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UŽ TAUTOS BLAIVUMĄ 
(Tęsinys) 

Štai ką jis rašė 1858 metais sa
vo kunigams: "Su dide
liu džiaugsmu atsižinojau, jog 
daugelyje parapijų žmonės apsi
ėmė visiškai neragauti degtinės. 
Pripažindamas tai Dievo malo
nei ir dvasiškijos uolumui, turiu 
vilties, jog visoje mano vyskupi
joje avelės eis paskui duotą pa
vyzdį... Tuo gi tarpu, kad nebū
tume panašūs į fariziejus, ku
riuos Kristus kaltino, jog uždeda 
kitiems sunkenybes, o patys nei 
pirštu paliest nenori, išreiškiu 
visiems meilingiems Kristuje ku
nigams mano karščiausi linkėji
mą, kad nei patys negertų, nei 
kitiems taipogi nerodytų degti
nės... Ir taip parodytų, jog tapo 
savo ganomiesiems žmonėms pa
vyzdžiu". 

Šiek tiek vėliau (1858.XI.28) 
vyskupas pakvietė prie blaivybės 
kapitulos narius, profesorius ir 
klierikus, siekdamas, kad su nau
ja kunigų karta prasidėtų nauja 
epocha. 

1859 m. kovo 1 d. vyskupas 
kreipėsi raštu ir į dvarininkus, 
kurie anuomet daug reiškė. "My
lėdami savo žmones ir iš širdies 
linkėdami jiems gero, laikykite 
juos savo tėviškoje globoje, kad 
niekas nesiskirtų nuo visuotinės 
blaivybės... Užkietėjusieji gėrovai 
išmirs, išaugs nauja karta, svei
ki ir stiprūs žmonės atgims". 

Kadangi blaivybės darbo buvo 
imtasi su tokiu tikėjimu, jėga ir 
energija, tai ir pasisekimas buvo 
nuostabus: 197-se vyskupijos pa
rapijose susibūrė daugiau nei pu
sė milijono blaivininkų, o jau 
antrais blaivybės metais pajamos 

iš alkoholio krito 68 procentus! 
Kitados šv. Paulius, tautų a-

paštalas taip rašė romiečiams: 
"Supraskite, koks dabar laikas. Iš 
mušė valanda jums pabusti iš 
miego". (13,11). 

Brangūs Broliai Kunigai 1 Iš
mušė valanda mums pabusti 
iš miego! Artėjančios šių me
tų Velykos kaip tik gražiausia 
proga pakilti kartu su Kristumi. 
Tad: 

1. Patys įsisąmoninkime ir sa
vo ganomuosius įsąmoninkime, 
kad bet kokiuose reikaluose rei
kia šauktis Dievo, o ne griebtis 
degtinės butelio. 

2. Apsispręskime ir viešai pa
sisakykime, kad alkoholio nebe
vartosime nė lašelio, kad nebe
siūlysime jo nė kitiems. 

3. Viską padarykime, kad viso
se mūsų vyskupijos parapijose kil
tų galingas blaivybės sąjūdis. 

4. Griežtai pareikalaukime, 
kad alkoholis nebūtų vartojamas 
sąryšyje su religiniais patarnavi
mais. 

5. Raginkime tikinčiuosius ta 
intencija dažnai priimti šv. Ko
muniją, pavieniui ar bendrai kal
bėti šv. Rožančių. 

6. Velykų rytą, kai sveikinsite 
savo parapijų tikinčiuosius, jaut
riais žodžiais priminkite blaivy
bės reikalą. 

Tepadeda Jums prisikėlęs Kris-
itus! 

Kun, A. Vaičius, 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos 

Prelatūros Valdytojas 
Telšiai, 
1979 m. šv. Velykos. 
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Žemėlapis nurodo, kiek kurioje Viduriniųjų Rytų šalyje gyvena palestiniečių. 
Pasaulyje vis didėja parama Palestinos Laisvinimo Organizacijai, kuri sie
kia įsteigti nepriklausomą Palestinos valstybę. 

PALESTINIEČIAI RANDA 
EUROPOJE DRAUGŲ 

Izraelio spauda smerkia V. Vokietiją 
Bona. — Pabaigęs savo vi-1 cialistų suvažiavime. Arafatas 

zitą Vakarų Vokietijoje, Izrae- j gavo oficialų kvietimą, aplanky-
lio užsienio reikalų ministras j ti Ispaniją. PLO užsienio rei-

KATALIKAI PASAULYJE 
Kroatijos sukaktis 

Kroatijoje buvo iškilmingai 
paminėta vienuolikos šimtme
čių sukaktis nuo kroatų tau
tos bendravimo ryšių su Apaš
talų Sostu. Ta proga Popiežius 
Jonas Paulius II-sis pasiuntė 
laišką Tikėjimo Doktrinos Kon
gregacijos prefektui kardinolui 
©eper, kuris atstovavo šven
tajam Tėvui Kroatijoje įvyku
siose iškilmėse. Jonas Paulius 
II-sis laiške ypatingu būdu iš
kelia kroatų tautos vienuolikos 
šimtmečių bėgyje paliudytą iš
tikimybę Kristaus Bažnyčiai ir 
apaštalo švento Petro įpėdiniui, 
ragindamas Kroatijos katalikus 
ir toliau išlaikyti tautoje gyvą 
tikėjimą, kuris turėjo lemiamos 
įtakos visai kroatų tautos isto
rijai. Šventasis Tėvas baigia 
laišką, suteikdamas Kroatijos 
vyskupam, kunigam, vienuo
liam ir pasauliečiam tikintie
siem apaštalinį palaiminimą. 

Privačios audiencijos 
Atskirose privačiose audien

cijose Popiežius Jonas Paulius 
H priėmė kardinolą Antaną 
Samore, kuris, kaip žinoma, va
dovauja diplomatinėm derybom 
tarp Argentinos ir Čilės dėl 
tarp šių dviejų kraštų kilusio 
teritorinio ginčo sprendimo; ir 
Jėzuitų vienuolijos vyriausiąjį 
vadovą kunigą Pedro Arrupe. 

