'
šarminį
Visi n a r i a i
p r a š o m i timu $7.73.
Dl. gyv. prideda 5% vatatijor
susirinkime dalyvauti.
mokesčių
> »aLC

Tarybos valdyba jBmmiimromimtHimimHuniiifciniitf

mOfl9I£'
Tel ofiso ir buto: OLympic 2 - 4 1 5 9

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligos
Ginekologinė Chirurgija
6 4 4 9 So. Puiaski Road (Crawford
Medical Building). Tel L U 5 - 6 4 4 6
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004
Priima ligonius pagal susitarimą

-.

DR. P. KISIELIUS toiąaoį
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S " * ' J»n
1 4 4 3 So. 50th Ave.. Cicero-.
pdH
Kasdien 1 3 vai ir 6-8 vai vak išskyrus,,..,
treč Sešt 12 iki 4 va! popiet

DR. IRENA KURAS
Tel ofiso HE 4 5 8 4 9 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3

DR. PETER T. BRAZIS

—

.riiH

GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS
SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street
3200 W 8 l s t Street
-.?,.,...
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30
Vai Kasdien nuo 10.v ryto * i 1 v p p
vai. ryto iki 3 vai. popiet.
Ofiso tel RE 7-1168: tezid. 239-2919
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6 - 9 8 0 1

DR. EDMUND E. CIARA

DR. J. MEŠKAUSKAS

0PT0METRISTAS
2709 West 51st Street
Tel. - GR 6 - 2 4 0 0
Vai pagal susitarimą, pirmad ir ketv 1 4 ir
7 9: antrad ir penkt 10 4 s e š t a d 10-3 vai
Ofs. te). 735-4477; Rez. 246-0067

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

—r
T

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus hgos
,._
2 4 5 4 West 7 l s t Street
„ '
(71-mos ir Campbell Ave k a m p a * ) .
TOT*
pu iad .antrad ketvirtad irpenktad
D p Tik susitarus
-'-••- in~>
7
~

Ofs. 742-0255

'llftT,

Namų 584-5527
e ~

Dr. ALGIS PAULIUS,.

twi

ORTOPEDINĖS LIGOS - C H I R U R G I J A , ^ 1185 Dundee Ave.
^ f — l ,
Elgin. III. 60120
Valandos pagal susitarimą. - ' ' ' - ' į
—
aty f B ū

Tel. 372-5222. 2 3 6 - 6 5 7 £ _ „ į „ .

Aktualios

paskaitos

"Ateities" Jubiliejiniame Kongrese klausosi sendraugiai

mus greitai pasveikti skyriaus
nariui T. Sereikai, kuriam
neseniai buvo padaryta opera
cija. Šis sveikinimas jam buvo
įteiktas kitą dieną jį aplan
kant ligoninėje. „Ateities"
jubiliejiniam kongrese daly
vavo keletas skyriaus narių. D.
Polikaitienė sutiko pasidalinti
savo įspūdžiais, ypač stipriai
pabrėždama religinę kongreso
dalį, taip pat Los angeliečių
įnašą jame (poetas B. Braz
džionis, solistė V. Polikaitytė).
M. K. Čiurlionio kūrinių
skaidres -parodė A. Sirutis,
techniškai
talkinant
A.
Polikaičiui. Buvo parodyti ir
Vilniaus vaizdai, dažniausia
bažnyčios ir Rasų kapinės, ku
riose palaidoti lietuvių tautos
žymūs žmonės. Matėme daili
ninko ir muziko M. K. Čiurlio
nio, dramaturgo ir poeto P.
Vaičiūno, rašytojo K. Borutos,
prof. A. Rimkos, dr. Jurgio ir
Marijos
Šlapelių
kapus.
Ypatingai įspūdingas tautos
patriarko dr. J. Basanavičiaus
kapas ir ant jo paminklas su
testamentiniu įrašu: „Kada
mes jau į dulkes pavirsim, jei
lietuviška kalba bus tvirta
pastojus, jei per mūsų darbus
Lietuvos dvasia atsikvošės.
tąsyk ir mums kapuose bus

lengviau, smagiau ilsėtis".
Susirinkime
apie
iždo
reikalus kalbėjo P. Grušas, o
einamaisiais reikalais pirm. J.
Motiejūnas, kuris pirmininka
vo ir šiam susirinkimui,
padėkodamas už vaišes p.
Bulotienei. Sekretoriavo A.
Audronienė
M.
SENDRAUGIU
SUSIRINKIMAS
r

hicagos
ateitininkų
st Iraugių skyriaus visuotinis
si rinkimas įvyks rytoj, 12:30
VŽ... p.p. Jaunimo centro B3
kambaryje (šalia kavinės).
Susirinkime
svarbiausioji
n a g r i n ė j a m a tema bus:
„Kongresas ir kas po jo".
Kalbės dr. Arūnas Liulevičius
ir Alina Skrupskelienė.
Susirinkime bus taip pat ir
kiti
aktualūs
pranešimai,
valdybos darbų
ataskaita,
naujos valdybos rinkimai ir kt.
Maloniai
kviečiame- visus
sendraugius
dalyvauti.
Kviečiame atvykti ir neseniai
mokslus baigusius, bet dar
oficialiai į sendraugių skyrių
neįstojusius
jaunuosius
akademikus. Atskiri kvietimai
nebus siuntinėjami.
C h i c a g o * s e n d r . s k . v-ba

Nuotr. J . Kuprio

J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ
S Ą J U N G O S CENTRO
VALDYBA
Spalio 8 d. Federacijos
valdyba patvirtino naujos J A S
centro valdybos sąstatą.
Naują
valdybą
sudaro:
pirmininkė — Birutė Bublienė,
vicepirmininkė — Janina
Udrienė, sekretorė ir iždininkė
— Gražina Kriaučiūnienė,
valdybos nariai — Linas
Mikulionis,
Romualdas
Kriaučiūnas ir
Kristina
Veselkaitė. Visais sąjungą
liečiančiais reikalais kreiptis į
CV pirmininkę šiuo adresu:
255 Greenwood, Birmingham,
MI 48009.
Jau praėjo pora metų nuo
paskutinio
globėjų
sąrašo
sudarymo, jaučiame, kad yra
pasikeitimų. Norėdami išvys
tyti aktyvesnę veiklą bei
glaudesnius ryšius su vietovės
globėjais, prašome, kad globė
jai praneštų CV sekretorei iki
lapkričio 28 d. šiuo adresu:
1816 Tecumseh River Dr., Lansing, MI 48906. Jei būrelį
globoja daugiau nei vienas
globėjas, prašome išsirinkti
ryšininką,-ę, kuris susisiektų
su centro valdyba.
J A S C e n t r o valdyba

DR. A. B. GLEVECKAS

Dr, ROMAS PETKUS-- —

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Tel. - BE 3 - 5 8 9 3
Specialybė A k i u ligos
3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS - C H I R U R G I J Ą , ^ , , , , , ,
Ofisai:
111 NO WABASH AVE

Ofiso tel. — 582-0221

DR. JANINA JAKSEVlClUS
JOKSA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Puiaski R d .
valandos pagal susitarimą
Ofs PO 7 - 6 0 0 0 . Rez GA 3 7 2 7 8

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 6 3 r d Street
Valandos pagal susitarimą
6132S Kedzie Ave Chicapo
WA 5-2670 arba 489-4441

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS

- -

DANTŲ GYDYTOJA
^>m
8104 S. Roberts Road
-~0-,TW
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ayę^.Tel. 563-0700
Valandos pagal susitarimą

'iri

DR. FRANK PLECKAS

n

rrw

^

(Kalba lietuviškai)
0PT0METRISTAS
'''
'
Tikrina akis Pritaiko akinius ir
3"*
"Contact lenses"
2 6 1 8 W 71st St - Tel 7 3 7 5149" Ą
Vai pagal susitarimą Uždaryta t H S ? * * 1 *

DR. LEONAS SEIBUTI& —«
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
»r^adjwl
PR0STAT0 C H I R U R G I J A ,
n ^
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street
„ .r^u>
Vai antr S 4 popiet ir ketv 5 7 vak '-,•
Ofiso tel 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid 4 4 8 -J5 5 W v *
- '" .I
n
Ofiso tel. 434-2123. namų 448-6195

•-

DR. V. TUMASONIS-", "

1 4 0 7 So. 4 9 t h Court. Cicero, III.
Kasdien 10-12 ir 4 7 išskyrus treč ir Še5t

CHIRURGAS
,...•» <rt
2454 W#st 71st Street , „ , , . „
,
Vai.: pirm., antrad.. ketv. ir penkta f d. 2-5,
u rrre\r
ir 6-7 — >š anksto susitarus

DR. IRENA KYRAS

Ofs tel 586-3166. namų 381 3772..

DANTŲ GYDYTOJA
2659 W. 59 St. Chicago
4762112
Vai pagal susitarimą Pirm., antr. treč
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai
Tel. REliance 5 - 1 8 1 1

DR. WALTER J . KIRSTUK
Lietuvis gydytojas
3925 West 59th Street
Vai pirm . a n t r , ketv ir penkt nuo 12 4
vai popiet ir 6 8 va+ vak Treč ir sėst
uždaryta

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 West63rd Street :n"
Vai pirm , antr ketv i r p e n k f ' T
2 - 7 ) šeštadieniais pagal susitarimą -

DR. K. M. ŽYMANTAS " "
DR. S. T. CHIRBAN
DANTŲ GYDYTOJAI
2654 West 63rd Street
J
Vai pagal susitarimą: antr. trečiad..ketvirtad 10 v ryto iki 6 v v a k ' a r < r v " i
Tel. - 778-3400

Vysk. P. Bučio mirties

TRISDEŠIMTOS
METINĖS
Rytoj (spalio 25) sueina ly
giai trisdešimt metų nuo vys
kupo Pranciškaus Petro Bučio
mirties. Jo gyvenimas buvo to
kios plačios apimties, kad šia
proga tegalima tik prabėgo
mis prisiminti, ką jis gyveni
me yra padaręs Dievui, Bažny
čiai, tėvynei savo mokslu,
spaudos darbais, atstovavimu
lietuviams, vienuolišku kuk
lumu ir savo nepaprasta ener
gija gana ilgam gyvenime. Gal
nė ."Vienas kitas nebuvo taip žinomas pasauly kaip jis — nuo
Lietuvos iki Amerikos, nuo Eu
ropos iki tolimosios Australi
jos.
Pranas Būčys buvo gimęs
1872 m. rugpiūčio 20 d. Šilgaliuose, Slavikų par., Nau
miesčio (vėliau Šakių) apskr.
pasiturinčioj ir šviesioj šeimoj.
Jo dėdė buvo kunigas. Taip pat
buvo kunigas ir jo jaunesny
sis brolis, nors visiškai jaunas
miręs. Įvairių profesijų buvo ir
daugiau jo dėdžių ir pusbrolių.
Tai darė ir jam įtakos pažinti
mokslo reikšmę ir kėlė norą pa
čiam išvystyti savo talentus.
Mokydamasis Marijampolės
gimnazijoje, jo paties atsi
minimų žodžiais tariant, jis la
biau rūpinosi perskaityti viso
kias, gaunamas knygas ir
dienomis be perstojo pasakoti
draugams, negu tikru moks
lu, kurio reikalavo gimnazi
jos programa. Bet įstojęs į Sei
nų kunigų seminariją, pajuto
tikrą pašaukimą mokslui, pasi
ruošimui dirbti lietuvišką dar
bą. Cia jis pradėjo ir spaudos
darbą, leisdamas tai vienu, tai
kitu vardu laikraštėlius, ku
riuos daugiausia pats prirašy
davo.
Kaip nepaprastai gabus
mokslui iš seminarijos buvo
pasiųstas į Petrapilio dvasinę
akademiją įsigyti universi
tetinį išsilavinimą ir gauti teo
logo diplomą. Ten per ketve
rius metus baigė akademiją
magistro laipsniu ir 1899 m.
kovo 25 d. buvo įšventintas
kunigu. Ir to neužteko. Tų pa
čių metų rudenį išvyko į Švei
carijos Friburgo universitetą ir
1901 m. įsigijo daktaro laips
nį. Dabar tik pradėjo jausti
pasiruošęs platiems ateities
darbams ir savo troškimams
įvykdyti. Grįžęs Lietuvon ir pa
buvęs kelis mėnesius Sla
vikuose, buvo pakviestas semi
narijos, o kitais metais
dvasinės akademijos profeso
rium.
Vysk. P. Bučio kelias buvo
labai vingiuotas. Baigęs stu
dijas Friburge ir pakviestas į
Petrapilio dvasinę akademiją
pradžioje ekstra ordinariniu,
bet tuojau ordinariniu profeso
rių. Vėliau jis buvo prorekto
rius ir net rektoriaus pareigas
einančiu, nors žinojo, kad jo
kaip nelenko rektorium ne
skirs.
Akademijoje neužsidarė tik
moksliniam darbe. Jis daly
vavo ir lietuvių organizaci
jose, skaitė paskaitas, rašinėjo
lietuviškiems
laikraščiams.
Pirmo karo pradžioje buvo lie
tuvių mokyklos mokytojas iki
grįžimo į Petrapilį, iš kur 1916
m. išvyko į Ameriką.
Ne Amerika traukė imtis šios
kelionės, bet Žinojimas, kad čia
yra daug lietuvių, kurie stoko
ja kunigų, yra parapijų, ku
rioms reikia misijų, rekolek
cijų, paskaitų. To darbo jis ir
ėmėsi atvykęs į šį kraštą. Bu
vo kurį laiką klebonas Shaboygane, Wis., Waukegane,
111., bet daugiausia dirbo Chicagoje, pirmiau, tik reikalui
esant, padėdamas redaguoti
dienraštį "Draugą", o jo būvu-

šiai leidėjai — Kunigų Vieny
bei nepajėgiant išlaikyti dien
raščio naštos ir marijonams
perėmus jo leidimą, jis buvo
vyr. dienraščio redaktorius.
Kartu jis buvo po kun. A.
Staniukyno mirties ir Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos kape
lionas, turįs pareigą ne tik kas
dien Mišias laikyti, bet ir
ruošti jaunai vienuolijai kon
ferencijas, pagelbėti tvarkyti
nuostatus ir instrukcijas.
Politikas vysk.
Būčys
nenorėjo būti. Bet kai reikėjo
jis ir tą sritį studijavo, darė
blaivius ir išmąstytus spren
dimus ar siūlymus. Didžiajam
Vilniaus seime (1905) jis buvo
vienas pirmininkų. Jis prisidė
jo ruošiant krikščionims demo
kratams politinius nuostatus,
o 1921 m. grįžęs Lietuvon reda
gavo oficiozą "Lietuva". To
reikalo neapleido ir Ameri
koje. Jis ragino padėti nepri
klausomybę atgavusiai ir sun
kiai atsikuriančiai Lietuvai
materialiniais ištekliais, para
ma ir naujos valstybės reikalų
kėlimu viešumoje. Tai ir buvo
jo dalyvavimas abiejų tautos
dalių žygyje į laisvę ir valsty
binį gyvenimą.
Nuo 1909 m. vysk. Būčys bu
vo atnaujintos marijonų vie
nuolijos narys, pirmas po atkūrėjo
arkiv.
Jurgio
Matulaičio. Nepaisant jo pla
čios veiklos, mokslinių darbų,
knygų rašymo ir leidimo, spau
doje straipsnių ir studijų skel
bimo, jis niekada neatitrūko
nuo savo pirminio pašaukimo
— būti geru vienuoliu, geru lie
tuviu ir geru krikščionimi. Jį
randame kaip Lietuvos kata
likų delegatą Tarptautiniams
Eucharistiniams kongresams
ruošti komitetuose ir pačiuose
kongresuose, kaip Sidney Aus
tralijoje, Kartagoje Afrikoje,
Dubline Airijoje. Jis pirmasis
iš lietuvių buvo išrinktas net to
komiteto garbės nariu.
Du kartus buvo vyriausias
Marijonų vienuolijos vadovas.
Pirmą kartą tuoj po Dievo Tar
no Jurgio Matulaičio mirties
(1927-1933) ir paskiau nuo 1939
m. iki 1951 m., tai yra iki pa
skutinių jėgų išsėmimo. Po to
tik kelis mėnesius išgyvenęs
spalio 25 d. ir mirė Romoje.
Neišskaičiuosim čia jo para
šytas knygas ir studijas, juo la
biau neįmanoma net surasti jo
visų straipsnių, kai jis bendra
darbiavo įvairiais klausimais
lietuvių katalikų ir akademi
nėje spaudoje. Bet jis straips
nius rašė ir prancūziškai
(Belgijoje), vokiškai, itališkai,
lenkiškai ir angliškai. Tai retų
sugebėjimų žmogus — lietu
vis, galėjęs taip plačiai su
prasti ir taip išmintingai aiš
kinti teologinius, filosofinius ir
kitų mokslų sričių aktualius
klausimus.
Amerikos lietuvių jau mažai
tėra atsimenančių jo darbus
šiame krašte. Bet jo darbo vai
siais naudojasi dabartiniai jo
sekėjai, gerbėjai ir papėdininkai. Nuo 1930 m. buvo paskir
tas rytų apeigų vyskupu, todėl
dirbo ir rusų tarpe. Bet lietu
viai, lietuvių ateitis, jų krikš
čioniškas auklėjimas buvo jo
pirmutinis tikslas Kristuje ir
Bažnyčioje pagal marijonų šū
kį. Jo ištikimybė ir auka savo
tautai ir kunigiškam pašau
kimui yra išskirtinis pavyzdys
ir dabartyje. Retas tegali ap
rėpti jo darbų plotį, bet užtek
tų, jei kiekvienas pasirinktų
bent jo pavyzdžio dalį darbe, ti
kėjime ir pasitikėjime Dievu ir
savo tauta.
Pr. Gr.