Laukia popiežiau?* 
Airijos katalikai laukia a t- ' 

vykstant Popiežiaus Jono Pau- Į 
liaus JJ-ojo, — tokia antrašte 
Airijos katalikų vyskupai pa
skelbė bendrą ganytojinį laiš
ką, kviesdami tikinčiuosius dva
siniai pasiruošti susitikimui su 

Popiežium, šventasis Tėvas, 
rašo laiške vyskupai, atvyksta 
mūsų tarpan Kristaus — Tai
kos skelbėjo — vardu. Tepa-
tarnauja tad Popiežiaus kelio
nė pastovios taikos ir tikros 
santarvės sustiprinimui, tepa
deda ji pasalinti iš žmonių san
tykių smurto ir terorizmo veiks
mus. Paliudykime Popiežiaus 
vizito proga savo pasiryžimą, 
rašo Airijos vyskupai, ryžtin
gai siekti krikščioniškais prin
cipais pagrįstos visuomeninės 
santvarkos, kurioje būtų pil
nai įgyvendintas teisingumas, 
apsaugotos kiekvieno žmogaus 
pagrindinės teisės. 

Nauja bažnyčia 
Po daugiau negu dvidešim

ties metų laukimo, Jugoslavijos 
valdžia davė leidimą Splito ka
talikam pasistatyti naują baž
nyčią Naujoji bažnyčia, ku
rios kertinį akmenį neseniai 
pašventino Popiežius Jonas 
Paulius II-sis Splito arkivysku
pui suteiktos audiencijos metu, 
bus pašvęsta apaštalo šv. Pet
ro garbei, šie Dievo namai bus 
Splito arkivyskupijos tūkstant
metės ištikimybės Apaštalų 
Sostui konkretus simbolis. 

Katalikai Japonijoje 
Antrą kartą Japonijos istori

joje katalikas yra paskirtas 
ministrų kabineto nariu: tai 
visoje Japonijoje plačiai žino
mas dr. Shirahama, kilęs i i Ne
si: asak i m:esto. kuriame ym 
daugiausia katalikų. Pirmasis 
katalikas, tapęs Japonijos vy
riausybės nariu buvo dr. Ta-
naka, pokario metais ėyc- kul
tūros ministro pareigas 

Moshe Dayan pareiškė rugsėjo 
11 d. spaudos konferencijoje, 
kad, j o nuomone, vokiečių už-
senio politika nėra priešinga 
Izraelio interesams, tačiau jis 
negalįs sutikti su Vokietijos ne
seniai įvesta fraze, reikalau
jančia laisvo apsisprendimo tei
sių palestiniečiams. Izraeliui 
absoliučiai nepriimtina mintis, 
kad palestiniečiai tur i gauti 
laisvo apsisprendimo teises, pa
sakė Dayanas. 

Vokietijos politikai pabrėžia, 
kad jų žvilgsnis į palestinie
čius yra pagrįstas Europos Rin
kos pažiūra | Viduriniųjų Rytų 
problemą. Vokietija mano. kad 
palestiniečiai turi pripažinti Iz
raeliui teisę egzistuoti, o už tai 
Izraelis turi pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę. 

Bonos vyriausybė įtikino Da-
yaną, kad Vokietija nesirengia 
oficialiai pripažinti Palestinos 
laisvinimo organizacijos, tačiau 
mano, kad reikia palaikyti ry
šius su jos vadais neoficialiai. 

Nors Dayanas viešai nepuo
lė Vokietijos politikos, Izraelio 
laikraštis "Jerusalem Post" pa
kartojo Žydų Pasaulinio kon-

kalų skyriaus vedėjas Farouk 
Kaddumi susitiko su Prancūzi
jos užsienio reikalų ministru 
Poncet, o britų ministras lordas 
Carringtonas raštu pranešė 
Britanijos žydų organizacijai, 
kad "Jos Karališkosios dideny
bės vyriausybė laikosi Jung
tinių Tautų rezoliucijos 242, 
kuri reikalauja, kad Izraelis pa
sitrauktų iš visų okupuotų ara
bų žemių". 

Europos valstybės veda Izrae
lio atžvilgiu kitokią politiką ne
gu Amerika, kur irgi pasirodė 
daugiau balsų, reikalaujančių 
pripažinti palestiniečių reikala
vimus. Cmcagos juodų veikė
jas Jacksonas jau susitarė susi
tikti su Arafatu, šią savaitę 
jis jau buvo susitikęs su pales
tiniečių atstovais. Dar didesnis 
pakrypimas arabų pusėn pasi
rodė Havanoje, nesusirišusių 
šalių viršūnių konferencijoje, 
kuri reikalauja išmesti Izraelį iš 
tarptautinių organizacijų, kaip 
.Ttmgtiniu Tautų. Pietų Ameri
koje, ypač kur valdo kairiųjų 
vyriausybės, didelį įspūdį pada
rė žinios, kad Nikaragvos dik-
taroriui Somozai ginklus siųs-

TRUMPAI 
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— Uraganas "Prederic" tri
jose valstijose: Floridoje, Ala-
bamoje ir MissLssippi užmušė 9 
žmones, padarė daug nuostolių. 
Prezidentas paskelbė 30 apskri
čių didesnių nuostolių zonomis. 
Mobile mieste daug suimtų, plė
šusių nukentėjusių pastatus. 
Alabamos gubernatorius ^akė 
plėšikus šaudyti vietoje. 

"Chicago Tribūne" paskel
bė, kad kardinolas Cody po po
piežiaus Jono Pauliaus H-jo vizi
to pasitrauks iš Ohicagos arki
vyskupo pareigų. 

Antrasis karalienės Elzbie
tos sūnus, princas Andrew įsto
jo į karo laivyno tarnybą 

— Minėdama 5 metų sukak
tį nuo revoliucijos, Etiopija pa
skelbė organizuojanti darbinin
kų partiją, kuriai kariuomenė 
perduos valdžią. Sukakties mi
nėjime dalyvavo ir sovietų 
premjeras Kosyginas. 

— Prezidentas Carteris pri
ėmė Zairės prezidentą Mobutu 
Sese Seko, kuris lankosi Ameri
koje su neoficialiu vizitu. 