Žmogus, kuris atsisakys pagelbėti kitam mirties pavo
juje, tebūnie baudžiamas kaip žmogžudys.
Otiri*

Į TALKĄ AMERIKIEČIŲ VISUOMENĘ
GELBĖTI V. SKUODĮ
Pabaiga
Dėl smulkesnių informacijų
Kas šiuo metu
duoti Angelės Stankaitienės ir
jau p a d a r y t a
sesers Joan Mane telefonai.
Vyskupas Rodimer, kaip Beje, vyskupas minėtame jo
žadėjo, parašė labai gražų straipsnyje „The Beacon"
straipsnį apie Skuodį ir padėtį ragino skaitytojus rašyti
Lietuvoje, pavadindamas jį laiškus ir sovietams, būtent
„Modern Martyr in Lithua- Brežnevui, Dobryninui ir
nia". Straipsnis buvo atspaus- Malikui, duodamas net jų adredintas diecezijos organe „The sus.
Beacon" rugsėjo 10 d. Kad
Kadangi vyskupas Rodimer
vyskupo palankumą išlaiky- labai tiksliai išpildė savo
tumėm ir ilgesniam laikui užsi- pirmuosius du pažadus, reikia
tikrintumėme, suorganizavom tikėtis, kad jis parašė ir vyskujam padėkos laiškų rašymą, pams John Roach ir Thomas
Asmeniškus laiškus vyskupui Kelly. Lauksime kokių nors
parašė LB krašto valdybos rezultatų ir iš ten.
pirmininkas V. Kutkus, LB
Sesuo Joan Marie irgi gerai
N.J. apygardos vardu K. sukasi. Ji jau parašė 13-kos
Jankūnas, Patersono apyhn- parapijų klebonams, prašė
kės vardu A. Stankaitienė, LB įdėtu parapijos biuleteni žmią,
tarybos vardu A. Masionis ir kad netrukus jų parapijas
kiti. Vieši padėkos laiškai buvo aplankys peticijoms parašų
atspausdinti „The Beacon", nnkėjai nusiųsdama jiems
parašyti LB Visuomeninių visiems daugiau informacijos
reikalų pirm. Alg. Gečio K apie Skuodi A. Masionio
Jankūnoir Ant. Masionio. Kad laiško „ Ine Beacon redaktovyskupas šitai įvertino, maty- nui atspaudą ir peticijos
ti iš to, kad jis K. Jankūno jam pavyzdį - tekstą. Ji prisiuntė
asmeniškai parašytą laišką mums savo laiško atspaudą ir
pats perdavė „The Beacon", medžiagą, kurią ji klebonams
kad būtų viešai atspaus- pridėjo prie laiško. Pastebėjo,
dmtas. Mat, kiti spausdinimui kad ji pirmiausiai kreipėsi į
parašyti laiškai iki tol dar tokių parapijų klebonus, kurie,
nebuvo pasirodę.
jos manymu, mums gali būti
Vyskupas Rodimer išpildė ir palankiausi, kaip lenkai,
antrą savo pažadą. Vyskupo ukrainiečiai, vengrai. Kai
kanceliarija išleidžia kiek- gausianti iš jų atsakymus,
vieną mėnesį diecezijos kuni- tada ji susitarsianti su jais dėl
gams biuletenį — Newsletter tikslios datos parašams rinkti.
— apie svarbesnius diecezijos
Kad reikalas būtų dar
įvykius. Tame spalio mėn. skir- daugiau išpopuliarintas, K.
tame Newsletter buvo paminė- Jankūnas parašė Skuodžio
ta, kad parapijose bus renka- reikalu laišką „Herald News"
mi parašai gelbėti vieną dienraščiui,
išeinančiam
Amerikos pilietį, patekusį į Passaice o A. Masionis
Sovietų kalėjimą. J a m e prašo- laiškus didžiausiam Bergen
ina klebonus šiame reikale county dienraščiui „The
padėti ir patiems savo parapi- Record" ir Patersono „The
jose sava iniciatyva organi- News" dienraščiui. Iš Lietuvių
zuoti laiškų rašymą valdžios informacijos centro jau gauti
žmonėms tuo pačiu reikalu. Vytauto Skuodžio plakatai ir

Vysk. Liudą Povilonį išleidžiant iš Romos, kur
jis buvo atvykęs specialiems posėdžiams, Romos
atstovai Liet. Šv. Kazimiero kolegijos sodely. Iš
kairės: prel. Ant. Jonušas, Marijonų vyr. vadovo

Rimties valandėlei

PASĄ ULIEČIAI

peticijų tekstai prezidentui
Reaganui ir Brežnevui. Taigi
pasiruošimo darbai platesnei
akcijai jau baigiami. Ne tik
baigiami, bet Patersono Šv.
Kazimiero parapijoje jau
beveik baigti. Surinkta dau
giau kaip 300 parašų.
Baigiamosios '
pastabos
Baigiant norisi tik dar kartą
pabrėžti, kad bet kokiai organi
zacijai prieiti prie savo vysku
po juo lengviau, kad jis jau
gana gerai
painformuotas
Lietuvių informacijos centro.
Jei visos mūsų lietuviškos
organizacijos savo vyskupijų
į š v y 8 t y t ų tokią akciją
ribose
kaip Patersonas, tai tikrai
b ū t ų g a i į m a Vytauto Skuodžio
išpopuliarinti
bylą
plačiai
amerikiečių tarpe ir jam daug
padėti. Sunkesnė tik pradžia užmezgimas ryšių. Paskui visk a s e ina sklandžiai. Dabar jau
ne mes raginame, bet mus ragina
r a š o pranešimus, skambina telefonais, pranešinėja,
k u r i e klebonai sutinka mus
priimti, patiems nieko nereip r a š y t i -m m a ldauti, tik
]da
n u v y k ten a t a r t ą sekmadienį
ir 8 u r i n k parašus.
Beje, kas norėtų tokios akcijos imtis, dėl platesnių infor
macijų reikia kreiptis į Lietu
vių informacijos centrą (351
Highland Boulevard, Brooklyn, N.Y. 11207, tel. 212-6472434). Cia galima gauti ir
Vytauto Skuodžio plakatų, ir
peticijų pavyzdžių, ir kitokios
informacijos apie Skuodį. Jie
ten n e a t s a k o jokios pagalbos,
j§ tikrųjų ir Patersonui svar
biausią impulsą davė ne kas
k i t a s 0 Lietuvių informacijos
c e ntras.
Ant

- Masionis

pavaduotojas kun. D. Petraitis, kun. VI. Delininkaitis, Vatikano Nepaprastųjų reikalų skyriaus
prosekretorius prel. A. Bačkis, vysk. L. Povilonis,
kun. VI. Michelevičius, Marijonų provinciolas kun.
V. Rimšelis, prel. L. Tulaba ir kun. J. Vaišnora.

ATOLAS KORALŲ SALA
J U R G I S GLIAUDĄ
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Kaip tvirtovės vartai buvo prieš juos aukštos
užrakintos Felikso Rikanto buto durys.
— Kur jį velniai nešioja? — nusikeikė Girinis. —
Galbūt tuokiasi su Vilbėną?
Talpindamasis automobilyje, imdamasis už
vairo, jis triumfuojančiai pasakė Beverly:
— Vingros maldavimu klūpomis atidarau
veikalą. Pagaliau, pagaliau, stagnacija pralaužta...
Pakeliui jie rado barą, kur, su džiugia nuotaika,
užsisakė gėrimo.
Juos valdė iliuzija: jie pajėgsią sukurti veikalą...
22
Laivo ekskursijos tarnautojas, jaunas, juodaūsis
vyras su raudona kepure, juodo blizgančio matiko,
su rudu ir sidabrinių siūlų pagražinimų švarku,
pasveikino Feliksą prie trapo:
— Šiandieną saulė kepins miestą. Jūs parinkote
gerą dieną išvykai jūron...
Keleiviai, grupelėmis ir poromis, rinkosi laivan.
Lengvai apsirengęs, su striuke ant rankos, be
kepurės, Feliksas įėjo laivan. Tarnautojas atžymėjo
dvi jo užsakytas kajutes ir įteikė jam du raktus.
Tarnautojo veidas išdavė jo mintį: matau, esi
geras paukštis!
Feliksas ėjo pailgu, ovaliniu koridorium. Laivas
kvepėjo su niekuo žemėje nepalyginamais kvapais:
piratų avantiūromis, vaikystės skaitinių atskam
biais. Laivas buvo panašus į prie krantinės linais
prišvartuotą
plūduriuojantį motelį. Koridoriai,
numeruotų durų rikiuotės. Tas motelis vos juntamai
siūbavo. Skystoji stichija, vos pastačius koją ant

Hierarchiškoji
tarnyba
Bažnyčioje nėra vienintelis
elementas Bažnyčios sant
varkoje. Bažnyčia, kaip misti
nis Kristaus kūnas, turi turėti
įvairių organų ir funkcijų.
Vatikano II susirinkimas
sako: „Pasauliečių vardu
suprantami
visi tikintieji,
išskyrus kunigystės narius ir
Bažnyčios pripažintą vienuo
lių luomą" (Lumen Gentium,
n.31). Reiškia, pasauliečiais
vadinami visi tikintieji, Dievo
žodžiu pašaukti į tikėjimą,
atgimdyti dieviškajam gyveni
mui ir inkorporuoti į Kristų per
krikštą, tapdami Dievo tautos
nariais. Jie dalyvauja trejopame Kristaus kunigystės,
pranašiškumo ir karališkumo
uždavinyje. Tai ne antraeiliai,
kaip ilgą laiką buvo manoma,
o pilnateisiai
Bažnyčios
n a r i a i . P r a d e d a n t viduranžiais dėl atsiradusių herezijų apie Bažnyčios santvarką,
bažnytinė vyriausybė buvo
priversta vis labiau pabrėžti
skirtumą tarp hierarchijos ir
pasauliečių. Taip susidarė
nuomonė, o vėliau ir įsitikinimas, kad pasauliečiai yra
krikščionys tarsi antros eilės,
Skirtumas tarp pasauliečių ir
dvasiškių ypač buvo pabrėžiamas šv. Mišių liturgijoje,
kur pasauliečiai galėjo tik
„asistuoti", bet ne „daly
vauti".
Bet jau prieš Vatikano II
susirinkimą ši padėtis ėmė
keistis. Krikšto ir Sutvirtini
mo teologija iškėlė visuotinę
Kristaus kunigystę, kurioje
dalyvauja visi krikščionys be
išimties, nežiūrint, kokias
funkcijas jie turėtų Bažny
čioje. Bet tik Vatikano II
susirinkimui paskelbus, jei
taip galima pavadinti, katali
kų pasauliečių „statutą", jie
atgavo savo deramą ir jiems
priklausomą vietą Bažnyčioje.
Susirinkimas padalino tikin
čiųjų atsakomybę. Bažnyčios
misijai nepakanka, vien tik
hierarchijos, reikia ir pasaulie
čių talkos. „Jie (vyskupai)
žino, sako „Lumen Gentium"
konstitucija, kalbėdama apie
vyskupus, kiek gera daro
pasauliečiai visos Bažnyčios
labui. Jie taip pat žino, kad yra
Kristaus pašaukti ne patys
vieni pasiimti visą Bažnyčios
išganomąją misiją pasaulyje,
bet kad jų šlovingoji pareiga
yra taip pat ganyti tikinčiuo
sius ir jų tarnystes bei chariz
mas taip traktuoti, kad visi
kiekvienas savo būdu vienin
gai bendradarbiautų bendram
labui" (Lumen Gentium. n. 30).

BAŽNYČIOJE
Taigi ir pasauliečiai Bažny
čioje turi savo funkciją.
Vatikano II susirinkimas,
norėdamas aptarti, kas yra
pasauliečiai, koks jų pobūdis,
sako, kad tai yra jų „pasaulie
tiškumas". Tad jų uždavinys
— ieškoti Dievo karalystės,
užsiimant
pasaulietiškais
reikalais, tačiau tvarkant juos
pagal „Dievo valią" (L.G.n.31).
Iš esmės pasaulietis yra tas,
kuris gyvena pasaulyje, užsii
ma pasaulietiškais ir žemiš
kais reikalais, pvz. žemdirbys
te,
pramone,
prekyba,
kultūriniais, politiniais,
socialiniais, šeimos dalykais,
žodžiu, visokia veikla, kuri
savo prigimtimi nėra Šventa.
Bažnyčios
hierarchijos
nariai, pradedant diakonu,
baigiant vyskupo specialiu
sakramentu, yra skirti „šven
tajai tarnybai", vienuoliai
„savo luomu duoda ryškų ir
kilnų liudijimą, kad pasaulis
negali būti perkeistas ir Die
vui paaukotas be palaiminimų
dvasios" (L.G.n.3l), pasaulie
čiai rūpinasi laikinaisiais **
dalykais. Taigi tas „laikinu- '-?
mas" arba „pasauliškumas" '
skiria pasauliečius nuo hierar-^
chijos.
'*•{•
Tačiau visa tai nereiškia,
kad pasaulietis negali būti
hierarchijos pakviestas atlikti
apaštalavimo funkcijų, taigi
šventos veiklos. Bet tai yra
daugiau išimtis ir ypatingų
sąlygų reikalas. Lygiai ir
d v a s i š k i s gali užsiimti
pasaulietiškais
dalykais.
Tačiau lieka faktas, kad tiek
pasauliečiai, tiek dvasiškiai ir
vienuoliai turi savą veiklos
lauką, kuriuo jie skiriasi vieniį^i
nuo kitų ir neleidžia sumaišyti •
savo
misijos
Bažnyčios
gyvenime.
Taigi pasaulietis yra tas, ku
ris užsiima pasaulietiniais
arba pasaulio dalykais. Tačiau. ..
tai nereiškia, kad pasaulieti*'--'
priklauso pasauliui. Dėl to, kad
yra pakrikštytas, krikščionis
yra išskiriamas iš pasaulio ir
inkorporuojamas į Kristų, įve
damas į Dievo tautą. Būti
išskirtam iš pasaulio d a r ^ , .
nereiškia, kad jis išimamas išpasaulio. Krikščionis, nors ir "
nebūdamas pasaulio, jam nepriklausydamas, pasilieka..:
pasaulyje atlikti jam Kristaus ...;
pavestą misiją. Jėzus, mels- /C
damasis už apaštalus, maldo? »iit
je j Tėvą po Paskutinės vaka-,1^:
rienės, kalbėjo: „Jie ne iš ,._.
pasaulio, kaip ir aš ne iš pasau
lio. Aš neprašau, kad juos .
paimtum iš pasaulio, bet kad ,'..
(Nukelta j 4 psl.)
. *L

Vyro būties esmė būti ant laivo ir retkarčiais prisi
minti uostą. Jo santykis su Elvyra Estrada gaivus ir
sveikas.
Feliksą veikė nuotaikos akstinai: tolimų jūrlaivių kaukliai, jų duslios sirenos. Tai laivų pasi
kalbėjimas. Pro atstumą, pro erdvę, pro miglas jūrlaiviai
skundžiasi savo vienišumu jūros
bekraštybėse; jie ieško draugysčių uostuose.
Kauklių šauksmai užgimdavo nežinia kur, plito
ir tižo, stiprėjo ir nyko, lietė klausą ir sunerimusį
ūpą. Kauksme buvo melancholija, svaigulys, melodi
ja ir skundas. Cia parečiui kaukė ir skundėsi laivai iŠ
viso pasaulio vandenų: iš Singapūro, iš Borneo,
galbūt iš Baltijos uostų...
Vilbėną galėtų pajusti kauklių nuotaikas, jeigu ji
būtų dabar kajutėje.
Keleivių vis daugėjo. Jie plauks į jūrą, išilgai
Jis nuėjo koridoriumi ir išėjo į laivo denį. kranto, atgal. Laivo kauklys privertė moteris susi
Kajučių pastatas atrodė kaip žemas baltas barakas. gūžti, užkišti pirštais ausis. Propeleriai jau veikė, ir
Denio grindys žvilgėjo, tai buvo šokių grindys. Kada būdingas ritmiškas virpulys, toks savas bėgančiam
mėnulis gašliai šliaužioja po dangų, keleiviai šoka, laivui, jsisėlino į nervus ir nuotaiką, sujungė visus su
geria, dūksta. Ant denio buvo vėsoka, bet Feliksui denio grindimis, su mašinos ritmu, su plazdančiu vėju
patiko vandeninė vėsa. Jam atrodė oras pilnas denyje, su smarkiau suplevėsavusiomis laivo
druskos, vėjo ir neapžvelgiamų akiračių. Jis norėtų vėliavomis. Pradėtas pirmas trasos mazgas.
galvoti, kad Vilbėną čia, laive, jai užsakytoje
Atėjo grojikai ir išsidėstė. Bematant minia pra
kajutėje. Taip klaidinti save jam patiko. Po jo dėjo šokti. Keli pučiameji, skardžiau prasikišdami,
kojomis teliūskavo žalsvas drumzlinas vanduo. Prieš panašėjo j marijači tonus. Vos vos palinkęs posūkyje
jo akis buvo milžiniško uosto iškarpa. Toli, prie hori laivas nešė juos į jūrą. Vėjas buvo vis vėsesnis.
zonto, kaip didžiulis debesis, kaip apverstas dango Brezento dangalai, susukti prie štangų, pradėjo blaš
raižis, buvo tanklaivis, nuožmus įtarpis į uosto kytis. Vėjo švilpčiojimas antrino kuklaus orkestrėlio
poeziją. Išilgai krantinės lengvai siūbavo daug muzikai, turtino ją žaviu švelniu kontrapunktu.
pramoginių laivelių. Jie buvo balti ir linksmi. Feliksas matė maloniai nusiteikusių moterų veidus ir
Netokie kaip jo paveiksle. Retkarčiais su įžūliu dar vyrų veidus, kurie buvo globojančiai išdidūs. Po jo
desiu motorlaiviai išsiverždavo iš niekur ir nuskubė kojomis aukšto krioklio smarkumu sruvo vanduo ir
davo į niekur, neramūs, nesusekami.
svaigino. Jis pasijuto šąląs, pametęs įdomumą čia
18 visų verslų tą valandą Feliksui atrodė įdo būti. Denio minia jį erzino. Jis vis norėjo susi
miausias jūreivio verslas — nuolatinis sąlytis su gaudyti savyje, surūšiuoti savo mintis. Kavinėje jis
vandenynu, buvimas a n t siūbuojančio laivo tarp rado keletą paskirai riogsančių klientų. Baras žėravo
dangaus ir jūros. Moters rolė būti uoste ir laukti stikliniais bliksniais.
vyro. Homero antikoje moterys neplaukiojo jūromis.
(Bus daugiau)

laivo grindų, rodė savo prigimtįVieną raktą įsikišęs kišenėn, kitu raktu Feliksas
atidarė kajutės duris. Nediduko kambario sienos
padengtos reljefiška fanera, langai apskriti. Stan
dartiniai baldeliai, net knygų lentynėlė. Štai
nugarėlės atviros jo smalsumui. Istoriniai ir meilės
romanai. Amžinos moteriškaitės: daktarienė Bovary
ir kurtizanė Nana. Jis atitraukė spintelės prie lovos
stalčių. Cia jo dėmesio laukė juodų viršelių Biblija.
Kas skaitys ją laivo motelio kajutėje?
Jis girdėjo koridoriuje sunkesnių žmonių žings
nius ir moteriškų kulnų trepsėjimą. Vyriškas balsas
susijuokė, jam atsiliepė diskantinis moters sukikenimas. Žemas bosas pasakė „čia!", o sekundę
vėliau nurodė „ne čia, anas!". Buvo girdėti užrakto
žvangesys.
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ĮVYKIAI ŠILUVOJE PERSIU
METŲ ATLAIDUS

KELIONĖ I STIKLO MUZIEJŲ
IR ISTORINĘ P I U

renka laukuose sausai išdžiū
M. PETRAUSKIENĖ
vusias žoles i r mažus akmenė
muziejų. Turistų buvo j a u lius. Iš paruoštos medžiagos ir
I š Lietuvos l a i s v u o s i u s Nuvyti berniukai bėgo i š
ankstyvesnių ir gana daug.
formų pradeda darbą. Lauke
V a k a r u s neseniai pasiekė toks „mūšio" lauko. J i e buvo iš
Muziejaus pastatas didelis ir pusduobėj (duburėlyje) dega
' rykių per šių metų atlaidus mokyklos atsiųsti paimti p e r
n a u j a s (1980 m. birželio 1 d. laužas. Vienas arba d u vyrai
iluvoje aprašymas:
jėgą einančius atlaidų dieną iš
atidarytas).
Eksponatai iš palaiko ugnyje a n t ilgesnės
„Varpai skambina votivai. bažnyčios
savo
mokyklos
p l a t a u s pasaulio, n u o senų lazdelės savo gaminį, p a m i r k o
Turi atvažiuoti mūsų bažnyčios berniukus ir mergaites, ir,
senovės: romėnų,
Mezopo- vendeny, i š m a r g i n a spalvo
choras ir giedoti per sumą. nuvežus į miliciją, prigrasinti,
tamijos, Egipto, Persijos, Kini mis, n u s a u s i n a a n t u g n i e s ir
T a i p jie šiemet pasiryžo. k a d jie neitų į bažnyčią..."
jos, Sirijos, Libano, Anglijos, pabaigę padeda prie baigtų
Tačiau kodėl jų n ė vieno nema
Amerikos i r kt. Tai pasaulinė butelių, dubenėlių, p a p u o š a l ų
Sekmadienis
tyti? Išvažiavom kartu. Mes
d a i l ė s k u l t ū r a i ' k e r a m i k a , ir kitų dirbinių arti s a v ę s . Cia
Š
i
l
u
v
o
j
e
lengvom mašinėlėm, o jie
skulptūra,
langų
vitražai, neturi fabrikinių reikmenų, tik
pasamdytu
autobusiuku.
Aprašomi įvykiai vyko
vazos, blizgantieji kristalai s u rankomis ir kebais prietaisais
Staiga prie manęs prieina š e š t a d i e n į . T o l i a u , p a s a k
lūžtančiais
s p i n d u l i a i s , pasidaro.
v a i k i n a s ir sako, kad įvažiuoti pranešimo, „Bažnyčia buvo
karališkieji indai ir t.t. O
Medžiagos
paruošimas
į Šiluvą neįleidžia mūsų choris atdara visą naktį. Meldėmės
didžiulis teleskopo stiklas savo stiklui. T a i sužinome j a u i š
tų. J i e vaikinai dviese iššoko iš už Šv. Tėvą, už savo tėvynę,
' Los Angeles Sheraton viešbutyje Informacijos centro su
žėrinčiomis akimis įeinant senovės, kad stiklų objektai bei
autobusiuko i r atėjo į šven bažnyčią ir už viską , viską, už
organizuotos
vakarienės metu Daina Gudauskaitė įteikia
„pasitiko i r pasveikino". J i s kolekcijos, esančios muzie
tovę, nes milicija sulaikė ką turime melstis.
knygas
Los
Angeles
Times redaktoriui Dan Fisher ir žmonai
didelis, apvalus, storas i r juose, buvo daromos iš sudegin
autobusiuką prie Šiluvos, nors
Candice
Fisher;
dešinėje
programos vadovė Danutė Baraus
„Sekmadienį d a u g žmonių.
sunkus. Sveria keturias t o n a s . tų augalų, eglių pelenų, smėlio
motociklais sekė nuo Rasei Buvo vyskupas, iškilmės. K a i
kaitė.
Bežiūrint į visas tas grožybes ir sutrupintų akmenų, ištir
Nuotr. Sauliaus Damušio
nių. Jut. s atgal nuvežė į Rasei baigėsi i r visi kunigai išsiskirs
>'
a k y s raibo ir galva svaigo n u o p i n t ų
metalų
formose.
nius, kadangi valdišku auto tė, vienas kunigas stojo bažny
-Ne
•»
įtempto žiūrėjimo ir stebėjimo. A š t u o n i o l i k t a m e
a m ž i u j e išleistos knygos i r jų pasekėjai didelių akmenų 5 pėdų storu >-•»
busu įvažiuoti į atlaidus čioje kalbėti. Daug ko sužino
Bet nepasidavėm. Kaipgi — stiklų dirbinius pradėjo puošti p l a t i n a savo tikėjimą iki šiol. mo. Viduje virš įėjimo angos įj
negalima, galima tik s u nuosa jome, išgirdome iš jo. Šia s a v o
!<
nepamatyti ir nesužinoti, k a d a u k s u ir sidabru. J ų g a m y b a i r
Iš Mormonų šventovės kiek y r a prancūzų herbas. Kanų • •
vom mašinėlėm, bet jos turi kalba jis rizikavo savo laisve,
ir apie Čekoslovakijos įžymy i n d u s t r i j a i š s i v y s t ė p r i e š p a v a ž i a v u s ir d a r likus kelio 14 bunkeriai ir apkasai apstatyti :i
b ū t i y p a t i n g o j e t v a r k o j e . gyvybe. Bažnyčioje buvo d a u g
bes Lybensky ir Brychtovą, daugelį mefų ir n e v i e n o d a i . mybų n u o šiaurės Niagaros patrankomis ir kita artilerija. i
P r i v a ž i a v ę t i e k milicijos, jaunimo, suvažiavusio iš visos
kurių meno kūriniai y r a dailės Stiklo gamybos objektų i r krioklio, k u r r a m i šios dalies Didžioji pilis stovi a n t van ;:
atseit, tvarkos darymui, tai Lietuvos. Rankose jie turėjo
s i m b o l i a i b e i s i s t e m i n g a i Egipto įžymiųjų bei kitų konti Niagaros, u p ė įteka į Ontario dens krašto. Ji yra dviejų aukš •t
•
ieško visokių priekabių. Taip p u o k š t e s r o ž i ų .
Baigęs
klasifikuoti
ir sugrupuoti. nentų meno kolekcijos muzie ežerą, y r a „Old F o r t Niagara" tų ir stoge išsikišusiais lange- 1norėjosi, kad choras pagie pamokslą, kunigas pasiūlė
Egipto, Sirijos,
Venecijos, juose i r jų istorija prasidėjo (S. N i a g a r o s kolonija). J i sena, Uais. Viršaus viduje prie
dotų, o, štai, sugrąžino. Nuta kaip atsiprašymą už b a i s i a s
Graikijos, Indijos ir kitų, a r g i labai anksti, daug, d a u g metų istorinė i r politinė. Anksčiau langelių pastatyti
kariniai
rėm, kad mūsų nuosavos mūsų krašto nuodėmes, už
ne pasaulio kultūros estetika ir prieš Kristaus g i m i m ą . J i buvusi indėnų, vėliau kitų pabūklai ant tvirtų medinių >*
m a š i n ė l ė s n u v a ž i u o t ų į blaivybę, už Lietuvos jauni
«•
meno lobis?
per ilga šioje apybraižoje. tautybių. Pirmieji su indėnais ratukų. Pilies sienos septynių
Raseinius ir po penkis žmones mą, kuriam neleido valdžia
Senovėje stiklo pradžia buvo Tepasilieka knygose...
kariavę i r juos nugalėję įsikū pėdų storumo. Vidaus galerijjų • •
suvežiotų, juk čia tik 18 kilo rugpjūčio 23 d. su rožančiaus
irgi supinta su gražiomis
rė prancūzai. Jie pasistatė tvir įrengimas romėnų stiliaus.
metrų. Iki sumos suspės, malda keliauti iš Tytuvėnų į
legendomis...
Orkestrams
Nusipirkę Corning stiklo tovę ir a p s i g y n i m o pilį. Pasta L a n g a i i r d u r y s s t i p t t o s
tačiau reikia surasti tų mašinų Šiluvą tradicinėse j a u daugelį
muzikos
instrumentus
darė
iŠ
muziejaus
eksponatų katalo tai i š sunkiųjų akmenų. Pilies medžiagos: geležies i r ąžuolo.
vairuotojus.
metų vykstančiose eitynėse,
s
t
i
k
l
o
.
O
k
e
a
n
o
V
i
k
t
o
r
i
j
o
s
gų,
knygų
i r k a s p a t i k o i š v a r t a i s u ž e m u bokšteliu
(Bus daugiau)
s =
„Pasiskirstę vienas koplyčio visiems apeiti keliais a p l i n k
suknelė
buvo
stiklinė
ir
ranko
fabriko
reikmenų,
riedėjome
je, kiti bažnyčioje ieškojom bažnyčią. Pats k u n i g a s su
mis išspalvintą. Egipto prince toliau. K e b a s buvo d a r ilgas,
kryžiumi
m u m reikiamų žmonių, kurie s u t a n a , dideliu
sės sėdynė padaryta iš stiklo. pasilikome v ė l n a k v y n e i
minioje meldėsi ir ne taip leng- rankose i r su rožančium, gar
Dr. Teresė Petravičienė (dšinėje) Kitų
princesių
šliuraitėse
Spalio 4 d., šeštadienį,
va
buvo n a r d y t i
t a r p siai jį kalbėdamas, pradėjo eiti ir šio rašinio autorė Marija Pet-'
2759 W. 71st St., Chicago, Dl. 60629
stiklai
spindėjo
ir
t.t.
važiavome
ieškodami s e n o s ir
sausakimšos žmonių spūsties, nuo didžiojo altoriaus j>er rauskienė prie stiklo fabriko.
istorinės pilies. Pakelyje trum
RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALo i š paskos
kol suradome savo bičiulius. b a ž n y č i ą ,
Stiklo fabrike. Cia p a t prie
• • " ' V * DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
pai
stabtelėjome
Mormonų
jaunimas:
mergaitės
i
r
n
e
t
muziejaus
įėjome
į
Corning
J i s nuvažiavo, bet choristai
Aukštai s t o v i n t ir žiūrint į
š
v
e
n
t
y
k
l
o
j
e
p
r
i
e
a
u
k
š
t
o
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
jau buvo iš Raseinių išvykę ir daugiau berniukų. Žmonės slėnį, j a m e žmonės buvo trupu Center, N.Y., stiklo fabriką
paminklo.
Č
i
a
sužinojau,
k
a
i
p
bažnyčioje pradėjo verkti, k a s tį didesni už nykštukus. Upe- p a ž v e l g t i , k a i p i š s t i k l o
Šiluvos nepasiekė..."
Atdara Uokiadieniaig nuo S «al ryto 0d 10 vai. vakaro,
nepajėgė, ėjo ne keliais, o šiaip lio v a n d u o staigiai krito į padaromi įvairūs
objektai. a n g e l a s p a g a l mormonų tikėji
Tatiniilliiiliiii nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro.
Užpuola
paprastai.
Jaunimas
išsi bedugnę, k a i k u r d a r išsiverž Fabrikas didelis, tarptautinis mą apsireiškė j a u n a m vyrui
TeL—47 6 - 2 2 0 6
komjaunuoliai
dalino po rožės a r gladijos d a m a s m a ž a i s ruoželiais pro ir technologiškas. Savo speci J o s e p h Smith, p a d u o d a m a s
j
a
m
auksinėse
plokštėse
įrašy
gaminiais" įrengtas
Teliau Vakarus pasiekusia žiedą kiekvienam ir, g a r s i a i a k m e n u o t a s
uolas.
Kalno finiais
kalbėdami
rožinį,
ėjo
atsirai
i
n
d
u
s
t
r
i
j
ai
i r n a m a m s . tas, (užkastas, dar neskelbtas)^
me pranešime taip rašoma:
pakraštyje
tarpe
aukštų
J ė z a u s Kristaus p r a n a š y s t e s .
„Baigėsi votiva,
žmonės toję kelnes kebais klupdami, medžių r a d o m e ir grybų (kazlė Apyvartos produkcija pasiekia
T
r y s liudininkai e s ą m a t ę
pasipylė iš bažnyčios. Staiga bet vėl atsitiesę, susikaupę, su kų), kurie priminė grybavimą per metus tūkstančius firmų,
tą
apraišką. Buvo j ų i r
visus sukrėtė spiegimas. Prie ašaromis, su m a l d a , su jaunų Lietuvoje. B u v o labai miela ir įstaigų, d a u g skirtingų valsty
daugiau, kurie p a t i k r i n o šių
šventoriaus šoninių vartelių širdžių ryžtu mūsų Bažnyčiai ir b r a n g u n o r s akimirkos minti bių (26) i r milijonus pirkėjų.
aukso plokščių l a p u s . Y r a
t a r p išeinančių žmonių kaž tėvynei laisvės. Nors maldi mis susijungti su tėvyne ir Fabriko dirbiniai: stiklas, kris
Padangos. Priekinių ratų reguliavi/
ką* įvyko. Penki berniukai, ninkai, ypač jaunieji, buvo tėviške. Galėjome daugiau kur talai, keramika, jai medžiaga,
sn
nias
u balansavimas. Stabdžiai. Dus
atrodo, maždaug 14-15 metų pavargę, bet apėję keliais apie nors pasidairyti, bet skubė indai ir visokie reikalingi
Ėaši
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
a%nžiaus, stvėrė išeinančią bažnyčią iš lauko pusės akme jome. Pasidžiaugę tos vietovės žmonėms stiklo reikmenys.
Rimties valandėlei
ti pataisymai. FIRESTONE TIRES.
įėjus į fabriką prie neaukš
mergaitę iš šventoriaus ir ėmė nuotu šaligatviu, įgavo jėgų gražumu, keliavome toliau.
(Atkelta iš 3 psl.)
Wheel alignment and balancing. zuą
(daugiau
dvasinių).
Visi
k
a
r
t
u
tempti į savo pusę. Žemai,
K a d a n g i j a u temo, privažiavę t o s užtvaros gali stovėti i r žiū apsaugotum juos n u o piktojo"
Brakes.
Shock absorbers. Mufflers irusi
sugiedojo
Marijos
litaniją
i
r
pakalnėje stovėjo milicijos —
kalnuotą i r švarų Corning, rėti į stiklo gamybą arba sėdė (Jon.17,14-16). Cia y r a krikš
and
pipes.
Tune-ups. Lubrication, v u d
autoinspektorių mašinėlė, joje skirstėsi švytinčiais veidais".
N.Y.,
miestelį,
s u s t o j o m e ti suolų eilėse, kaip teatre.
čionio paradoksas: b ū t i n e
Tokiu epizodu
b a i g i a m a nakvynei. Išsimiegoję ir pailsė
Change of oil and
filters.
|
sėdėjo milicininkas i r stebėjo
Iš knygų pasiskaitęs, k a i p pasaulio, bet pasilikti pasauly
„mūšį". Už kitos rankos stvėrė V a k a r u s pasiekusi informa ję m a ž a m viešbutėly, kitos stiklą padaro, neturėsi aiškios je i r jį pašventinti. T o k i a y r a
MM
mergaitę senukas kunigas ir cija apie šių metų atlaidus dienos rytą skubėjom į Cor orientacijos, bet stovint arti pasauliečio krikščionio užduo
ms<£
ištraukė iŠ berniukų rankų... Šiluvoje.
n i n g Center stiklo fabriką ir jo dirbančiųjų,
jau natūraliai tis.
pamatai i r pasidairai gudres
11 i i (
2423 W«st 591h Strtet - Tel. GA 6-7777
Bet kokia y r a funkcija,
niu. Mes perkame įvairius kuriai pasaulietis y r a pašauk
Veikia n u o 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vakaro.
p a ž a d u s p i n i g u s atsiųsti vėliau. stiklus, puošiame savo n a m u s t a s atlikti Bažnyčioje savo
puikiomis
vazomis,
lempomis,
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS
Surinktus pinigus apsiėmė
pasaulietiškumu,
užsiim
globoti vietos Altos skyrius ir . stovylom. Bet ar pagalvojam, d a m a s pasauliniais d a l y k a i s ?
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
medžiagą, pagal reikalą, pasi kaip sunkiai darbininkai dir Atsakymą duoda V a t i k a n o I I
tarę su konsulu, nupirkti. Visi b a ir kiek prakaito išlieja prie susirinkimas: „Savo p a š a u k i 
susirinkę buvo pakviesti į karštų krosnių, kol viską tą mo dėka pasauliečiams t e n k a
ĮDOMI K O N S U L O
ypač ryšium s u paskaitoje a p a t i n ę salę, kur visų laukė padaro?
Come to where
rūpintis laikinaisiais d a l y k a i s
PASKAITA
minėtu literatūros anglų kalba ponių sunešti skanumynai i r
Muziejuje rodė televizijoj, b e t ir, t v a r k a n t juos p a g a l Dievo
Spalio 11d. Los Angeles Šv. apie Lietuvą reikalu. Tokios šiai progai Tautinių Namų
rSffcwtn
buvo ne t a s , kas fabrike, aiš valią, ieškoti Dievo k a r a l y s 
Kazimiero lietuvių parapijos knygos a r kiti leidiniai bran p a a u k o t a s š a m p a n a s .
kiai pamatant, kaip tie d a r b a i tės. J i e gyvena pasaulyje, t y .
salėn susirinko daugiau dviejų giai kainuoja i r konsului
nši xJ
Popietei paminėti, Altos sk. praslinko pro tavo ir žiūrovų atlieka visas ir p a s k i r a s parei
šimtų asmenų pasiklausyti neįmanoma visus kitataučių valdyba įteikė gerb. konsului
Darbininkai
d i r b a g a s bei d a r b u s į p r a s t i n ė m i s
generalinio garbes konsulo prašymus patenkinti. Publika neseniai iš spaudos išėjusią a k i s .
•
'.'
a *
neskubėdami.
Vieni
kiša
į šeimyninio bei socialinio
Vytauto Čekanausko paskai su entuziazmu t a m pasiūlymui teiygą „Lietuviai Sibire" s u
įviO
L
S
v
įs
gyvenimo sąlygomis, i i kurių
tos apie konsulato veiklą, malo- pritarė ir čia p a t , salėje, jau dail. Alfos Pažiūrienės meniš krosnį a n t ilgesnio metalinio
'9*
V
t
l
l
B
r.
tarsi n u a u s t a visa jų b ū t i s . T e n
numu8 ir rūpesčius. Šią popietę buvo surinkta daugiau penkių ku įrašu ir valdybos narių para vamzdžio užmautą gelsvą bei
v'OOllc* *.
pailgą burbulą. KeH išimtą jį iš juos Dievas šaukia, k a d , s a v a s
su gerbiamu konsulu ruošė Šimtų dolerių, n e k a l b a n t apie šais.
(n)
pareigas
eidami,
Evangelijos
krosnies presuoja.
Moteris
vietos Amerikos Lietuvių Tary
ravite
savo
lūpomis
pripučia
o r o iš dvasios vedami, b ū t ų l y g
bos skyrius, kurio pirmininku
. i i J iOft»A
r
a
u
g
a
s
pasaulio
pašventi
viršaus protovamzdžio skylę ir
jau treti metai y r a Feliksas
paduoda jį kitam. ĮSis pašildo nimui iš vidaus i r v i s ų p i r m a
Masaitis.
gyvenimo
liudijimu,
ugnyje. Išėmęs iš jos tą masy savo
Pasveikinęs susirinkusius,
spinduliuodami
tikėjimu,
vilti
vinį burbulą išplatina su
po trumpo įvado, pirmininkas
mi
i
r
meile,
Kristų
apreikštų
prietaisu, nukerpa
kraštus
pakvietė scenon poetę Daną
žirklėmis, išraito mažais įran kitiems. Taigi jiems y p a t i n g u
Mickute-Mitkienę padekla
kiais įvairias formas. Taip būdu priklauso visus žemiškus
muoti savo šiai dienai ir mūsų
su kuriais j i e
d a r y d a m a s , nuolat palaiko r e i k a l u s ,
Kerb. konsului sukurtas eiles.
glaudžiai
susiję,
t a i p nušviesti
krosnyje i r atšaldo vandenyje.
... : . . ^ i{
Išsami, įdomi ir daug svar
ir
tvarkyti,
kad
n
u o l a t jie vyk
Pabaigęs paduoda jį kitam
'..j/161 »
bių minčių iškėlusi konsulo
darbininkui nunešti ir padėti į tų pagal Kristų, a u g t ų i r būtų
paskaita truko daugiau dviejų
didesnę specialią ^ i r uždarą Kūrėjo bei Atpirkėjo g a r b e i "
valandų. Po to sekė trumpas
Enjoy three days and two nights ^ p ^ S I ^ ^ ^ ^ F
(L.G.n.31).
krosnį.
at the world-farnous Ariington
klausimų — atsakymų perio
>>,HO u i •
Šiais žodžiais s u s i r i n k i m a s
Hotel. The weekend package for two includes $30 worth
Kitame
skyriuje
tuos
stiklo
das P^ilė organizacijų atstovų
.
i»v;>l'-»
of FREE food and beverages, and FREE hot thermic baths
apie
gaminius
tekina,
šlifuoja, nusako visą mokslą
praft^ Altos valdybos leisti
and
massages
for
two.
No
room
charge
for
chiklren
18
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graviruoja, spalvoja ir t.t. O pasauliečių funkcijas Bažny
and under when accompanied by parents.
jiems tarti trumpą padėkos žodį
i
<*.< • i n i . .
čioje ir pasaulyje. T a i t a s p a t s
Ifs a world of fun witn tennis, golf, horseback riding, sailing,
baigti
stiklo
dirbiniai
jau
sudė
gerb. konsului, bet paskaitai
1<II M I I C I . .
swimming and a whole lot more, so make reservations now
ti fabriko krautuvai lentynose uždavinys, kurį s a v o laiku y r a
ilgiau nei buvo numatyta
by
calhng
1-623-7771
in
statė
or
1-80(^643-1502
out
of
statė.
Mitf w„J
ir sandėliuose supakuoti lau formulavęs popiežius Pijus
Orange Register dienraščio redaktorius AHan Bock (kai
užtrukus, tai negalėjo įvykti.
«5"'-»*.»
XII, kalbėdamas 1958 m. I I
rėje) ir katalikų savaitraščio National Catholic Regigter
kia savo eksporto eilės.
i ».\ V V M »
Altos sk. pirm. Feliksas
redaktorius John Kurzweil Los Angeles lietuvių informacijos
Stiklo muziejuje rodė filmą, pasauliečių kongreso daly
I M I IIS* i
Masaitis savo
uždaromoje
centro suruoštoje vakarienėje birželio 5 d. Sheraton viešbu
kaip Afganistane pasidaro viams: jų uždavinys „pašvęsti
tyje.
kalboje ifikėlė reikalą gunnkti
Hot Springs National Park, Arkansas
stiklą. Labai skurdžiai h* pasaulį".
pinigu konsulato išlaidoms.
Nuotr. S. Damušio
J.
V.
paprastai. Moterys ir vaikai