Turkijoje baigiamos JAV 
— Turkijos derybos dėl Ame
rikos karinių bazių Turkijoje. 
Dabartinė sutartis baigiasi spa-
lio 9 d. Amerikos delegacijai 

Kunigų paskirstymai 
Okupuotoje Lietuvoje 
Ok. Lietuva. —Gautomis iš 

okupuotos Lietuvos žiniomis, 
naujasis Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštali
nis administratorius vysk. L. Po
vilonis Šiaulių Sv. Petro ir Povilo 
par. kleboną kun. Liuda Mazona-
vičių numato paskirti Kauno ar-
kiv. generalvikaru. Jo vieton į 
Šiaulius skiria kun. Kleopą Ja
kaitį, Kėdainių kleboną ir deka
ną. Į Kėdainius skiriamas kun. 
A. Lileika, Baisogalos klebonas, 
o į Baisogalą — kun- Pranas 
Ščepavičius. Joniškio dekanu ski
riamas kun. Juozas Vosylius iš 
Gruzdžių. Kauno bazilikos vika
ras kun. Vytautas Vaičiūnas pa
skirtas Kauno kunigų seminarijos 
vicerektorium, kun. Vytautas 
Brazdeikis — seminarijos bendra
bučio vedėju, kun. Petras Šiuke-
lis — dvasios tėvu. Kun. Vladui 
Michelevičiui leidžiama viene
riems metams vykti į Romą stu
dijuoti. 

Šiais metais sovietinė valdžia 

greso kalbas, kuriose Vokietija I <javo Izraelis. Jis kaltinamas ir 
buvo kaltinama pamiršusi savo rasistinės Pietų Afrikos valsty-
pažadus Izraeliui. Vokietiia bės rėmimu ginklais. Tas pa-
turinti specialią pareigą, kylan- į darė labai neigiamą įspūdį Af-
čia iš Hitlerio politikos žydų rikos kraštuose, 
atžvilgiu, remti Izraeli, tačiau) Kai kurie komentatoriai nu-
dabar ji parduodanti Izraelio j rodo, kad Amerikai nemažai 

sunkumų padarė kaip tik Izrae
lio rėmimas, ginklų tiekimas ir 
finansinė parama. 

interesus už arabų naftą. 
Pe r šiuos metus Palestinos 

Laisvinimo organizacija Europo
je daug laimėjo. Palestiniečių 
vadas matėsi Austrijoje su buv. 
Vokietijos kancleriu Brandtu, su 
Austrijos kancleriu Kreiskiu. 
Jis buvo pakviestas dalyvauti 
stebėtojo teisėmis spalio mė
nesį šaukiamam Lisabonoje so-

Krata pas žmogaus 
teisių gynėją 

Pakele kainas 
Chicago. — Penktadienio 

"Chicago Tribūne" paskelbė, 
kad nuo spalio 1 d. laikraščio 
numeris kainuos ne 15 c , 
20 c. Kylančios popieriaus kai
nos ir kuras — svarbiausia pa
branginimo priežastis, sako lei
dėjai. Jei 1974 m popieriaus 
kaina buvo 203 doL už toną 

Maskva. — Akademikas Sa- Į tai šiandien jis pakilo iki 375 
charovas pranešė užsienio laik
raštininkams Maskvoje, jog šio
mis dienomis sovietų milicija 
įvykdė kratą ruso žmogaus tei
sių gynėjo Viktoro Nekipeiovo 
bute. Krata užsitęsė net aštuo
nias valandas. Jos metu buvo 
konfiskuota daugiau negu 170 
įvairių knygų ir dokumentų. 

dol.. a r 84 nuoš. Gazolino kai
nos per tą patį laiką pakilo 129 
nuoš. 

Libija sulaikė 
Amerikos ginklus 

Beirutas. — Libano vyriausy
bė bando išaiškinti, kodėl Libija 

Viktoras Nekipelovas. iš profe- Į sulaikė prekinį Amerikos laivą, rėjo sėdėti 
sijos vaistininkas, yra Maskvo
je veikiančios Helsinkio nutari
mų vykdymui remti visuomeni
nės grupės narys. J is yra atli-

vadovauja gynybos pasekreto-
riaus asistentas James Siena 

— Irano konstitucijos eks
pertu taryba paskelbė, kad 
aukščiausias islamo respublikos 
saugotojas ir prižiūrėtojas bus 
dvasinis vadas. 

Naftą eksportuojančių val
stybių organizacija paskelbė 
Vienoje, kad bus įsteigta or
ganizacijos žinių agentūra, nes 
dabar žinios apie naftą ir su 5* 
sušilusias problemas yra iš
kraipomos. 

— Sovietų vyriausybė pa
skelbė isaką, reikalaujanti susti
printi kovą su nusikaltimais, 
chulieranizmu. spekuliacija ir 
parazitizmu. 

— Britanijos karalienė Elz
bieta priėmė Prancūzijos prezi
dento pakvietimą ateinanti mė
nesi aplankyti Prancūziją, kur 
ii viešės dvi dienas. 

— Pekine apie 2,000 žmonių 
demonstravo prie vyriausybės 
rūmu. Vienas asmuo suimtas. 
Kalbėtojai reikalavo daugiau 
laisvių, daugiau duonos. 

— Italijoje nukrito audroje 
keleivinis lėktuvas, žuvo 31. 

— Airijoje ginkluoti vyrai 
sustabdė prekini traukini, liepė 
išlipti mašinistams ir paleido 
traukini per sieną i Airiją, kur 
iis atsitrenkė į užtvarą ir nu-

bėt į *i° n u o te&ų-
— Ispanijos policija suėmė 

6 vyrus ir 7 moteris, įtariamus 
teroristus, komunistines orga
nizacijos narius. 

— Imigracijos departamen
tas konfiskavo pietinėje Kalifor
nijoje 92 automobilius ir sunk
vežimius, nes jais buvo gabena, 
mi nelegalūs imigrantai iš Mek
sikos. 