g

, Spalio 2 d. išvykau su gerais
bičiuliais dr. Terese ir Vytautu
Petravičiais p a m a t y t i įdomes
nių vietovių. Važiavau d a r
n e m a t y t u New Yorko valstijos
šios dalies keliu. Buvo ilgesnė
kelionė ir g r a ž i gamtos
aplinka. Medžiai žydėjo meniš
komis r u d e n s spalvomis. O
mažesnės ir didesnės kalvos
bei kableliai sukosi su mumis
kartu ir viršuje mėlynavo gied
r a s d a n g u s . Keliaujant mažais
laukų k e b a i s , buvo malonu
stebėti upes, ežerus ir ūkinin
kų sodybas.
Pirmas mūsų
sustojimas
buvo W a t k i n s Glen, N.Y.,
miestelis. Apylinkė puiki i r
įdomi g a m t i š k a i . Tai sutvarky
t a s turistinis p a r k a s (1906 m.).
Ne p e r a u k š t i kainai, apžėlę
lapuotais i r spygliuotais
medžiais. T a r p aukštesniųjų
kainų
apačioje buvo gili
d a u b a . A u k š t u m o s viduryje
tekėjo s r a u n u s upelis nedide
liu kritimu ž e m y n . Nuo vieno
žemės k r a š t o iki kito — tiltelis.

S

JAV DRUGS VAISTINE

AUTOMOBILIU TAISYMAS

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE

r

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE

1

THE FUN NEVER SETS

nd Cackage
for<Jwo$13Q

THE

ARBNGTON

-t

•
das didžiulėje St. Phillips salėje,
Jackson Blvd., Chicagoje.
Per ilgus metus brolis Jonas bu
vo tikras "spiritus movens" Vy
čių organizacijoje. Važinėjo po
Ameriką, steigė skyrius, ruošė sei
mus ir buvo Lietuvos Vyčių junjorų įsteigėjas. Ilgus metus tik
tai Chicaga turėjo šią jaunesniųjų
organizaciją. Kurį laiką Vyčių
veikla buvo kiek nusilpusi, bet da
bar vėl atsigavo ir kai kuriuose
miestuose yra atgaivinti jaunamečių skyriai.
Jei būtų galima sakyti, kad bu
vo vienas asmuo, kuris padarė ma
no gyvenime didelę įtaką, paruoš
damas mane lietuviškai veiklai,
tai buvo m a n o brolis Jonas.
-m
Mūsų šeimoje buvo 5 vaikai: vyr.
BEDAGUOJA S I . SEMtNIENfi, 6507 TBOY STn CHICAGO. DLL. 60629. TELEF. (312; 925-5988
sesuo Ona Paukštienė, trys bro
liai — Jonas, Juozas ir Martynas,
o aš buvau jauniausia. Man bū
• •
nant tik vienerių metų amžiaus,
mirė tėvelis. Taigi, mamytei liko
sunki našta auginti tokią didelę
šeimą. Sąlygos buvo nelengvos —
ne
kartą užtikau mamytę grau
Buvo-džiugu išgirsti, kad šiemet Lietuvių kilmės amerikiečiai la dabar vadinasi Marijos Aukš
džiai
verkiančią, tačiau ji nepalū
Lietusių katalikių moterų seimas bai brangina protėvių tėvynę, jos tesnioji mokykla.. Lituanistines
žo
ir
mus visus užaugino ir
valstybingumo
istoriją
ir
vis
la
pamokas turėdavome kartą savai
žymiausia išeivijos lietuvių mo
išmokslino.
biau
suvokia
lietuvių
kalbos
iš
tėje
po
45
minutes.
Tačiau
ir
čia
terimi, parinko Mariją
Rudienę.
— Turėjome džiaugsmo
lanky
Tai dįd&os energijos, ypatingų skirtinę reikšmę indoeuropiečių tuo nesiribojo mūsų lituanistinis
įrengtoje so
sugeb^jimj;,, nuostabaus
pasi- kalboms tyrinėti. Lietuvių geras švietimas. Seselės mus paruoš tis Jūsų puošniai
šventijnp, mokanti su visais gerai vardas Amerikoje yra plačiai pri davo vaidinimams su lietuvių isto dyboje. Ten tiek daug lietuviškojo
sugyventi^ turinti daug sveikos pažintas. Tuo viskuo aš džiau rinėmis temomis. Esu vaidinusi meno motyvų. Kas Jus paskatino
puošmenų
iniciatyvos" užimti vadovaujan giuos ir didžiuojuos ir savo darbo Vytautą Didįjį, šv. Kazimierą, vai tiek daug lietuviškų
čias "pozicijas, labai visuomeninį dalelyte stengiuos palikti pėdsaką dilutę ar vieną kurį iš Marijos Peč- įvesti į savo namu* ir savo sody
gy.erttma?'pamėgusi išeivijos Iie- žemėje ir visuomenėje. Džiau kauskaitės - Šatrijos R a g a n o s kū bą?
— Nuoširdžiai dėkoju už pri
tuvė.i'Airkitąjį mokslą ji išėjo De giuos, kad Jūs visa tai vadinate rinių asmenybių. Ses. Ona Paul universitete, Chicagoje, o vi patriotizmu. Mes visi nebuvome, Marija mokydavo mus patriotinių pažinimą mūsų kuklių pastangų.
suomeninio veikimo įgudime išsi nesame ir nebūsime abejingi ne lietuviškų dainų ir turėdavome iš Paskatino v i s a tai, kas jau anks
tobulino? nuo jaunatvės dalyvau- gandams prosenelių tėvynėje. Ma mokti atmintinai ilgiausius Mai čiau pasakyta. Norime palikti že
damą-jvsiriose organizacijose. Be nau, nors ir praradę kalbą, lietu ronio eilėraščius ir juos deklamuo mę ir visuomenę gražesnę ir tur
tingesnę
negu radome. Vietoje
žinoino^šąlpos darbo BALF'e, ji vių kilmės amerikiečiai tai ti scenoje.
— Jūsų visuomeninė veikla yra primirkusios daubos, dabar yra
yra ^ i u v u s i
v a d o v a u j a n č i o s e garbingai tęs, ir tą srovę aš vi
pozicijose Chicagos moterų klube, somis išgalėmis remiu ir skatin nepaprastai plati ir gyva. Per kele tvenkinys ir pievų veja padengti
rius paskutinius dešimtmečius
Jūs pakrančių kalneliai, primenantys
buvo Katalikų federacijos direk- siu iki paskutinio atodūsio.
Dar maža būdama išmokau pa esate vis kviečiama užimti vado ežeringąją Lietuvą. Gluosniai svy
torė, organizavo Chicagos aukš
įvairiausiose ruokliai, berželiai, varpinė, lie
tesniosios lituanistinės mokyklos nešti didesnį darbo kiekį. Mamytė vaujančias pozicijas
organizacijose,
įvairioje tuviškas kryžius paežerėje prie
motinų klubą, buvo skaučių tuh- niekad neleido mums leisti lais mūsų
tiek kelio, apsodintas rūtomis, tepri
tininkė, organizavo
finansavimą valaikio , beprasmingai lakstant veikloje. Iš kur Jūs gaunate
lituanistikos vadovėlių leidimo, gatvėse. Visada turėjome surasti daug energijos ir ryžto, tiek daug mena visiems pavergtą Lietuvą.
veiklai pasi Bangos, bangelės, amžinasis van
pirmininkavo Jūratės ir Kastyčio kokį užsiėmimą, ir taip išmokau galite visuomeninei
dens čiurlenimas, raiškus jo rai
švęsti?
operos fondui, su vyru vedė lietu nebėgti nuo darbo, bet jį atliko.
— Dalyvauju lietuviškose or buliavimas mėnesienoje — te
Gimiau mažame miestelyje,
višką -radijo Forumą. Ji buvo ak
simboliu
Lietuvos
tyvi, organizuojant kultūros kong- We8tville, Illinois. Ten buvo lietu ganizacijose, apskritai lietuviš b ū n a
nemirtingumo.
Medžių
ir krūmų
re8U8?alBr¥ų' ir šokių šventes, laikė viška šv. Petro ir Povilo parapija, koje veikloje ir ją remiu, tačiau bū
paskaitas apie Lietuvą daugeliui tik nebuvo lietuviškos mokyklos, dama BALFo centro valdybos įvairumas, pušų giraitė, tebus
kitataučių Amerikoje ir kituose nei jokių lietuviškų pamokų. Bet pirmininkė, aš atsisakau užimti dalelytė Amerikos pastangų tur
kraštuose,
susilaukdama
net kartas nuo karto atvažiuodavo vadovaujančias vietas kitose or tinti kraštą atvežtiniais ir savais
kitataučių organizacijų pager jaunas, malonus lietuvis klierikas ganizacijose. B A L F a s y r a visų augalais. Gyvenamą namą įren
Pranas Juras, kuris visus vaikns lietuvių šalpos organizacija — jo gėme ūkiniame pastate. Čia atsi
bimo.
..
Joss^nagerbimo proga norėjosi surinkdavo ir mus mokydavo ka veikla labai plati, darbo yra daug rado vietos ir Amerikos būties, kul
tūros bei
religijos (vitražo
daugiau ją pažinti ir kitas lietuves tekizmo, eilėraščių, dainelių. To ir rūpesčių užtenkamai.
Negalėčiau nepaminėti savo kolekcija) pradams , ir lietuvių
daugiau su ją supažindinti, todėl ir kios tai buvo mūsų lietuviškos pa
motyvams. Svečių
pateiKaū jai eilę klausimų, ku- mokos ir taip mes pamilome savo velionio brolio Jono Juozaičio, tautiniams
kambarys
gal
net simbolizuoja
bočių
kalbą
per
liaudies
daineles
mirusio
prieš
14
metų.
J
o
įtaka
riuos^jjįa su jos atsakymais ir
Lietuvos
kaimo
vakarėlių ameriir
per
Lietuvos
istorijos
iškilius
mano
gyvenime
buvo
didelė.
Man
spausdiname:
konizuotą
patalpą:
krauk ant už
įvykius.
pasiekus
gimnazistės
amžiaus,
— Jjįiiaugiamės,
kad
Lietuvių
lų
linus,
kilnok
su
skriduline
ger
brolis
Jonas
tuoj
mane
įrašė
į
Lie
Justina
Karpiūtė,vargonininkė,
katalįįįįHjrįpterų seimas Jus išrin
ve
šieną,
dainuok
ir
šok,
dūdomis
tuvos
Vyčius
ir
tiesiog
įsakė,
kad
šiaip
taip
mus,
vaikus,
sugaudžiuko labiausiai pasižymėjusia
lietu
ve
moterimi
išeivijoje.
Svei- si, pasodindavo ant ilgo suolelio turiu dalyvauti visuose susirinki dūduok! Vietos yra!
savo maisto krautuvėje ir mo muose, parengimuose ir sporto ko
— Salia labai aktyvios
veiklos
kiname Jus. Kaip ši žinia Jus
kydavo giesmelių, kad galėtume mandoje. Ir taip tuo laiku visa or lietuvių tarpe, Jūs palaikote gyvą
pasiekė ir kaip ją sutikote?
— 'Pripažinimas visus visuomet pagiedoti per Mišias ir mišparus. ganizacinė ir visuomeninė veikla ryšį ir su amerikiečių bei kitų tau
asmenimis ir sąjū
gerafnuffrkia, kad įvertina darbo Tais laikais mišparai būdavo kas buvo Lietuvos Vyčiuose. V i s a s lie tų įtakingais
tuvių
patriotinis
jaunimas
pri
sekmadienį
po
pietų.
Jie
būdavo
džiais.
Kokie
įspūdžiai
iš šios sri
pastangas. Bet ne tai svarbu. A š
klausė
Vyčių
organizacijai.
Tu
labai
įspūdingi
ir
paliko
gilų
mal
ties
ir
kokius
patarimus
šioje
moku lur galiu džiaugtis ir be ofirėjome
savo
šokių
ir
dainų
grupes,
dingumą
mūsų
širdyse.
šakoje
Jūs
galėtumėte
duoti?
Ką
rialiiį /pripažinimų. Tačiau Lieruošdavome
išvykas,
pramogas
ir
galėtumėte
palinkėti
lietuvių
išei
Vėliau,
atvykusi
į
Chicagą,
lan
tuvių„k*tolikių moterų seimo pripažįnjHRas m a n y r a y p a č kiau lietuvių parapijos — Nekalto minėjome skyrių šventes. Važi vijos moterims, motinoms, apskri
prasmingas, nes Bendro Ameri Prasidėjimo, Brighton Parke — nėdavome į kitas valstijas daly tai tėvams?
—Visose organizacijose reikia vi
kos Lietuvių Šalpos Fondo, ku- pradinę mokyklą, kur lietuvių kal vauti ne tik Vyčių seimuose, bet ir
suomet analizuoti padėtį ir ener
riam «6 vadovauju, pagrindinis bos pamokos vyko kas savaitę, po didesnėse šventėse.
Vien Chicagos apskritis turėjo gingai ieškoti efektyviausių Lietu
uždavinys yra padėti broliui lietu vieną pamoką. Buvome mokomi
viui'Hefaunėj e ir skurde. Labda- lietuvių gramatikos ir istorijos. 10 krepšinio komandų — 6 vyrų ir vos ir emigracijos reikaluose ryšių
rybė^a K 'didžiau8ia dorybė, ir aš Taip pat mūsų lituanistinis švie 4 moterų. Man teko 5 metus žaisti su įvairių šalių įtakingais asmeni
džiaūfguon
Amerikos lietuvių timas buvo pratęstas, giedant lie Marąuette Parko skyriaus moterų mis, ypač — amerikiečiais. Reikia
komandoje, žaidėm, treniravo- labai atsakingai žiūrėti į lietuvių
geraširdiškumu ir galimybėmis tuviškas Mišias vaikų chore.
Lietuviškumą palaikė ir stipri mės įvairių miesto parkų arba organizacijų veiklos tęstinumą,
šalpos * reikaluose. Mes, paskirstydamtoMikas, visų aukojusiųjų no seselės kazimierietės, kai vė aukštesniųjų mokyklų sporto salė lietuviškos kilmės suvokimo ne
varckr Jatbekame krikščioniškąją liau lankiau Šv. Kazimiero Mer se. O kas sekmadienį vyrai pasto mirtingumą, nes mūsų prosenelių
misija^^ks; liudija nuolatinis laiš gaičių akademiją Chicagoje, kuri viai žaidė prieš įvairias koman tėvynė vis dar pavergta, valstybikų s m a l a s , žodžiai iš širdies.
Pavyzdžiui,
B.R.,
lietuvė,
gyv^fiįrirli L e n k i j o j e , gavusi'mlustb siuntinį, mums rašo:
"Suittrtfnet įsivaizduoti, kad da
bartinįame pasaulyje yra žmonių,
kurį§0», kiV> žmogaus likimas yra
toks isrtimas ir suprantamas".
A r b * » & ^ , kita lietuvė iš Len
kijos, rašo: "Karštai, širdingai dė
koju a# ir mano šeima už maisto
siuritfhlr'ttauta nuo Jūsų parama
turi-nMg^rriniaterialinę vertę: lengviauf OTįlrtąu gyventi, žinant, kad
yra žmonių, tautiečių, kuriems nė
ra abejingas mūsų likimas, kad
sunkioje, valandoje neliksim be pagalhUC\WJa, pavergtos Lietuvos
šelpiamieji okupantų ir jų tarnų
dažnai verčiami atsisakinėti pa
rainos, vardan "viskuo pertekuo s ^ a n t v a r k o s prestižo. Tuo tar81
pu $ejfce^ai čia, Amerikoje,
apiplėšiami, apkraun a n t l l K y t t n i u s didžiuliais sovie
tų muito mokesčiais. Ką ir kalbėti,
v i e a & t n J k t o matyti, kad sovietai
yra T nugrimzdę antihumanizmo

šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 24 d.
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ji išrinkta

pirmaujančia

Pokalbis su Amerikos lietuve Marija Rudiene

liūną* mtfiBS
—«Vas» gimusi ir augusi išei
vijoje, Ctišaugote į tokią gilią, ryž
tingu Aistei* patriote. Kaip tą aiškinaUitU iš kur tos
patriotinės
ugmtmmĖmiatės?
-VEartiesa, aš gimiau ir augau
Amerikoje. Bet prieš karą svečia
vausi nepriklausomoje Lietuvoje.

Madų korėjos Stasės Koronkevieienea i« Los
Angeles, Calif., sukurtas vakarines sukneles Putnamo seselių rėmėjų 20-toje madų parodoje Jaunimo
centre, Chicagoje, spalio 4 d. modeliavo (U k.): Dana

Bartkienė, Roma Prapuolenienė, Leda 2ilinskaitė,
Daina Pakalniškienė, Aldona Laitienė, Joana
Krutulienė Ir Gražina Rimkunienė.
Nuotr. Jono Tamulalčio.

(4

bėgėlius yra BALF'o tiesioginė pa
reiga. Tai liečia pirmiausiai tuos,
kurie neturi artimesnių giminių, ir
todėl BALF'o ekonominė pagalba
yra ypač reikšminga. Manyčiau,
kad vardan pagarbos išeivių
organizacijoms ir turintieji gimi
nių pabėgėliai turėtų būti prista
tomi lietuvių visuomenei, tarpi
ninkaujant BALF'ui. Ir tai dėl to,
kad beveik visi naujieji ateiviai
yra nelaimių aukos, atsidūrę lem
tingoje
gyvenimo
kryžkelėje.
BALF'as yra nepolitinė ir nereli
ginė orgnizacija ir todėl jam dera
pristatyti politinę globą gavusius
ateivius lietuvių visuomenei ir jos
skirtingų srovių organizacijoms.
Priešingu atveju ateivis nepasi
naudoja demokratinėmis verty
bėmis ir, sunkiai susigaudydamas
mūsų veiklos įvairovėje, ieško nau
jo gyvenimo kelio.

Nuotrauka V. Noreikos

Marija Rudienė
/ •
nis suverenitetas neatkurtas, bu
joja neteisingumas, tyčiojamasi iš
demokratijos. Tėvams norėčiau
palinkėti gerai išmokyti vaikus lie
tuvių kalbos. Mes, paveikti įvai
riausių aplinkybių, čia darome
daug klaidų. Etninių kultūrų reikš
mė Amerikai dabar yra naujai su
vokta ir pripažinta. Lietuviai yra
turinti gerą vardą ateivių grupė.
Nepamiršdami Lietuvos ir jos
valstybingumo istorijos ir žvelg
dami per istorinę prizmę į ateitį,
aukštinkime savyje ir pasaulyje
lietuvių kalbą. Juk tai viena iš ne
daugelio gyvųjų kalbų, gimininga
sanskritui. Tai nuostabu. Baltų
grupės kalbos, taigi lietuvių kal
ba, yra labai svarbi, tai raktas
indoeuropiečių kalboms tyrinė
ti. Šios dabarjau plačiai pasaulyje
pripažintos svarbos mes dar giliai
nesuvokėme. Mūsų kalba žūsta
mumyse. Barbarai ją naikina tė
vynėje. Todėl manyčiau, kad jaus
mais suvokiančios pasauli lietu
vių moterys, motinos puikiai
atliks savo misiją, kai gerai iš
mokys savo vaikus lietuvių kal
bos ir suras būdus paveikti visus,
net ir kitatautį tėvą, jei jis šiuo
klausimu ožiuotųsi. Kalbos ant pe
čių nešioti nereikia. O mums — bū
tina budėti!
—Savu laiku yra buvę BALF'e
problemų, kurias Jums, atsistojus
BALF'o vadovybėn, pasisekė sėk
mingai
išspręsti
ir
dabartinė
BALF'o veikla tapo sklandi, visų
branginama. Kokiais metodais to
pasiekėte?
— Pirmiausia sutvarkėme juri
dinius reikalus su Amerikos val
džios įstaigomis. Manome, kad rei
kia visokią visų šalpą registruoti
BALFe. Tuo bus stiprinama vie
na iš labai svarbių išeivijos or
ganizacijų — BALFas. Priešingu
atveju, Maskvos džiaugsmui, jis
bus silpninamas. Sutelkėme žmo
nes, visuomeniniu darbu BALPą
remiančius, sandėliams tvarkyti.
Ivedėme naują tvarką — rūbus ir
apavą suskirstėme pagal paskirtį
ir panaudojimo tikslingumą. Tai
atlieka, be to ir siuntinius supa
kuoja, atėję talkininkai. Nuošir
džiausias ačiū jiems. Nemažai atli
kome išaiškindami sukčius, kurie,
apsimetė vargšais, net nebūdami
lietuviai, kaulija paramos.

— Žinau, kad rūpestingai ruo->
šiatės BALF'o seimui, rodos, net
planuojami
įstatų keitimai. Ką
apie tai galėtumėte tarti?
— BALF'o seimas įvyksta spa
lio 24-25 d. Southfield, Mich., Die
vo Apvaizdos lietuvių parapijos
salėje. Šis yra jau XX-tasis,
sukaktuvinis seimas. Ta proga, iš
Romos atvykęs prel. Ladas Tulaba seime paskaitys paskaitėlę, ku
rioje bus apibūdinta BALF'o veik
la Europoje
organizacijos
gyvavimo ankstyvesniame laiko
tarpyje. Kaip žinote, BALF'as bu
vo įsteigtas Amerikos lietuvių
1944 m. balandžio 1 d. Šio seimo
rengėjai — Detroito BALF'o direk
toriai ir skyriaus valdybos su
darytas komitetas — intensyviai
ruošiasi sutikti atvykstančius ats
tovus ir svečius. Šeštadienio vaka
re, po darbo posėdžių, Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje įvyks
iškilminga vakarienė su menine
programa, kurią atliks sol. Danu
tė Petronienė. Vakarienės metu
kalbą pasakys dr. Kazys Ėringis,
neseniai iš okupuotos Lietuvos
pasitraukęs lietuvis mokslininkas
- ekologas. Sekmadienį tos pačios
parapijos bažnyčioje bus atnašau
jamos koncelebruotos šv. Mišios
už visus gyvus ir mirusius bal
tininkus. Pamokslą pasakys tė
vas Paulius Baltakis, OFM, Lietu
vių pranciškonų provincijolas.
Seimo
užbaigiamasis
posėdis
įvyks sekmadienį po iškilmingų
mišių.

— Girdėti, kad dabar
BALFas
ne vien rūpinasi Vakarų pašau
lyje paramos reikalingais lietu
viais, bet siunčia pagalbą ir Len
kijoje gyvenantiems
mūsiškiams
ir net ieSko kelių, kaip, reikalui
esant, siųsti pagalbą Lietuvoje pa
ramos reikalingiems. Kaip sekas t
šiuose užmojuose?
— BALF'o šalpos darbas iš tie
sų įvairiapusis. Lenkijos muitų ir
pašto įstaigos elgiasi^paisydamos
tarptautinių įstatymų ir etikos.
Tuo tarpu sovietų plėšikai puikuo
jasi melagingais pasiekimais, per
sekioja ir įkalina nekaltus žmo
nes, be a t v a n g o s gausina
nelaimes ir sielvartą, liūdesį ir
dvasinį skurdą, ekonominius trū
kumus, tačiau neleidžia BALF'ui
siųsti sintinių, negalima pasiųsti
vaistų, kurių ten paprasčiausiai
net nėra.

— Kiek tik paskutiniu metu
atvyko įžymesnių pabėgėlių, pasi
traukusiųjų iš Lietuvos, Jūs su di
deliu atsidėjimu juos globojate. Iš
kur gaunate tiek ryžto ir sveikatos
tiek pasišvęsti?
— Globoti atvykstančius pa

— Jūs esate svarbi talkininkė ir -I
t
gerbiamo inž. Antano Rudžio įmo
nėje Rockivell Engineering ir aps
kritai su juo veikloje labai gerai
I
sutinkate. Mes nedaug turime to
kių šeimų, kur žmona ir vyras bū
l
tų taip labai aktyvūs ir taip la
bai sėkmingi. Kame čia viso to sėk
mingumo
paslaptis?
— Mano mielas Antanas nė kiek ui
nemažiau padeda man, negu aš
jam. Jis mūsų bendrus sumany H•
mus sustiprina Rockwell Engi
neering metalinėmis sijomis ir kitokiomis
tvirčiausiomis
konstrukcijomis. Antanas išmin
tingas žmogus, nes jis nevengia iš
-t
klausyti moterų, o neretai čia ir b
glūdi sėkmė.... Įmonės adminis
tracija pareikalauja iš m a n ę s ne
mažai laiko, bet dabar, kada vy
riausias sūnus Antanas Jr..
perėmė atsakingą vadovaujančią
vietą administracijoje ir rūpesta
tingai vadovuja techniškam pro
jektavimui, man ir vyrui yra žy
miai lengviau, ir man tai palieka
daugiau laiko B A L F o reikalams.
— Daug gyvenime nudirbusi ir
pasiekusi, kokius dar
turėtumėte
planus ir kokias svajones
atei
T/
čiai?
— Apie ateitį ir sumanymus kal
bėti rizikinga. Tačiau, kaip ir dau
gelis žmonių, turiu troškimų ir
svajonių. Trumpai drūtai galė
čiau čia paminėti keletą. — Norė
čiau geriau išstudijuoti etninių s v
grupių veikią Amerikoje ir širdimi
bei protu prabilti į angliškai kal
bančius lietuvių kilmės amerikie
čius, ryškiau negu iki šiolei, nužy
mint jų likiminę misiją Lietuvai.
Mums reikėtų pažinti ir kitų išei
vių gyvenimą, jų organizacijas,
žymius pasiekimus, net ir žydų bei
airių, ir šių grupių gyvenimą mies
tuose, jų organizacinę patirtį, tra
dicijas ir veiklos tęstinumą. Tie
siog
nuostabu, kad
net
praradusius kalbą juos jungia
religija ir tradicijos kaip stiprus,
vieningas tarpusavio ryšys.
Prieš mirtį aš trokštu pasvei
kinti suvereninę Lietuvos vals
tybę ir įnešti kuo didesnį kraitį į
lietuvių kilmės amerikiečių tes
tamentą, Lietuvos nemirtingumui
puoselėti.

•

Buvo labai malonu patirti tokius
mūsų mielos Marijos Rudienės pa
reiškimus. Tikrai, ji labai pelnytai
buvo parinkta garsiausia šių me
tų išeivijos lietuve.
Juozas
Prunskis
•

•

"

Madų parodos pirmūnių trejetukas: Olimpija Baukienė, Milda
Memėnaitė ir Stasė Olšauskienė modeliavo savo pačių siūtus rūbus su
mažom pertraukom nuo pirmosios madų parodos Chicagoje iki
šiemetinės — dvidešimtosios.
Nuotr. Jono Tamulaicio

•
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Pastabos ir nuomones

Ū Ū T H O R i l , TAIP SUPRANTAME
V. SEMAŠKA
Rugsėjo 14 d. "Drauge" iš
spausdintas Juozo Gailos straips
nis "Supratome, nes žinome, apie
ką kalba", prašosi patikslinimų
bei kitokios nuomonės pareiški
mo.
Straipsnio įžangoje autorius tei.
giamai apibūdina žurnalistą ir
paskaitininką Viliy Bražėną, įver
tindamas ankstyvesniąja veiklą
Lietuvių Bendruomenėje bei su
"gilia pagarba" žvelgia į jo dar
bą, jam įsijungus į amerikiečių or
ganizaciją antikomunistinei veikai Betgi
Juozas Gaila
jai.
neigi Juozas
uaua, Ridame.
išklausęs
Baltimorėje Viliaus Bražėno kai
bą, sako: "Nemanyčiau, kad
mums pakeliui su vienais ar su ki
tais... abiejų sparnų ekstremistai"
arba "Maža laimėsime susidėję
su radikaliomis grupėmis ar orga
nizacijomis". Bet V. Bražėnas jo
kiai organizacijai žmonių never
bavo. Ir jeigu yra nepakeliui su
radikaliomis •grupėmis, tai vistik
norėtųsi paklausti, kodėl mūsų
išeivijos vadai nepaleidžia "li
beralinių" skvernų ir net ultraliberalus jaunimo simpoziumuose
paskaitininkais kviečia? Ar šios
rūšies "ekstremistai" mums "pa
keliui"?...

jo OSHA sutramdyti. Kiek mažės
niu įmonių turėjo užsidaryti dė
lei OSHA kaprizu? Kiek žmonių
tapo bedarbiais?

siekusi ginti jo teises... O kaip su
auka? Velniop, su kraujuojančiu
... Jeigu pagis, miestas pakels jam
mokesčius, o jeigu numirs — taps
dar vienu statistikos skaičiumi.
Taigi atriškime policijai rankas,
išrinkime konservatyvinės link
mės įstatymų leidėjus, balsuoki
me už siūlomus talpesnius kalė
jimus ir visas recidivistu reika
las greitai susitvarkys. Tada ne
reikės nei šaunamų ginklų kont
rolės, kur tik padorūs piliečiai bū
tų kontroliuojami, nes nusikaltė
liai to išvengtų ginklą pavogda
mi, patys jį pasidarydami arba
vartodami peilius bei kitus nusi
kaltimui įvykdyti parinktus įran
kius.