— Konstitucinėje Rodezijos 
konferencijoje Londone daug 
ginčų sukėlė procedūros klausi-

! mai. Ilgai buvo nesusitarta, 
kas kur sėdės. Sukilėliai neno-

prieš dabartinės 

Nauji rinkiniai 
Lisabona. — Portugalijos 

prezidentas Antonio Ramalho 
Eanes paskelbė parlamento pa
leidimo i|saką Naujo parlamen-

buvo leidusi į kunigų seminari
ją priimti 19 klierikų, bet dalis 
dėl susirišimo su saugumo įstai
gomis prašymus atsiėmė. Pereitais 
metais apie devyni kandidatai, 
bandžiusieji stoti į seminariją, 
nebuvo komunistinės valdžios lei
džiami priimti. 

Be to, rugpiūčio 8 d. Telšiuo
se buvo iškilmingos pamaldos už 
visus šios vyskupijos mirusius 
vyskupus. Koneelebracines šv. 
Mišias laikė vyskupai L. Povilo
nis, J. Steponavičius ir V. Slad
kevičius. Pam/>kslą pasakė vysk. J. 
Steponavičius, pabaigoje jautriai 
kalbėjo Tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto narys kun. A. Svarins
kas. Vysk. R. Krikščiūnas, tuo 
metu atostogavęs Palangoje, ir 
kapitulos nariai prel. B. Baraus
kas ir kan. J. Miklovas pamal
dose nedalyvavo. Žmonių buvo 
pilna katedra. Iškilmes tinka
mai surengė ir pravedė Telšių 
vyskupijos valdytojas kun. A. 
Vaičius. 

to rinkimai bus gruodžio 2 d Į 
Nuo 1974 m balandžio mėn.! 
Portugalijoje tai jau antras į 
parlamentas, jau pasitraukė 11 
vyriausybių. 

Smerkia Rodezijos 
ateities derybas 

Maskva - Sovietų "Pravda" 
pasmerkė Rodezijos —Zimbab
vės konferenciją Londone, rašy
dama, kad tai naujųjų kolonis
tų bandymas sutrukdyti tos ša
lies problemų išsprendimą.Straips 

Kaip mirė Presley? 
Memphis. — ABC televizijos 

programa, skirta tyrinėti gar
saus dainininko Elvis Presley 
mirties priežastį, gan įtikinan
čiai, įrodė, kad jis mirė nuo nar
kotikų. Tenncssee medicinos ty
rimų taryba jau apkaltino Pres
ley asmeninį gydytoją George 
Nichopoious už tai, kad jis be 
jokio saiko prirašydavo daini
ninkui įvairių raminančių vaistų. 
kurie bendrai veikdami ir nu
vedė Presley į ankstyvą mirtį 
1977 m. rugpiūčio 16 d . vos 
sulaukus 42 m. amžiaus. 

Sovietai siunčia 
į erdves žiurkes 

Wa«*hingtonas. nyje nurodoma, kad Rodezijos Wa<*tiiigt»nas. — Amerikos 
patriotinis frontas reikalauja pa- erdvės mokslininkai buvo pa
leisti Rodezijos karo jėgas ir ati- kviesti dalyvauti sovietų pla-
duoti jas sukilėliams. Šiuo metu ka I nuojamam erdvės eksperimen-
riuomenei vadovauja baltieji ka
rininkai. 

Rodezijos premjeras Muzorevva 
Londone pareikalavo kelių die
nų konferencijos pertraukas, ku
rios metu jis su savo vyriausybe 
galėtų apsvarstyti Britanijos pa
siūlytos konstitucijos pakeitimus. 

Traukiniu nelaime 
Belgradas. — Jugoslavijoje 

prekinis traukinys visu smarku
mu įvažiavo į stovintį keleivinį 
traukinį, žuvo 65 žmonės; su
žeistų — daugiau kaip 100. Nuo 
1971 m. Jugoslavijoje įvyko 
daug traukinių nelaimių, kuriose 

te, kuris numato pasiųsti j erd
vę 38 žiurkes, kurios pradėtų 
ten veistis. Vėliau bus tiriama, 
kokią įtaką padarė žemės trau
kos nebuvimas į jaunus žiurkiu
kus. Toje pačioje kelionėje erd
vėlaivyje bus 60 užveistų japo
niškų kurapkų kiaušinių Bus 
aiškinama, kaip skirsis erdvės 
inkubatoriuje išriedėję kurap
kiukai. 

Nutarė statyti 
naują karo laivę 

Washingtonas. 
Rūmai, nežiūrėdami 

Atstovų 
prezidento 

žuvo 700. Didžiausia neiaimėj Carterio veto grasinimų, pasky-
iyyko 1974 m. rugpiūčio 30 d., 
kada Zagrebe žuvo 153 žmonės. 

kės dv^fų metų kalėjimo baus
mę už tai, kad buvo paskelbęs 
kelis sovietiniam režimui ne
priimtinus fi'.ėraščiufl 

kuris gabeno ginklus Libano Rodezijos vyriausybės delega-
vyriausybės kariuomenei. I^ive i cija Premjeras Muzorewa pa
buvo keturi šarvuoti sunkveži-1 reikalavo, kad Britanija aiškiai 
miai. nemažai amunicijos ir šau-, ir kategoriškai pasakytų, ko j i ' 
tuvų. Du laivai su panašiais 
kroviniais neseniai buvo sustoję 
Bengazi uoste, tačiau jų Libija 
nesu^Abd^ 

nori iš Rodezijos vyriausybės, 
ką reikia padaryti, kad būtų 
atšauktos sankcijos ir pripažin
ta vyriausybė. 

Senato užsienio reikalų komitetas 
patvirtino Donald McHenry nauju 
Amerikos ambasadoriumi Jungtinėse 
Tautose. Jis pareiškė manąs, kad jo 
paskvrimas nepakeis Amerikos poii-
tikoi Afrikoje 

rė lėšas naujo lėktuvnešio staty
bai. Kongreso nariai pritarė 
naujos tarpžemyninių raketų sis
temos įrengimui ir paskyrė 989 
mil. doL 

Tarp vyriausybės ir Atstovų 
Rūmų buvo nuomonių skirtumų, 
kokį reikėtų lėktuvnešį statyti. 
Gynybos sekretorius reikalavo 
korm>romisinio kuro laivo, o 
kongresas nutarė statyti atomi
ne energija varomą laivą. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 15 d.: Nikodemas. 
Melitina, Vismantas, Nautinga. 

Rugsėjo 16 d.: Kiprijonas Liu
cija, Rigimundas, Normante. 

Rugsėjo 17 d.: Roberas Bei., 
Kolumbą, Mantvinas, Sigutė. 

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:02. 
ORAS 

Saulėta, temperatūra dieną 70 
laipsnių, naktį 55 1. 

> . 
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DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 15 d. 
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ATEITININKŲ FEDERAajOS 
POSĖDŽIO NUTARIMAI 

Ateitininkų Federacijos Tary
bos posėdis jvyko rugsėjo 1—2 
dienomis Chicagoje, Jaunimo 
centre, LJCM Akademijos suva
žiavimo metu. Darbotvarkėje 

I 

Moksleiviai ateitininkai, "Neringos" stovyklos stovyklautojai, demonstruoja prieš religinę priespaudą okupuotoj 
Lietuvoj, jų suruoštoj demonstracijoj Brattleburo miestely,, Vermonte. Nuotr. Vidos Kuprytės 

Yra taip pat svarbu atkreip
ti stovyklautojų dėmesį į tinka
mos išorinės išvaizdos svarbą, 
j tinkamo rūbo dėvėjimą baž
nyčioje, stovint prie vėliavos, 

svarstyta: Jaunimo stovykla- i einant į vakarinę programą, j 
vimo problemos, leidinių šeri- j sugebėjimą prie stalo laikytis 
ja — '"Mūsų idėjos dabarties reikiamo etiketo. 
šviesoje", Supažindinimas su; Būtų prasminga ir stovyk-
jaunučių jaunių dviejų metų į lautojams naudinga, jei jų ats- | f i jos kilmė ir prasmė", išleisto- \ pagalba laužuose, 
paruožta programa, Žurnalo į kiri būreliai iš eilės rūpintųsi 
"Aidai" vajus. i švara bei tvarka stovykloje. 

Jaunimo stovyklavimo pro-Į Stovyklos globėjai, kapelio
nas, lektoriai turi stengtis jeiti blemoms nagrinėti pagrindu 

vakarinėse j Būrelių vadovai turėtų būti 
je Kat. Mokslo Akademijos j programose sudarytinos progos ' savo amžiumi artimesni stovy-
1978 metais, psl. 287-314. j jauniems talentams iškilti i r pa- \ klautojams, suprantą savo jau-

Mūsų tarybai tiktų sudaryti '• sireikšti. Meniški pasireiškimai, nuosius draugus ir moką teigia- i 
kalbininkų komisiją, kuri pa- į turėtų būti skatinami ir jiems 

STOVYKLOS VADOVYBE IK 
PROGRAMOS VYKDYTOJAI 

buvo paimtas tarybos ^pirmi-! į pokalbius religiniais, tauti-į siūlytų planą ir metodą stovy- į turėtų būti duodama kūrybiš-
ninko dr. Adolfo Damušio pa- j niais, socialiniais klausimais klautojų lietuviškojo žodyno į kai vertinga kryptis, 
teiktos įvadinės pastabos. Jose i ne tiktai su visa stovyklautojų Į plėtimui. 
jis siūlė aptarti, kaip efektingai grupe, ar atskiru būreliu, bet ir j S t o v y k l a u t o j ų būreliuose rei-
ir tiksliau naudoti esamas gana su pavieniais asmenimis su tiks-' k ė t ų praktikuoti lietuvio au-
tinkamas stovyklavimo priemo- j lu sužadinti juose didesnio są-1 t o r i a u g k ū r y ^ & kultūros žur-
nes keturiais atžvilgiais: 1. j momngumo alkį. n a l o straipsniu skaitymą ir jų 
svarbesnieji jaunimo stovykla-; Religines temas moksleivmes nagrinėjimą 
vimo siekiai, 2. stovyklavimo | jaunuomenės tarpe reikia jung- { k i e k v i e n ą jaunimo s t o v y k _ 
programos turinys. 3. stovyklos j ti kiek galima su gyvenimu. l ą reikėtų b ū t i n a i ^ ^ ^ 
vadovybė ir programos vykdy- į Kristaus paskelbti principai ^ ^ l i e t u v i g k o m e n i ško žodžio 
tojai, 4. vadovų paruošimas. j turėtų būti nagrinėjami, svar-, a u t o r ių ir jam sudaryti progų 

Tarybos pirmininkas patei- j stant juos su liberalizmo, mark- ( bendrauti s u jaunuomene. Tas 
kė septynis svarbesnius sie-1 sizmo, nihilizmo principais.« ^ y ^ lietuviško žodyno tur
kius: a) poilsis ir platus susi-1 Tokiu būdu evangelijų tiesų Į t i n i m u i ^ į d a r y t ų progą stovy-
draugavimas, b) vertingų cha- I v e r tė labiau išryškėja. Reikia 
rakterio savybių ugdymas, c) į mokėti išlaikyti balansą ta rp , ^ s u ^ ^ k - ^ ^ 
religinio, tautinio, socialinio są_! protinių, valinių bei jausminių ^ ^ k v i e g t i ^ 
moningumo gilinimas, d) lietu- į motyvų. šiuo metu perdaug 
viškojo žodyno plėtimas, e) su-; nukrypstama į jausminę dekla-
pažindinimas su meniško lietu- i raciją, ir atrodo, būtų tiksliau 
visko žodžio kūrėjais, f) talka daugiau skirti dėmesio į esmi-
okupuotos Lietuvos persekioja- į nius pagrindus, į istorinius 
mam jaunimui, g) fizinis bei 
meninis lavinimasis. 

Stovyklavimo programos tu
riniui svarstyti buvo pateiktas 
vienas kitas siūlymas, numa
tant, kad stovyklavimą vyk
dant gerų siūlymų iškils daug 
daugiau. 