Pasirodo, jog policijos centra
lizacija Juozo Gailos nebaugina,
nors gyvenime turime pavyzdžių,
kad tokia ar panaši centralizaci
ja atneša, arba gali atnešti nei
giamų ir net tragiškų išdavų. Ši
tokią padėtį matome Sovietų Są
jungoje. Arba, jeigu Niurnbergo
Toliau autorius teigia, kad "ge
teismas ir turėjo savo trūkumų, riamo vandens chlorinavimas"
išvados
}** b u v o ? £ ******
» | (ar ne "floridavimas"), "ar be
k a d n a c i a i į s į g a i ė j 0 tik per cen '
verčių vaistų 'laetrile' uždraudi
tralizaciją... Lygiai taip pat ne- ] mas" birčininkams tampa "ko
galima su autorium sutikti, kad munistų sąmokslu". Esu neblo
policija yra nepajėgi dėl "menko gai su konservatyvine spauda su
apmokymo ir kooperacijos stokos sipažinęs, įskaitant ir birčininku,
tarp miestų, miestelių..." Teisybė ir joje tokiais atvejais kovojama
gi yra, kad policija gerai apmo už pasirinkimą bei laisvą apsis
kyta ir tos kooperacijos užtektų, prendimą... Kodėl
viduramžis
bet jos rankos surištos "liberali žmogus turi gerti vandenį su
nių humanistų", visam amžiui aliuminijaus priemaišomis, kurios
paskirtų teisėjų ir valdžios agen jo amžiuje yra daugiau jam kenks
tūrų, kurias Juozas Gaila tikriau- mingos negu naudingos, vien dėl
sisi teisintų... Kiek tikrai nusipel to, kad prieauglis turėtų sveikesnė LEAA (Law Enforcement As- nius dantis? Jeigu norima tokį
sist Administration), federalinė vandenį gerti, prašom — įsidėki
agentūra, savo gyvavimo laiko te į savo vandens stiklinę atitin
tarpyje prašvilpusi bilijonines su kamą tabletę... Pasirinkimas!
mas, norėdama "pamokyti" poli
"Laetrile" didžiausios kontraciją?
Būtina paminėti kai kuriuo
Atrodo, kad Juozas Gaila iš
versijos
metu esu parašęs vieti
se
miestuose
įsisteigusias
"Pilie
klausyti kalbos atvyko su jau su
niam
dienraščiui
laišką, gindačių
tarybas",
kurios
"rekomen
sidariusia nuomone ir jo atsilan
«%>•<••
Ii aAiIo^vM
AtvionranHimo
Tlolrin
i
l
i
d
O
q
ajya*3^xv-i.A«.AA**Ą*».
*-^^,*»**kymas buvo tik dėl formos. Ne duoja" patraukti policijos pareigu
gas
buvau
redaktoriui,
kuris
ma
nuostabu todėl, kad jis "išgirdo" nus teismo atsakomybėn dėlei
tokius V. Bražėno išvedžiojimus, žmogžudžiui ar žagintojui paro no straipsneliui uždėjo džentel
kurių jis nei straipsniuose, nei kai dyto "policijos brutalumo"... Ir menišką antraštę: "Give Laet
bose nedaro. Lygai taip pat pra kada nusikaltėlio auka kraujuo rile a fighting chance". Kodėl už
sikiša faktas, kad Juozas Gaila ja nuo peilio ašmenų, ACLU drausti "laetrile" vėžiu sergan
mažai yra susipažinęs su dešinių (American Civil Liberties Union) čiam, jeigu jis, kad ir tik psicho
jų aspiracijomis, jų gabumais nu skuba nus&altėliui pagalbon pri-1 logiškai, yra įsitikinęs, jog tas jam
matyti įvykius, prieš jiems įvyks
tant, bei pagarba JAV konstituci
jai. Autorius saiko, kad "... ultra
— dešinieji visur regi liberalų
'trilateristų' konspiraciją sunai
kinti JAV demokratiją"... Teisybė
gi yra, kad dešinieji visuomet pa
brėžia "Respubliką", o ne "De
mokratiją". Ar senatorius Goldwateris yra ultra — dešinysis, birčininkas, radikalas, ekstremistas
...? Patys liberalai jį skaito kon
servatyvinės linkmės žmonių at
stovu — "Mr. Conservative"... O
tas pats senatorius yra įspėjęs apie
"trilateristų" užmačias. Net pa
dorūs, apsišvietę liberalai nepri
taria "trilateristams"
(Harper
eta).
Nebūdamas "birčininku", vis
tik esu kelias V. Bražėno kalbas
išklausęs ir negaliu su Juozu Gai
la sutikti, kad V. Bražėnas sakė
ar sakytų, jog "Keliaženkliai į ti
roniją" yra OSHA, EPA, krašto
policijos centralizacija ir kt. Šiais
atvejais kalbėtojas iškelia tokių
agentūrų įsigalėjimą arba esamą
padėtį, jų režiminę kontrolę ne
atsižvelgiant į amerikiečių pri
vačios iniciatyvos teisę, bei tos
iniciatyvos slopinimą ir žlugdy
mą. Taigi šitaip aš esu jo išve
džiojimus ir supratęs. Ar autoriui
nežinoma, kad OSHA ne kartą
atsidūrė teismo salėje vien dėl sa
vo režiminio, nerealistinio užsis
pyrimo bei priekabių ieškojimo?
Prisiminkime 1976 metų "Osha
versus Bill Barlow" bylą, kur tri
jų teisėjų federalinė taryba turė-

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
!R MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami Cla
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas. Atidaryta pirmad.
Ir ketvirtad. vaknrais iki 9 vai.

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

sumažina skausmus,
priduoda
svorio, pagerina savijautą... "Pelnagaudžiai ir šarlatanai" (kaip
autorius sako) tikrai mažiau jį
apiplėš negu chemoterapistai bei
diplomuoti sveikatos magikai, ku
rie tokio žmogaus, spinduliavimu
bedegindami, nusineš ne tik
santaupas, bet ir jo namą, o jo
šeimos nariai vargšų sąrašuose
atsidurs... Rezultatai abiejuose
"gydymuose" dažniausiai tie
patys — su šiuo gyvenimu atsiskiriama.

autoriui nežinoma, kad V. Bražė
nas yra kviečiamas ir dalyvauja
radijo "Talk Shows", televizijo
je, kalba jaunimo stovyklose, ku
rių auditorijos yra tikrai plates
nės negu Baltimorėje. Taigi, ko
dėl V. Bražėnas taip dažnai pra
šomas kalbėti bei dalyvauti dis
kusijose amerikiečių visuomenė-

Autorius stebisi, kad V. Bražė
no kalbai nebuvo "jokio atgarsio
abiejuose dienraščiuose". O kokį
atgarsį mes susilaukėme mūsų
partizanų kruvinų grumtynių lai
kotarpyje? Kodėl "didžioji" spau
da patalpino tik kelių eilučių ži
nutę, bene 35 psl., kada 14,000
"etnikų" žygiavo Amerikos did
miesčio gatvėmis? Pats V. Bražė
nas dažnai mums primena, ko
mes galime iš "didžiosios" spau
dos tikėtis. Jis taip pat paneigia
vadinamas"klaidas" ir visuomet
pabrėžia, jog bet koks vyriausy
bės ar kitų sluoksnių savivaliavi
mas yra suplanuotas, o ne "klai
dų" išdava.
%

TYPEWRITERS AND
ADDING MACHINES
Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metų patikimas jums
patarnavimas.
5610 So. Pulaski Rd.. Chicago
Pbone - 581-4111

WAGNER and SONS

Batftti* Ref iatshmg

Professional
Porcelain
Resurfacing Inc.
Lsf tetaf

Fru i
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A. + A.
BRONISLAVAI SPAKEVIČIENEI
mirus, jos dukterims REGINAI GRUBLIAUSK1EN EI,
GRAŽINAI ŽUKAUSKIENEI, DANUTEI SVIRSKIE
NEI, gūnui JULIUI ir jų ŠEIMOMS gilią užuojautą
reiškia
HALINA IR KRISTUPAS
DAUGIRDAI

A. f A.
JUOZUI SKORUBSKUI mirus,
liūdesio valandoje širdingai užjaučiame
žmona, dukrą Rimą ir Algį Tamošiūnus.
JONAS IR MARYTĖ UTZ
PRANAS IR ALDONA MAŽEIKAI

A. f A.
JUOZUI SKORUBSKUI mirus,
žmoną, dukrą ir artimuosius giliai už
jaučia
JULIJA IR VYTAUTAS
SAULIAI

SIUNTIMUI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus
NEDZINSKAS, 4056 Archer Aventte,
Chicago, I1L 60632. teL 927-9980

Dutchman Contractors
Established

1959

ROOFMAKING A N D GEN'L
HOME REPAIRS
Call anytime for estimates

STATOME NAUJUS PASTATUS
TAISOME SENUS

;so—

IŠNUOMOJAMA — n »

EEHT

ISNUOM. 3-jų kamb. butas 2-me auk*.
te. 7029 S. Califomia Ave. Skambint
Tel. — 776-0914
Išnuomojamas 4 kambarių butas
Skambint penktad. po 6 v. v., šeštad.
visą dieną, sekmad. iki 2 vai. popiet
teL — 484-7140.
•

ISNUOM. 3 kamb. 2-me aukšte ir 2
kamb. beisemente su baldais. Marąuette Parke. 6953 S. Talman Avenue.
TeL— 737-5987

Jim Hammer
Tel. 593-3287

NAHŲ APSITVARKYME

PIRKTI

Ieškau pirkti naudotus moteriš
kus tautinius rūbus "small" arba
"medium" dydžio, skambint po
7 p.m. 476-5009.

Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at
naujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko IIIIMIIIIIIIUIIUIIIIIIMIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIII
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums
M. A. i I M K U S
su patyrimu, už prieinamą kainą, pa
dės, skamDinant po 6-os vai. vakaro.
INCOME TAX SERVICE
NOTART PUBLIC
Tei. 476-3950

P A RD AV I M U I
Kuras vis brangsta ir brangsta. Gal
turite malkom kūrenamą pečių arba
"fire piace"? Cia yra proga įsigyti ge
ra malkų pigia kaina. Patys pasiim
kite. Patogus privažiavimas.
TEL. — 585-9909

4258 S. Maplewood, tel. 254-7430
Taip pat daromi VERTIMAI.
GIMINIŲ UUcvletlmai, pildomi
PILIETTBfiS PRAŠYMAI ir
<itokl« blankai.

iimiminnnnmiiniiiHiuiiiiiMinHHHtin
B E AL 1 8 1 A T B
PETRAUSKAS CONSTRUCTION CO. iiiiiiiiiumiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
įvairių prekių pasirinkimas nebrangiai FOR SALE HOU8E IN OAK LAWW
Skambint 8 4 7 - 7 5 6 4
AREA BY OWXER
iš mūsų sandelio.
S bedrooma — 1% batha —
po 6-tos valandos vakaro
COSMOS PABGEL8 EXPBE86
paneled oversized garaže.
2501 W . Ofth St^ Chicago, O. 60429

Tel. — 9*5-2737
Vytautas Valantinas wniiams Bay, Wiscoosine, prie Lake
$93.00
iiiHiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiinmmimiHiiiiii Geaevs ežero savininkas parduoda,
prieš 8 metus statytą, 3-jų miegamų
C iee r o j e
gyvenamą namą. Sklypas — 154' x 90*.
(10/20/5/UM)
Kaina: $73,000. Rami vieta gyventi iš
Pensininkams auto apdrtuda
tisus metus. Sutinka finansuoti.
KILIMUS 1B BALDUS
tsresuoU skambinkit: 414
Amžius 62 iki 80 m.
Plaunama ir vaškuojama
6529 So. Kedzie Avenne
visų rAsių grindis.
Arti 73-eios ir Campbell 2-jų butų
BUBNYS
BACEVIČIUS —778-2233
medinis. Didelis kiemas. Tik 998400.
$121.00 Chicagoje

m

«• KfBKUTOtS

Gan 494-4441 tor

Ant pardavimo — Cicero — 6 butų
namas — 1439 S. 50th Ave. $59,000.
Skambinkit savininkui —

SIUNTIMAI f LIETUVA

PUSMEČIUI

S ne

VALO

I.

Msrauett* Parke apyL liuksusinis UI
butų. Parduotas.
E L E K T R O S
CICERO BOTTLING WORKS
Arti 99-os ir RockweIL Mūrinis 2-jų
uiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiui
{VEDIMAI — PATAISYMAI
butų.
Parduotas.
**4;a Turiu Chicajroa miesto leidimą.
We also sell BEER at competitive Dirbu ir užmieaty. Dirbu greitai, ga
Brlghtoo Parko mOr. 3-jų botų ir
Spalvoto* ir paprastos. Radijai,
rantuotai ir sąžiningai.
prices.
krautuve. Parduotas.
Stereo
ir
Oro
Vėsintuvai.
4514 S. TaJman Ave. 927-3559
3100 & 48TH CT. — TEL 652-1133
Dsr turime pirkėjų ir gerų naseų
Pardavimas ir Taisymas.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
investsvimui.
M I G L I N A S TV

Tel — RE 7-5168

TELEVIZIJOS

MJDWAY FUNERAL HOME
3 Spacious Chapels. We offer preneed & counseling on prearranged funerals. For more information contact
RAYMOND ANDERZUNAS, 767-8807
Cor. Archer & Major, 5948 S. Archer

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

KALĖDINĖS DOVANOS
GIMINĖMS LIETUVOJE

Mylimai motinai

NO BI

HteCKULANBOUS

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii
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Ir štai, Juozas Gaila abejoja,
"ar tokia V. Bražėno kalba būtų
suprantama platesnei amerikie
čių auditorijai..." O kodėl ne? Ar

CLASSIFIED ADS

Praktiškas ir naudingas siuntinys 1 — 1981.
3 m. šilkinio geriausios rūšies aksomo suknelei; 3 m. vyriškai arba
moteriškai eilutei vilnonė medžiaga su įaudimu „Ali wool made in
England", vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė; vyriškas arba
moteriškas nertinis; „Wrangler" arba „Levi" jeans, denim arba
rumbuoto velveto; medžiaga dėl dviejų puikių suknelių arba 2 svarai
vilnonių su mohair siūlų.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $320.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių: medžiagos
galima dadėti 3 m. ir dirbtinio minko kailio paltui 3 jardus.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kainos su muitu):
Avikailiai, ilgi arba % vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, kailio kalnierius, sveria 5 sv. . . . $220.00.
Geriausios rūšies avikailiai, tikro kailio, %, sveria 5 sv
$600.00.
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, De-lux, sveria 6 sv. . $100.00.
Dirbtinio minko kailis paltui, 3 jardai, Ranch. sveria 6 sv. .. $86.00.
Jeans „Wrangler" arba „Levi", siuntinyje gali būti dvi,
viena pora sveria 2 sv., kaina už vienas
$40.00.
Jeans, rumbuoto velveto, siuntinyje gali būti dvi, kaina už vienas . . .
$42.00.
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1% sv
$40.00.
Vilnonė arba šilkinė skarelė
$12.00.
Telescopic lietsargis, sveria H sv.
$13.00.
Vyriški arba moteriški odiniai pusbačiai, sveria 1H sv
$50.00.
Puiki medžiaga suknelei
$32.00.
Angliška medžiaga eilutei
$60.00.
Angliška medžiaga eilutei
$70.00.
Angliška medžiaga eilutei
$96.00.
Aksomo medžiaga eilutėm. 3 m., dvigubo pločio
$80.00.
Kalkuliatorius TI - 33, Texas
$57.00.
Kalkuliatorius TI - 51 -111, profesionalinis
$100.00.
Stetoskopas, Littmann
$62.00.
Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: tfcsv. arbatos — $4.00;
Hsv. neseafes — $6.00; 1 sv. pupelių kavos — $7.00; 1 sv. šokolado —
$7.00; 40 cigarečių — $5.00.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti persiuntimui $42.00.
Pasmnčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi
ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas,
persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley,
K e n t , BR1 4HB, England.
Tel. 0 1 460 2 5 9 2 .

2846 W. 68 S t , teL 776-1486
llllllllllllllllllllllllllllllllllll!
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PLUMBING

Skambinkit teL 496-7878
SIMAITIS BEALTT
2951 West 6Srd Street
Insurance — Incosne Tas
Notsry Pubse

Lieensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
ves ir vonios kabinetai. Keramikos ir
Atdari apžiūrėjimui spalio 29 d,
kt. plyteles. Glass blocks. Sinkos
Sekmad. nuo I Oti 4 vaL
vamzdžiai išvalomi elektra. I automs-j
tą galite kalbėti lietuviikai, palikite
3829 W. 99 STREET
savo pavarde ir telefoną.
4 miegamų muro namas. Puikiai išlai
kytas, {rengtas rūsys. Garažas, šoni
SERAPINAS — 636-2966
nis įvažiavimas. Nebrangus.
iiiimiimiiiiuii
— o —•
9998 S. 99 COURT
Oak Lawn, Illinois
S-jų miegamų "bi-leval**. 6 metų senu
ŠERĖNAS perkrsusto baldus ir mo. l / 3 vonios. Garažas. Savininkas
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei turi parduoti. Pamatykite.
dimai ir pilna spdrsuda.
4818 S. ROCKWELL
Priimame MASTER CHARCE ir VISA
2-jų
butų
mor. 3 miegami apačioj,
Telef. — WA 54069
2-jų mieg. butas viršuj. Modemus.
Pamatykite Šiandien.
-v
j

OVI

NG
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A.

BUDRAITIS BEALTT
S. Pabūki Road
TeL - . 7 6 7 - 6 6 9 9

VILIMAS
M O V I N G

ApdrauiUs perkraustymai
{•airių atstumu

DĖMESIO!

Tel. 876- 1882 arba 876-5996
ll
90*

10%

SIUNTINIAI I UETUV4
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ai

Labai pageidaujamos
prekSa. Maistas 11 Europos saadSUa

Ir

bilio

FRANK

ZAP0LIS

8208% West 95tk Street
Telef. GA 4-8654
HELP

PAOKAGE EZPRESS AOKHCY
MARMA HORJEIBJJUIR

>«os w. etui st.. ohicaao. m. esese
Tel. 928-2787
Perskaitė "Drangą", duokite
JI kitiems pasiskaityti.

W A N T E D — MALĖ

A F E II A L B

jj.TjaaKastfaa.Taa.Tj.tį. g5eBcacBBBSBBaBa«BBBBeBea««ag

SERVICE

aaaBBcaeaeBeaBanBaa

REPRESENTATIVE

Reikalingas malonus, suprantantis ir
užjaučiantis asmuo klientų reikaluo
se. Idealios darbo sąlygos. Geras pra
dinis atlyginimas ir visi priedai (skai
tant Blue Cross • Blue Shield, Hospitalizatfcm, Major Medical, DentaI program. Gyvybes draudimas, pensija
bei užkandžiai — viską apmoka darb
davys. Pageidaujamas rastinės darbo

ar panašus prityrimas ir geras kapų
tvarkos pažinimas. Reikalinga malinsią
rašyti ir laisvai kalbėti, skaityti bei
rašyti angliškai.
Kreiptis | Mr. Qulna teL 979-7179
9V. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIS
4491 West

Ultk
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PREMIJA JAUNIMUI
P*V Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria
kasmetinę
Eugenijaus Kriaučeliūno
premiją
Premijai skirti sąlygos yra
tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno
100 dolerių premija skiriama lie
tuviai jaunuoliui, geriausiai pa
sireiškusiam raštais (lietuvių
anglų, ar kita kalba), veikla, or
ganizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių
šokių grupei, jaunimo chorui,
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų laikotarpyje;
2. Premijai gauti asmenis ar
vienetus raštu pasiūlo jaunimo
organizacijų vadovybes, jauni
mo grupės, vyresniųjų organiza
cijos ar paskiri asmenys M.
kiekvienerių metų gruodžio 31 d.
(pašto antspaudas);
3,- Premijuotino asmens ar
jaunimo vieneto tinkamumui
{vertinti sudaroma Jury komisi
ja, kurion po vieną atstovą ski
ria Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo
sąjungos valdyba ir JAV Lietu
vių Jaunimo sąjunga, o du ats
tovus paskiria Kriauceliūnų
šeima;
14.'! Jury komisija, aptarusi as
mens ar vieneto tinkamumą
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki sekančių metų vasario
15 d. ir susitaria su Kriauceliū
nų šeima dėl premijos įteikimo
laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiami:
Eugenijaus Kriaučeliūno Pre
mijos komisijai 12800 Pawnee
Rd., Palos Park, Ulinois 60464.

ruošė A. Miliauskienė, T. Liut
ikienė, A. Kraujalienė, E. Grušie
nė, R. Plepienė, V. Kriaučiūnie
nė, A. Navickienė, S. V. Vaš
kai, J. Lastautienė, O. Kindurienė. Po piety buvo turtingi lai
St. Petersbuig, Fla.
mėjimai, atvykusiųjų suaukoti.
BALFO SKYRIAUS PKNBCAS Juos pravedė O. Galvydienė, tal
kininkaujant J. Žostautui ir K
— VAJAUS ATIDARYMAS
Sabalienei.
Balfo rudens vajaus atidarymo
proga buvo surengtas piknikas
Svečių tarpe buvo kun. J. Gaspalio 6 d. Seminole parke. Sve siūnas, kun. A. Stasys, pranciš
čiu ir nariu atsilankė gausiai — konai kun. J. Gailiušis ir kun.
apie 170. Balfo skyriaus veiklus V. Gidžiūnas, Balfo direktorė D.
pirmininkas Jonas Valauskas dėl Bobelienė, Altos sk. pirm. inž. A.
ligos negalėjo dalyvauti.
Šukys su žmona, Vyčiu pirm. A.
Sėkmingam piknikui vadovavo Mažeika, LB pirm. A. 'Krasaus
vicepirm. A. Miliauskienė. Pikni kas, radio vai. vedėjas K. Kleiva
ką pradėjo prel. J. Balkūnas la su žmona, šaulių pirm. A. Gubai įspūdinga malda. Inž. Jonas donis, dr. Petrikas su žmona ir
Vaičaitis toliau vedė pikniko daktarai Milai. Darbštusis sky
programą. Stasys Vaikys paskai riaus iždininkas V. Kriaučiūnas
darbavosi prie bilietų ir sąskai
tė aktualios savo kūrybos.
Karštus pietus gamino I. Va- tų.
Pikniko dalyvė.
lauskienė, o kavą ir kepinius pa

LAIŠKAI "DRAUGUI"
„

PRIEŠ KLAIDINGĄ
AIŠKINIMĄ

©raugo Nr. 231, spalio 3 d.,
V. Sūduvas klaidingai cituoja ir
klaidingai aiškina ištrauką iš ma
no -knygos Lietuva pasaulyje.
V^Sūduvo straipsnyje "Ar par
tizanavimas buvo beviltiškas rei
kalas" pateikiama citata: "Lietu
va- po karo neteko daugiau krau
jo, negu kitos Baltijos valstybės,
bet gal kaip tik dėl to, kad liko
iš jų labiausiai užsispyrusi" (ma
no pabraukta). Mano knygoje
(psl.~2&4) juodu ant balto para
šyta: "Lietuva po karo neteko
daugiau kraujo, negu kitos Balti
jos valstybės, bet gal kaip tik dėl
to lihriš \ų labiausiai užsispyru

LIETUVIAI
FLORIDOJE

B r a n g i a i

% '**-

A. + A.
Kęstučio Paukščio
prisiminimui

A. f A. Sofijai Lukauskaitei - Jasaitienei

Mūsų brangus Sūnau ir Broli Kęstuli, 25 spalio šm.
praėjo pilni skausmo ir ilgesio metai, kai negailestingos
mirties buvai atplėštas nuo mūsų. šiam varganam že
mės gyvenime Tu esi mūsų vienišose širdyse begalinė
meilė.
Prašome prisiminti A. A. Kęstuti savo maldose-

mirus, dukrą IĄ su vyru KĘSTUČIU VALIŪNUS, sūnų
STASĮ su žmona LAIMA JASAIČIUS bei jų šeimas, ve
lionės gimines, bičiulius ir gerbėjus kartu liūdėdami pra
šome priimti mūsų gilią užuojautą.
VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
DALIA, GEDIMINAS, AUŠRINĖ IR
ALGIS BYLAI

MAMA, GRAŽINA,
VYTUKAS su ŠEIMOMIS

Motinai

A. + A. ONAI TONKONIENEI
mirus, jos vyrui MYKOLUI, dukrai RTTONEI, sū
nui ALGIUI, jų šeimoms ir visiems giminėms reiš
kiame gilią užuojautą.
KAZIMIERA ir ADOLFAS,
DIANA ir KAZIMIERAS,
AUDRĖ ir GEDIMINAS
ČAMPĖS.

A . f A. JUOZAPUI URBONUI
mirus, broliui, Lietuvių istorijos nariui
kum. dr. Ignui Urbonui reiškiame gi
lia užuojauta.
LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
VALDYBA IR NARIAI

Muzikas

A. f A. JONAS ZDANIUS
mirė 1975 m. spalio mėn. 23 dieną.
Jau šešeri metai, kai tu mums tik brangus prisimi
nimas, šešeri metai, kai gimei į Amžinybe. Dangiškoji
šviesa tegul Tau šviečia.
šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos Romoje, To
ronte, Chicagoje ir Hot Springs, Arkansas.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamais prisi
minti Jį maldose.

Uoliam ilgjamečiui Amerikos Lietuvių Tarybos val
dybos nariui

A. f A. JUOZUI SKORUBSKUI mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą brangaus velionio žmonai
BIRUTEI, jo dukteriai RIMAI bei žentui ALGIUI TAMO
ŠIŪNAMS, drauge liūdėdami netekus bendradarbio, kuris
tiek daug ir tiek rūpestingai dirbo dėl Lietuvos.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330-34 So. California Avenue
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

Nuliūdę: Žmona Julija ir sūnus Algis

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

1079 m. lapkričio mfe. 2 d. arti*

A. f A.

'

Mielajai ONAI TONKONIENEI
staiga mirus,
gilaus skausmo prislėgtą jos vyrą MYKOLĄ, dukrą RITONE RUDAITIENĘ su šeima, sūnų ALGI jo šeimą, vi
sus gimines, bei artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame
ir kartu liūdime.
KAZIMIERA ir ZENONAS GOBIAI
FELICIJA ir JUOZAS JASINEVICIAI
SU ŠEIMOMIS
Cleveland, Ohio

si.

Taigi aš tvirtinu maždaug tą
patį, ką ir V. Sūduvas, tiktai ne
tokiu retorišku tonu: partizanų
karas turėjo Lietuvos istorijoje
rimtos simbolinės ir moralinės
reikšmės, kadangi sukūrė pasi
priešinimo, tradiciją.
Tuo tarpu grynai kariniu po
žiūriu jft "neabejotinai buvo be
viltiškas- įrodymų tam netgi nereikia~— geriausias įrodymas yra
tas faktas, kad partizanai buvo
sutritfsTffhtt Taip pat niekam ne
pasIapUs, kad Vakarai Lietuvos
partizanų karu rimtai nesidomė
jo, apsfBfcodami kalbomis bei re
zoliucijomis ir tik retkarčiais su
teikdami Šiokios tokios paramos,
kuri karinės naudos iš esmės
nedavė. Šie dalykai plačiai aptar
ti ir Išnagrinėti mūšy išeivijoje
(nors" ir ne visi faktai paskelbti
ar žinomi), ir toliau ginčytis tuo
reikalų* man rodos, beprasmiš
ka.
Man taip pat neaišku, kodėl
V. Sūduvas laiko įžeidžiamu žodi
"partizanavimas", netgi prilygin
damas jį žodžiui "banditizmas",
kurio a? nevartoju. "Partizanavi
mas" yra lygiai toks pat neutra
lus išsireiškimas, kaip "dainavi
mas" a*ba "ūkininkavimas". Jei
gu ^'ūkininkavimas" reiškia "ūkio
valdymą/tvarkymą", tai ir "par
tizanavimas" puikiausiai gali
reikšti "partizanų karą".
T. Venclova

DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. spalio mėn. 24 d.
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PETRAS NORKUS
Jo brangų atminimą gerbdami, su dideliu skausmu ir liūdesiu
prisimename jo skausmingą ligą ir staigią mirtį.
Nors metai daugėja, liko nepasimates su brangiais asmenimis,
bet mes tavęs neužmiršime niekados.
Už jo sielą užprašytos šv. Mišios lapkričio 1 d., Hartford, Coim.,
Švenčiausios Trejybes bažnyčioje 11*30 valandą ryto. Po šv. Mišių
paminklo pašventinimas,
Putnam, Conn. šv. Mišios lapkričio mėn, 3 ir 4 d.
Ilsėkis Viešpaties Ramybėje, Mielas Petreli.
Skausme likusi: 2mona TERESE ir GIMINES.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS
2 5 3 3 VVest 71 St., C h i c a g o
1410 So. 5 0 t h Av., C i c e r o

Uoliai patriotei, rūpestingai Altui talkinusiai lietuvos laisvinimo darbuose

Tel.

476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

A. + A. EVAI M. MIGONYTEI
A. f A. INAI GIER5TTKAITEI
m i r ų s,
jos broliui Raimundui ir visai šeimai
reiškia gilię užuojautą

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seseris ANNE E.
JOHNSON, MARGARET M MIGONYTĘ ir brolį JONĄ
A- MIGONL drauge su jais liūdėdami netekus brangios
sesers ir įtakingos veikėjos.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

LIETUVIŲ MONTESSORI DRAUGIJA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN

Brangiai mamytei

3319 SO L I T U A M C A A VE.

A.*A.

Tel YArds 7-113839

•

l

A. + A.
ANTANUI BROKEVICIUI mirus,
sūnui Antanui ir kitiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.

BRONISLAVAI ŽAKEVIČIENEI
amžinybėn išėjus, jos dukteris GRAŽINĄ ŽUKAUSKIE
NĘ, REGINĄ GRUBLIAUSKIENE, DANUTE SVIRS
KIENE, sūnų JULIŲ ir jų seimas giliai užjaučia ir kar
tu liūdi
RAČKAUSKŲ SEIMĄ
ALFONSAS SESPLAUKIS

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų
Draugijos Valdyba ir Nariai

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) ir SŪNŪS
2424 W 60th STREET

T d

REpubhc 7

11028 Southvvest Highvvay, Palos H.Ils, III

.

U ] 3

Tel 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 SO CALIFORNIA AVE.

Tel LAfavette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 SO HALSTED STREET

Liūdinčią mūsų draugijos nare
OTILIJĄ DAUGIRDIENĘ ir jos Vyrą
skausmo valandoje, mylimai motinai oku
puotoje Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už
jaučiame.
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA

Tel YArds 7-1911

Mielai

A. f A ONAI TONKONIENEI
netikėtai iškeliavus amžinybėn, jos vyrą MYKOLĄ,
dukrą RTTONE su ieima ir ALGI su ieima giliai
užjaučiame ir kartu liūdime.
JADVYGA, ALGIMANTAS ir
KĘSTUTIS SU SEIMĄ
JOKŪBAIČIAI

VASAITIS - BUTKUS
I44t> SO 50th A V E . CICERO, ILL

Tel Olympic 2-1003

CHARLES STASUKAITIS
Gordon Funeral Home
1729 S HALSTED STREET

Tel 226-1344

1

)
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X Moks&nės fantazijos rašy
tojas Algis Budrys lapkričio
4 d., trečiadienį, kalbės Illinois
universitete Chicagoje. Rašytoi jas Budrys yra kviečiamas šio
universiteto slavistikos skyriaus.
Lietuvių fondo parama galina
lituanistikos studijų programą
X Laikrodžiai atsukami nuo svečius kalbėtojus kviesti. Po
šio sekmadienio viena valanda kalbis vyks C-l "Lecture Cen
atgal. Geriausia juos pasukti te*", 12-12:50 vai. Visuomenė
šeštadienio vakare, nes sekma kviečiama išgirsti Šį įdomų ir ži
dieni, spalio 25 d., eismas, pa nomą lietuvį, rašanti plačiai
maldos bažnyčioje, žinios ir k t skaitomą mokslinės fantazijos
beletristiką anglų kalba, kartais
bus pagal žiemos laiką.
savo kūryboje užgriebiantį ir
X Kun. Mykolas Tamošiūnas, lietuviškąsias temas.
daugiau kaip keturiasdešimt
x KIBI. Jonas Duoba, MIC,
metų dirbąs Kolumbijoje, jau
Marijonų
Bendradarbių organi
daugiau kaip trisdešimt metų
zacijos
dvasios
vadovas, uoliai
lietuvių dvasios vadovas Medellino mieste, lankėsi Kanado padeda ruoštis žaidimų popietei,
je, o dabar yra atvykęs į Chi- kuri bus vienuolyno svetainė
cagą. Spalio 22 d. svečias ap je lapkričio 8 d. Jis išsiuntinė
lankė "Draugo" redakciją ir jo laiškus ir pakvietimus "Lai
administraciją, marijonų vie vo" skaitytojams ir visiems
nuolyną ir savo pažįstamus. bendradarbiams, prašydamas pa
Jis Chicagoje dar pabus apie remti marijonų darbus ir daly
savaitę pas savo gimines ir ap vauti laimėjimuose.
lankys pažįstamus.
X Lietuvių Studentų sąjungos
x Vyt. Kamantas, Pasaulio suvažiavimas šiemet bus lapkri
Lietuvių Bendruomenės valdy čio 26-28 dienomis St. Petersbos pirrruninkas, vakar išvyko burge, Fla. Studentai jau da
į JAV-bių LB tarybos sesiją bar turėtų rezervuotis vietas ar
Bostone. Čia jis praneš apie pranešti, kad turi nakvynes,
PLB valdybos darbus ir ateities rašydami šiuo adresu: Alena
Bobelytė, 4025 60th Ave., S , St.
planus.
Petersburg, Fla. 33715, telef.
X Panevėžiečių krabo narių 813 — 867-1650.
susirinkimo proga spalio 25 d.
x PLB valdybos pirmininko
Jėzuitų koplyčioje pamaldos bus
pavaduotojas
Vac. Kleiza šį sa
12 vaL Jas laikys Jėzuitų provinciolas kun. Leonas Zaremba vaitgalį, spalio 24-25 d., išvyko
už mirusius panevėžiečius. Po į Detroitą, kur atstovauja PLB
to bus posėdis mažojoje salėje. įvykstančiame Balfo seime.
X Sol. Algis Grigas po "Aro"
x Į TV Mokslo ir kūrybos
plokštelės
pristatymo progra
simpoziumą suvažiuos moksli
ninkų iš įvairių JAV miestų, iš mos Toronte, Kanadoje, vyksta
Kanados. Europos ir net iš Aus į Denverį, Colo., kur AACC kor
tralijos. Simpoziumo metu vyks poracijos metiniame suvažiavi
moterų dailininkių paroda, ar me spalio 26 d., pirmadienį, at
chitektūros ir technikos darbų, liks trumpą programą. Iš ten
mokslinių leidinių ir gintaro dir grįš namo.
binių parodos.
Simpoziumas
x Kazys Laukaitis, JAV-bių
prasidės lapkričio 25 d.
LB VkL Vakarų apygardos val
X •'Margučio'' radijo 50 me dybos pirmininkas, išvyko į L B
tų sukaktuvės — puota rengia tarybos sesiją, kuri įvyksta Bo
ma šį šeštadienį, spalio 24 d., stone spalio 23-24 dienomis.
Jaunimo centre. Kokteiliai 6 vai.
vak. Kavinėje. Minėjimas —
puota 7 vai. vak. Didžiojoje sa
lėje. Prašoma nesivėluotiį Iki
malonaus pasimatymo.
"Margutis"
(pr.).
x Floridoje — 8 t Petersburge, Lietuvių klubo patalpose iš
nuomojamas butas su baldais —
sezonui arba ilgesniam laikui.
Teirautis kiekvieną dieną po
o vai. vak. tel. 813 — 367-2413.
(ak.).