Pačioje stovyklavimo pradžio
je stovyklautojuose reikia su
žadinti tarpusavio draugišku
mo nuotaiką. Reikia įtikinamai 
paaiškinti, kad pašaipa savo 
bendraamžiui, išskyrimas iš 
grupės yna nekrikščioniškas, 
nehumaniškas, asocialus veiks
mas, ir jam stovykloje neturi 
būti vietos. Neužgaulūs juokai, 
ir išdaigos stovykloje yra mė- j Sv- An^ejaus parapijos klebonas 
_ ^ ^ (kun. Jurgis Degutis, Philadeiphijos 
• ' ! ateitininkų veikios rėmėjas ir metinės 

Platus visuotinas susidrau- i šventės globėjas 
gavimas stovyklavietėje sukuria 

klautojams asmeniškai susipa-

tinio audimo meno žinovą, tau
tinių šokių mokytoją ir pan. 

Kiekvienoje stovykloje turėtų 
būti skirta bent pora valandų 
laiškų rašymui tokiems okupuo
tos Lietuvos mokytojams, ku
rie jaunus moksleivius perse
kioja dėl jų įsitikinimų, ape
liuojant į jų sąžinę ir skati
nant juos neterorizuoti savo 
tautos vaikų. 

Stovyklautojai turėtų būti 
supažindinami su kovotojais už 
žmogaus teises ir bent vienas 
disidentas turėtų būti pakvies
tas pasidalinti mintimis su sto
vyklautojais. 

Stovyklose turėtų būti vykdo
mas intensyvus fizinis kūno la
vinimas plaukimu, žaidimais, 
lengva atletika. Tam tikslui tu
rėtų būti pasitelktas kvalifikuo
tas mokytojas ar mokytoja. 

Dainos, muzikos, vaidybcs 

mai su jais bendrauti ir jiems' 
vadovauti. 

Stovyklos globėjai turi būti] 
iš anksto užangažuoti, vėliau-1 

šiai sausio mėn., kad turėtų pa-! 
kankamai laiko programai su-i 
daryti, vadovus pasitelkti iri 
juos darbui paruošti. 

VADOVIŲ PARUOŠIMAS 

Žiemos metu ar bent mėnesį 
prieš prasidedant stovyklai tu
rėtų būti suorganizuotas va
dovų paruošimo savaitgalis. Jo 
metu jauni vadovai turėtų būti 
supažindinti su stovyklos pro-

renginių vadovas, 9. fizinio la- i gramą, tvarka, bei uždaviniais, 
vinimo vadovas, 10. vandens j kuriuos jie turės atlikti, 
fronto instruktorius ir vandens į Būtų labai svarbu, kad va-
sargas, 11. gailestingoji sesuo, į dovai būtų gerai supažindinti su 
12. būrelių vadovai. i ideologinės programos vykdymu 

Stovyklos globėjas, - e n a i - l Ž ***!*] • I Į * ? - * * 1 *** 
čių globėja, berniukų globėjas i nm^u}} * • ****? 

Stovyklos štabą sudaro 1. 
stovyklos globėjas — progra
mos vadovas, 2. kapelionas, 3. 
komendantas, 4. mergaičių glo
bėja, 5. berniukų globėjas, 
Pagelbinis štabo personalas yra 
kviečiamas pagal numatomus 
uždavinius, kaip pvz.. 6. lekto
riai, 7. muzikos vadovas, 8. 
vakarinių programų ir meninių 
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turi būti subrendę asmenys, 
gerai pažįstą stovyklautojų psi
chologiją ir sugebą tėvišku au
toritetu bei pedagoginiu patyri
mu ir išrrdntimi stovyklautojus 
įtekmėti. 

Ypatingai reikia išdėstyti ir 
vadovus įsąmoninti, kokiomis 
asmeninėmis savybėmis jauni 
vadovai turi pasižymėti, kad jų 
darbas stovykloje būtų našus 

(Nukelta j 4 psl.) 

jaukaua solidarumo atmosferą. 
Jis. kaip geras cementas, jungia 
visus. Globėjai ir vadovai turi 
stovyklautojams įtikinamai pa
aiškinti, kad susiaurintas drau
gavimas ar susiporavimas mok
sleivių stovykloje pažeidžia vi 

faktus, į gilesnį mąstymą, čia j 
taip pat labai tiktų studentui 
programos komisijos kasetė 
"Psichologinis žvilgsnis į tikėji
mą" - kun. dr. Kęstutis Trima-j 
kas. čia būtų tikslu stovyk- j 
lautojus supažindinti su prof. 

s^ 'g rup^ '^bdTrumą." Mažiau! Antano Rupšio knyga "Raktas 
drąsius stovyklautojus reikia 
mokėti įjungti j programą, su
rasti jiems draugus, jeigu 
jiems patiems nevyksta susi
rasti. 

Yra svarbu pasiekti nuošir
daus bendravimo tarp stovy
klautojų ir vadovybės, išlaikant 
tam tikrą vadovavimo orumą. 
Stovyklos vadovybė atsako už 
tvarką ir už visų stovyklautojų 
saugumą ir gerbūvį, todėl paste
bėti destruktyvieji, kitus skriau-
džiantieji, nesuvaldomi turi būti 
nedelsiant įspėti ir kraštutiniu 
atveju šalinami iš stovyklos. 

Vertingų charakterio savybių 
ugdymas, kaip mandagaus elge
sio, džentetaieniškumo. draugiš
kumo, yra vienas iš svarbiųjų 
krikščioniškojo auklėjimo uždą- j butų gera paruošti leidinį ar 
vinių. Vertingi charakterio j paskaitą, kur būtų išryškinti 

lietuvių kalbos savitumai, jos 

į N. Testamentą 
Ateitininkai yra kilę iš lietu

vių tautos, gyvena jos sieki
mais, dirba jai ir jie nesiekia 
monopolizuoti tautą vien sau, I 
bet jiems rupi joje realizuoti! 
universalines krikščioniškąsias' 
vertybes. 