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE
— Hamiltono lietuvių Pen
sininkų klubo kviestoji komisi
ja literatūros konkurso raši
niams įvertinti — Marija Kve
darienė, Alfonsas Juozapavi
čius ir Povilas Enskaitis — per
skaitę prisiųstus rankraščius,
pirmą premiją paskyrė Jurgiu?.
Gliaudai už novelę "Kamerinė
muzika", antrą — Andriui Mi
ronui — už "Dručkis ir Plikis"
ir trečią .— Rūtai Klevai Vidžiūnienei — už "Senbernį".
Visi gaus po 100 dol. premiją.
Mecenatai — Kanados Lietuvių
fondas, Aleksas Žulys ir preL
J. Tadarauskas.
— Tomas Dambrauskas, že
mės ūkio darbuotojų įgaliotinis
ir buvęs tremtiniams iškviesti
Marąuette Parko Liet. Namų savininkų metiniame bankete svečiai — politikai. Iš kairės: John Gorless su žmona
komiteto pirmininkas Detroite,
iš 8-to distr., adv. J. Kai, aldermanas R. Brady iš 15-to wardo ir sen. 1 Yank Savickas.
Nuotr. P. Maletos
nuoširdžiai sveikina gražaus
75-rių metų amžiaus sulaukusią
poetę Mariją Sūns Detroite. Ji
nuoširdžiai gelbėjo atitraukiant
į šį kraštą ir įkurdinant lietu
VAKARONE SU VASARIO ma ekrane skaidres, lydėjo pa- montuoti gimnaziją. Remontas vius pabėgėlius Detroite ir Miaiškinimu apie gimnazijos pa yra būtinas. Didžiąją išlaidų chigan valstijoje.
16-TOS MOKSLEIVĖMIS
status, pamokas ir moksleivių dalį apmokės Vokietijos valdžia,
— SoL Antanas Pavasaris ir
bet yra sąlyga, kad dalį išlaidų
aktorius Algimantas Žemaitai
Lietuvių Bendruomenės Gage j gyvenimą gimnazijoj bei tos
turi padengti ir lietuviai. Gim
tis atliks įdomią lietuvių ir
Parko apylinkės valdybos pirmi- gimnazijos įvairias išvykas. Ek
nazija sudaro jaukią šeimy
rane
vienas
po
kito
keitėsi
vaiz
tarptautinių dainų ir arijų, dra
ninkė Danguolė Valentinaitė j
nišką nuotaiką Apie 100 yra
mos ištraukų ir poezijos progra
spalio 16 d. Jaunimo centro ka- dai keliaujant per Prancūzijos,
baigusių šią gimnaziją.
mą. Pianinu palydės muz. Rai
vinėj, pradėdama vakaronę, pa-j Italijos, Vatikaną ir kitus kraš
tus.
Nebuvusiem
Vasario
16
Visos
t
r
y
s
buv.
Vasario
16
monda Apeikytė ir akt. Sigutė
aiškino, kad šis vakaras skiriamas Vasario 16-tos gimnazijos gimnazijoj Huettenfelde, Vak. gimnazijos moksleivės — Snie Mikutaitytė - fPeterson. Vyks
buv. moksleiviams: Kotovaicei, Vokietijoj, buvo įdomu skaidrė guolė Zalatoriūtė, Rūta Muso- lapkričio 7 d. 7:30 vai. vak. Šv.
Musonytei ir Zalatoriūtei, suti se matyti senus pilies rūmus ir nytė ir Kristina Kotovaitė — Kazimiero par. salėje.
kusioms čia mus supažindinti su naujai pastatytus pastatus. Įvai- taisyklinga lietuvių kalba atsa — Prel. Jonas Kučingis, Los
Vasario 16-tos gimnazijos gy jrios moksleivių grupinės nuo kinėjo į įvairius klausimus.
Angeles lietuvių Šv. Kazimie
venimo ir mokymosi sąlygomis. braukos papildė vaizduotę apie Klausimuose - diskusijose daly
ro parapijos klebonas, savo pa
Toliau pirm. Valentinaitė prane Į vienintelės lietuviškos gimnazi vavo K. Laukaitis, A. Juodval
jos
išeivijoj
kilnią,
bet
sunkią
kis, A. Regis, K. Jonynas, P. rapijos biuletenyje primena,
šė, kad šioje kavinėje spalio
švenčiant 40 metų parapijos įkū
\
paskirtį
bei
mokinių
gyvenimą.
Peleckas ir kiti.
3 d, LB Gage Parko apylinkės
rimo sukaktį atkreipti dėmesį į
suruoštas vakaras davė 1000 dol. Kun. A. Saulaitis papasakoPokalbyje - atsakymuose iš parapijos reikalus, kad jos ne
pelno, kurį valdyba paskyrė Va : jo, kad pereitos vasaros metu
ryškėjo, kad gimnazijoj yra ištiktų Brooklyno ar Chicagcs
;
porą
savaičių
jis
buvo
toje
gimsario 16 gimnazijos paramai.
drausmė, pvz. jeigu mokinys-ė šv. Kryžiaus parapijų likimas.
Pirm. Valentinaitė pakvietė tos :įnazijoje. Ten buvo 20 metų
. . .
..
, ,
eimn. baigusiųjų suvažiavimas, dar neturi 16 m. amžiaus, po nu Kai kitur Amerikos išeivių pa
gimnazijos buv. mokinę,
. ,*7
. -,*,. *_ .
v dabar i f .
•
_TV- - v. .
.....
i kurj atvyko apie 500 žmonių, statyto laiko negali išeiti iš ra rapijos menkėja ir gęsta, mū
jau studijuojančią žurnalistiką,
.
. . , . . . o.
apie puse jų lankiusių tą gim jono. O drausmė ten esą reika siškė gyvena savo augimo ir
Vasario 16 gimnazijos šalpos
naziją. Gimnazija yra svarbi linga dar ir dėl to, kad tėvai at klestėjimo periodą, rašoma biu
būrelio vadovę Snieguolę Zalane tiktai kaip mokykla, bet Eu siunčia "išdykusių" sūnų. Šiaip letenyje. Dėlto raginama regu
toriūtę, kuriai Gage Parko apy
ropos lietuviams yra svarbi ir gimnazijoj esąs gražus ir tvar liariai kartu su vaikais lankyti
linkės ižd. Henrikas Laucius
kaip centrinė institucija. Per kingas sugyvenimas. Gimnazi lietuvišką bažnyčią, kalbėtis su
įteikė 1000 dol. čekį. šią gra
porą savaičiij kasdieną į gimna joj mokomasi 6 dienas savaitė vaikais tik lietuviškai, parūpin
žaus darbo akimirką susirinku
ziją atvažiuodavo žmonių iš je. Gimnazijos vadovybė neturi ti jiems literatūros lietuvių kal
sieji palydėjo nuoširdžiu plojimu.
Amerikos, Australijos, Kanados nieko bendro su moksleivių iš ba, laikytis savitarpinės vieny
Pakviesta vakaronei vadovau ir kitur. Be to, mokykla yra vykomis į okup. Lietuvą. Va
ti stud. Zalatoriūtė pasveikino svarbi tiems, kurių šeimos ap dovybė skatina nevažiuoti, bet
gausiai atsilankiusius į šią va sigyventi atvyksta iš Lietuvos, tai vyksta laisvu mokinių apsi
PERKAME
karonę ir paaiškino, kad šio va kurių vaikai moka tik lietuviš- sprendimu atostogų metu.
SENAS
D. Valentinaitė padėkojo susi
karo programa yra suskirstyta ; kai. Kun Saulaitis dar paaišį dvi dalis: skaidrių parodymas į kino, kad gimnazijos finansai rinkusiem ir pakvietė pasivai
LĖLES
ir pasikalbėjimas apie Vasario j yra tvarkomi gerai. Pereitą va- šinti kava ir pyragaičiais. Pra
16 gimnaziją.
i sąrą buvo atvykę keli lietuviai šė visus aukoti Vasario 16-tos
i. Šlajus
Stud. Rūta Musonytė, rodyda- iš Punsko, kurie pagelbėjo re- gimnazijai.
Antikine* ir modernitkaa. Taip pat ataUraa

X Dėmesio, studentai! Stei
giasi nauja studentų tautinių
šokių grupė. Studentams 19 me
tų ir virš. Norintys prisijungti
skambinkit Svajonei Kerelytei
x Vida Kazlauskaitė, De Paul
tel 257-2558 arba Rūtai Valavi
universiteto
muzikos mokyklos
čiūtei — 581-0673.
(pr.).
studentė, išpildys piano rečitalį
X Lietuvių Opera lapkričio lapkričio 1 d, 2:30 vai. p. p.
6 d. vakare išvyksta 3 autobu Ateitininkų namuose, Archer
sais į Torontą su "I Lituani" Ave. (UI. 171) ir 127 S t , Leoperos spektakliu. Viename au monte. Vida skambins Bach,
tobuse yra laisvų vietų. Jei kas Mozart, ir Grieg kūrinius, atlie
norėtų tą savaitgalį vykti į To kant tą pačią programą, kurią
rontą, prašomi registruotis pas duos savo muzikos laipsnio įsi
išvykos vadovą Vladą Stropų gijimo proga lapkričio 14 d.,
štao teL: 373-1840. Už kelionę 8 vai. vak., De Paul universitete,
į Torontą ir atgal kaina 1 asme 804 W. Belden, Chicagoje. Lie
niui yra 45 dol.
(pr.). tuvių visuomenė kviečiama daly
(pr.).
X Akiniai siuntimai į Lietu vauti,
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę —
x Už a. a. Praną Pakštą, aš
Optical Studio 2437 y2 W. Li- tuonerių metų mirties sukaktį
thuanian Plaza Ct. (69th St.) minint, šv. Mišios bus atnašau
Chicago, m. 60629. Telef. — jamos spalio 27 d., 8:30 vai. ryto
778-6766.
(sk.) T. Jėzuitų koplyčioje. Prašome
gimines, draugus, pažįstamus
X NAMAMS PIRKTI PA dalyvauti ir pasimelsti už jo
SKOLOS duodamos mažais mė sielą.
nesiniais įmokėjimais ir priei
Nuliūdę — Žmona ir šeima
namais nuošimčiais. Kreipkitės
(pr.).
į Mutual Federal Savings, 2212
X Birutė Bagdonienė, visuo
West Cermak Road — Telef.
VI 7-7747.
(sk.) menės veikėja, suorganizavo
vieną stalą (10 asmenų) į L
x Baltk- Monumentui, Inc., Fondo banketą, kuris įvyks lap
2621 VV. 71 Stroet, tel. 476-2882, kričio 7 d. Įnašus siųsti ir bi
sav. Leonidą Kazėnienė. Visų lietus įsigyti į pokylį galima
rūšių paminklai prieinamiausio- kiekvieną darbo dieną L. F. raš
mig kainomis i r sąlygomis. At tinėje — 2422 W Marąuette
(pr.).
dara 10—C vai.
(sk.). Rd.t OMnago, HL

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

I*lių dalia: galvas, liemenis, rflbeHna.

CHICAGOS ŽINIOS

NušOVE MOKYTOJA

MOKAME AUKŠČIAUSIAS
KAINAS
674-9393

bės, darnumo organizacijose ir
gerų tarporganizacinių santy
kių. Reikia manyti, kad tokia
nuotaika sukakties proga ir pa
deda išlaikyti parapiją gyvą da
bar, padės dar ir ateityje;

AUSTRALIJOJE
— Mirė a. a. Pranas Ružinskas, 70 m , Juozas Survila, 73
m. amžiaus.
Abudu gyveno
Adelaidėje.
— Dail. Juozo Bankam dailės
darbų paroda buvo suruošta
rugsėjo 12-13 dienomis Lietu
vių katalikų centro salėje, Ade
laidėje. Paroda turėjo didelį pa
sisekimą — beveik visi paveiks
lai išpirkti, dailininkas gavo
naujų užsakymų.
Adelaidėje
lietuvių dailininkų kaip ir nebe
liko. Dail. Bankus čia atvyko iš
Melbourno.
— A. a. Marija Gfionartienė
mirė rugsėjo 13 d. Sydnėjaus
ligoninėje po stipraus širdies
priepuolio. Pagal tėvus Ona Ma
rija Bulderytė buvo gimusi 1904
m. Panemunyje, Rokiškio aps.
Gyvendama Sydnėjuje dirbo ke
liose lietuviškose organizacijose.
Laidojimo apeigas atliko kun.
P. Butkus, dalyvavo daug lie
tuvių.
— A. a. Juzefą Kai-pusfdenė
mirė DC 26 Geelongo ligoninė
je, sulaukusi 65 m. amžiaus.
Laidojimo apeigas atliko kun.
Pranas Dauknys.
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Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 W. 6Srd Street
Chicago, ITI. 60629
Tel. 776-5162 ".._
Kasdien 9—6 vai. v a k . ,
SeStad. 9—12 vai.
ir pagal susitarimą •
oiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiMitiit

Advokatas JONAS GIBAITIS
6247 So. Kedzie Avenue
Chicago, Illinois 60629
Tei. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vaL^vak.
Šeštad. 9 vai. r. iki i v a i d.
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LIETUVIAI SIBIRE
Knyga — albumas su daugybe
mūsų tremtinių ir kalinių atsi
minimų, laiškų, su gausiomis
nuotraukomis iš Sibiro, išėjo ii
spaudos. Paruošė kun. J. Prunskis, iliustravo dail. J. Strungys,
apipavidalino dail. P. Aleksa ir
dail. V. Lukas. Išleido Amerikos
Lietuvių Bib'*oteka. 216 psl.,
kaina $21.80, su persiuntimu.

Savo buto prieangyje Hyde
Parke rasta nušauta mokytoja
D E N G I A M E IR T A I S O M E
POLICIJA MIESTO BTJTUOSF
Darlene Pavlovich, 24 m. Ji ran
UŽDARYS
VISŲ R C S I T S T O G U S
kose tebeturėjo raktus savo bu
AC7SŠT. MOKYKLĄ
Nuo sausio mėnesio Chicagos
to,
5480
S.
CorneU
Ave.,
Chi
U ž savo d a r b ą g a r a n t u o j a m e
Užsakymus siųsti:
miesto papigintų butų kolonijo
Nuo ateinančių mokslo metų
cagoje.
Policija
skelbia,
kad
ir e s a m e a p d r a u s t i .
se saugumą prižiūrėti perims! bus uždaryta Lake Forest aukšDRAUGAS, J,545 W. 6Srd St.
miesto policija. Tai pareiškė po- ] tesnioji mokykla, 300 S- Wau- nužudyta apiplėšimo tikslais.
S k a m b i n k i t e —Chicago, IL 60629.1
Ji buvo serbė, tęsė savo studijas
licijos vadas Brzeczek Numa kegan Road, Chicagos apylin- ir keletą valandų dirbo kaip pa
ARVYDUI K I E L A I
Dlinois gyv. dar prideda $1.40
toma, kad teks padidinti poli kėse.
davėja. South East Chicago TH.: 434-9655 arba 737-1717 I valstijos mokesčio.
cijos tarnautojų skaičių.
MAŽIAU NUSIKALTIMŲ
Community paskelbė duos 5000
iimmiiiimiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiHiinHii
TIKRINAMAS BINGO
dol. atlyginimo tam, kas nuro
Didžiųjų nusikaltimų Chica
dys kaltininką.
Pastebėjus neleistinų pasipel goje nuo sausio 1 d. iki spalio
Specialios
nymų, pradėtos tirti bingo loši 14 d sumažėjo 10J5c/r, bet jų
STIPRUS TEATRAS
mų pajamos. Ulinois prokuroro | vis tiek dar buvo 134,263
Kalėdos — Nauji Metai
Režisierius Dennis Zacek, Lopatvarkymu, bus patikrinta, ar
ILLTNOiS BONAI
yolos universiteto teatro profe
kai kurios organizacijos, kurios
PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE
Dlinois valstija pardavė bonų sorius, jau penkerius metus va
turi bingo labdaros tikslais,
dovauja Victory Gardens teat
tikrai lėšas gauna ir panaudoja į už 100 mil. dol. Palūkanos —
1982 M. KELIONĖMS DABAR REGISTRUOTU
rui, kuris plečia savo veiklą. Si
labdarai
' 11.563%.
sezoną persikėlė j naujas savas
žemės keliais, pilna kaina nuo tik $424.00* plius žema
patalpas, 2257 N. Lincoln, Chi
kaina oro skridimas į LIETUVĄ. Vertinga proga, daug
cagoje. Dabar šis teatras stato
išvykimo datų. .
NEMOKAMAI
BROŠIŪRA
dvi J. Sweet dramas. Viena pa
JONAS ADOMĖNAS
vadinta "Routed", antra —
"Stops Along the Way".
SUMAŽĖJO ATSARGOS
Blue Cross ir Blue Shield at
sargos Ulinois valstijoje iš 108
mil. dol. nukrito iki 43 mil. doL,
dėl to suplanuoti įmokėjimų pa
kėlimai.
ATVYKS WALENSA
Numatoma, kad lapkričio vi
dury į Chicagą atvyks Lenkijos
Solidarumo sąjūdžio vadovas
Gage Parko LB apylinkės iždininkas Henrikas Laucius įteikia *ekį Vasario
VValenca.
Jis lankysis ir kai ku
16 mignaajos atstovei. Iš kaires: S. Zalatoriūtė, apyl. pirmininkė Danguolė"
Valentinaitė ir H. Laucius.
Nuotr. V JaainevU'Uu* riuose kituose miestuose.

ORBITAIR INT. LTD.

20 East 46th S t
New York, N.Y. 10017
TEL. 212—986-1600
* Po du asmenys kambary. Yra 10—11—12 dienų kelionių nuo
$424.00 iki $705.00 tik žemes keliais.
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A.

TV ERAS

|
LAIKRODŽIAI t B BRANGENYBES
ir Taisymą*
I
Pardavimas
264$ W S»th Street _ TeL R E 7-1941 :
illllllllUIIUlIlIlIlIlinillllllllllllllIlHliiiiiiiiiiiniiiiiiiiill^