Jaunuomenei, jautriai pergy
venančiai laisvės prasmę ir jos 
visuotinumą, reikia atidengti 
krikščionybės socialinės doktri
nos principus, kaip bendrąją 
gerovę. socialini teisingumą, 
tarnybą žmogui. Tuo jaunuo
menė būtų paskatinta angažuo
tis už žmoniškesnę, teisingesnę 
socialinę santvarką. 

Lietuviškojo žodyno plėtimui 

WAGNER and SONS 
TYPEVVKITEKS AND 

ADDTNG MACHINES 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Viri 50 metų patikimas jum* 

patarnavimas. 

8*10 S. Pulmakt Bd., Chicago 
PhoM — 581-4111 

SIUNTINIAI I UETUYA - 1 9 7 9 
PATARIAMA SIŲSTI TIK TAI KAS PASKUTINIU LAIKU 

LIETUVOJE PAGEIDAUJAMA IR YRA NAUDINGA. 
SIUNTINYS NO. 2. 1979. 

Labai gera vyriškai eilutei vilnonė" angliška medžiaga — 3 m.; vil
nonė angliška medžiaga moteriškai eilutei — 3 m.; virnonė medžiaga 
suknelei, arba vakarinei suknelei medžiaga (medžiagos gali būti jvirių 
spalvų); Vyriški išeiginiai marškiniai; Vyriškos arba moteriškos firmos 
Levi arba VVrangler jeans (tik tokių Lietuvoje pageidaujama) ir trum
pas telescopic lietsargis, vyriškas arba moteriškas. 

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $275.00 
Į šį siuntinį <*ar galima dadėti 8 svarus įvairių prekių. Medžiagos 

dar galima dadėti 4 m., 3 m. dirbtinio minko kailio arba ką nors iš 
žemiau išvardintų naudingesnių dalykų: 

Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikro kailio kalnierius, tikros 

*i 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

bruožai žmogų padaro šviesia 
asmenybe. Cia labai tiktų pa- charakteria. Būtų tikslinga 
naudoti studentų ateitininkų i lietuvių kalbą lyginti su kito-
programoe komisijos kasete i mis kalbomis panašiu būdu, 
"žmogižko šviesumo reikmė" j kaip kad dr. Antanas Maceina 
— <fcr. Juozas Girnių*. | pateikia savo knygoje "Jlloeo-

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

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

odos viršus, dirbtinio kailio pamušalas 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui . 
Jeans, Wrangler arba Levi Strauss 
Vyriškas arba moteriškas megztinis 
Vyriškos arba moteriškos nailonines kojines . 
Tights (kojinės — kelnaites) 
Vilnonė g§!ėta skarelė arba nailono didelė skarelė 
Geresni marškiniai . 
Vyriški arba moteriški bateliai 
Puiki suknelei medžiaga 
Vilnonė eilutei medžiaga, vyrams arba moterims 
Geresnė vilnonė medžiaga eilutei 
Crimplene medžiaga suknelei ; » . . 

$242.00. 
94.00. 
44.00. 
37.00. 

3.30. 
4.40. 
13.00 
15.00. 
3900. 
30.00 | 
61.00 * 
88.00 | 

22.00 I 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušer i j a ir moterų ligos 
G i n e k o l o g i n ė Chirurgi ja 

6449 So. Pu lask i Road (Cravvford 
Medical Bui ld ing) . Tel . LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

DR. VL. BLA2YS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

M a r q u e t t e Medical Cen te r 
6132 So . Kedzie Avenue 

\ ai ; pirm , antr ir ketv e> iki 7:30 v. v Sešt 
1 iki 3 vai. Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. V\A 5-2670 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71 st Street 
Vai ; pirm . antr , ketv ir prnkt 1 00 - 5:00 
vai popiet, treč. ir šešt tik susitarus 

D r . Ant. R u d o k o kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETR1STAS 

270<? VVest 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Va! pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrJd ir penkt 10-4: šeštad, 10-3 vai 

Of i s . tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
F.mocinės ligos. 

CRAVVFORD MEDICAL BLDC. 
6449 So . Pulaski Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVlClUS 
J O K § A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

P:rm antr . ketv ir penkt nuo 12 iki 2 vai. 
ir nn-> 5 iki 8 vai vak 5«^t nuo 1 iki 4 vai 

Tel. ofiso ir bu to : OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

1443 So. 50th A ve.. Cicere 
Kasdrrn 1-3 vai ir 6-9- vai. vak. »«>kyru--
trei še^t 12 iki 4 vai. popiet 

T e l . REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th S t ree t 
Vai : pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 12-4 
vai popiet ir b-8 vai. v.ik. Treč. ir šešt 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KLDIKIV IR VAIKU LIGOS 
SPFCIA11STĖ 

MEOICAI BLILDING 
3200 VV. 81st Street 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai. tufoį 
iki 1 vai popiet. }* — 

Ofs. tel. 737-1168, rez. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 

Specialybė vidaus ligos J 
2454 VVest 71st S t ree t 

(71-mos ir Campbel l Ave. kampas) 
Vai.: pirmad , antrad , ketvirtad ir pe'nktad 
3 iki 7 v. p. p Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRL'RGIIA , „ 

Ofisai: 
111 NO. VVABASH AVF. 

4200 NO. CFNTRAL AVL. 
Valandos pagal susitarimą r-c"^ 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai) — < 

O P T O M L T R I S T A S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"Contact lcnses" 
2618 VV. 71st St . — Tel. 737-5*149 

Vai pagal susitarimą U/daryta tj",eC;* 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IK ' 

PROSTATO CHIRURGU.^—' 
2656 VV. 63rd Street .•»* 

Vai antr 1--) popiet ir ketv 5-7 vak.,. ' 
Ofiso t e l . 776-2880, rezid. 448-5545 

Kartu su rūbais galima sių&ti Sie maisto produktai: % s v- arbatos 
— $4.40; Yi sv- neseafės — $660; 1 sv. pupelių kavos — $7.50; 1 sv. 
šokoladinių saldainių — $7.50; iy2 sv. razinkų — $2.00; 40 cigarečių 
— $5.00. 

[vairūs kalkuliatoriai, steteskopai ir kraujo spaudimui matuoti in
strumentai siunčiami pagal susitarimą. 

Sudarant savo nuožiūra siuntini reikia pridėti $34.00 persiuntimui. 
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 

palikimus j Lietuvą naudingiausiu paveldėtojui būdu. 
Norime atkreipti klijentų dėmesį, kad mes siuntinius tuojau 

išsiunčiame vos gavę užsakymą. Sąskaitas prisiunčiame tik pasiun
tus siuntinius, kurios galima apmokėti paprastu čekiu. 

BALTIC STORES LTD. 
(Z. & V. Juras) 

London Une, Bromley, Kent, BRI 4HB, EngUnd 

Ofs . P O 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOĮAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

1002 N. VVestern Ave., Chicago 
Tel. 48«-4441 

DR. K. A. JUČAS 
O D O S L I G O S - CHIRURGIJA 
7110 VV. 127 St., Palos HeiRhts 

Tel. 361-0730 
i Valandos pagal susitarimą 

js ta igos ir b u t o tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROM MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero, III 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus tret' ir 4ęšt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTV GYDYTOIA 

2 6 5 " VV. 59 St., Chicago - 476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm., antr , treč., 

ketv 9 iki 6 vai. Sestad 9 iki 1 vai. 

Ofiso tel. HI 4-2123, namu GI »5ft15 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 VVest 71st Street 
[Vai pirm , antr.id., ketv ir penktad 2-5 ir 

' — iš ank>to susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tel. — GR 6-0t>17 

6958 S. Talman M * . 

Ofs. t e l . 586-3166; namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS _ 

6745 VVest 63rd Street " 
Vai pirm , antr . ketv ir-penlfcV . 

2-7; Srstadiemais p.is.il susitarimą. 

Apsimoka skelbtis dien. D R A L C Ę ^ n e s 

lis plačiausiai skaitomas lwtuvn^<lie«r-

rastis, gi skelbimų k<nn<>s yra vfsTerVis 

prieinamos * 



žvilgsnis į tautinį darbą — 

fc TRIJŲ ŽMOGIŠKU VEIDU VAIZDAS 
Kardinolo Albino Luciani, les alkūnėmis ir kojų mindžioji-

trisdešimt keturias dienas teis- mu, o tikru vadovavimu, atitin-
buvusio popiežium Jonu Pau- kančių tikrovę, kurioje drauge 
lium I-ju, laiškai įvairių am- gali visi kartu daugiau ar ma
žių ir skirtingų pažiūrų žmonėms žiau pagal savo pajėgumą dirbti 
išleisti atskira knyga, pavadinta savo aplinkai, savo šeimai ar sa-
"Illustrissimi". Pop. Jonas Pau- vo tautai. 
liūs I viename laiške kalbasi su Tas antrasis žmogus, į kurį vi-
amerikiečių rašytoju Mark Twai- suomenė žvelgia savomis akimis 
nu (mirusiu 1910). Jis prime- ir vertina jį patį pagal jo dar
na jam jo humoristiškai išreikš- bus, yra reikalingesnis negu pir-

. tą mintį apie tris žmogiškus masis. Narcizistinis žmogus ištei-
veidus, kurie reiškiasi viename eina kriminalistus, o tautai dir-
žmoguje. bančius veikliuosius padaro nu-

Pirmasis jų pagal Mark Twain sikaltėliais. Jis nepripažįsta sveti-
pats apie save mano, koks jis y- mos nuomonės ir svetimų darbų, 
ra. Antrasis yra toks, kaip gal- jeigu juose jis pats nedalyvauja, 
voja kiti, koks jis yra. Trečiasis bet savo dalyvavimu tik ardo 
— tai žmogus, kuris iš tikrųjų y- tautinius, religinius, visuomeni-
ra tikrovėje. Tie trys veidai reiš- nius, politinius darbus, juos pa-
kiasi ypač visuomeniniame gy- darydamas savo nesveikos vaiz-
venime, kur kaip tik kiekvienas duotės ir savęs pervertinimo 
išryškėja su savitu veidu, nors iš įrankiais. Šiuo atveju toks asmuo 
tikrųjų jo tikrasis veidas, jo vi- išsaukia ne tik visuomenės dau-
daus gyvenimas yra tik toks, gumos šypseną, bet ir pasi-
koks jis yra tikrovėje, nors to jis biaurėjimą, nes jis, prisidengęs 

j ir nesuprastų, ir prieš Kūrėją, svetimu kailiu, nuo daugumos 
kuriam jis turi būti atsakingas, mėgina paslėpti tikruosius savo 

5 i -^ ,. v . kėslus. Tai ir yra visuomeninės 
# Daugelis žmonių save mato yeMos ^ ^ .; ^ 
* veidrodyje ar neseniai darytoje 

nuotraukoje ir tuo džiaugiasi. * 
Bet tai yra tik jo išorė. Jis už- Tikras visuomenės vadovas, 
miršta, kad jo veidas, laikui be- visuomenės narys ar bet kurios 
gant, šiurkštėja, raukšlėjasi, iš- srities darbininkas yra tik tas, 

; vaizdą keičiasi. Jis įpratęs save kuris pažįsta save tikrovėje, žino, 
vertinti tik savu mastu ir savo kas jis yra ir ką jis gali. Tai žmo-
veidrody. O reikia tik paimti gus, turįs atsakingą sąžinę už sa-
nuotrauką, darytą prieš kokį de- vo darbus ir supratimą savo už-
šimtmetį, ir pamatys, kad pasi- davinių, kurių gali siekti. Ginti 
keitimai yra labai dideli. Pažiū- nusikaltėlį yra nusikaltimas. Vi-
rėjęs nuotrauką, darytą prieš suomenės negalima apgauti, iš-
dvidešimt ar trisdešimt metų, skyrus tokius, kurie pro save ne-
jis pats matys tik savo jaunystę, mato savo aplinkos ir savo gyve-
kiti gi matys tik "sūnų, panašų į narnos tikrovės. Šmeižtais kaltin-
tėvą". Tai gyvenimo tikrovė, ti atsakingus visuomenės veikė-
Bet tą tikrovę ypač turi suprasti jus, kurie atlieka savo prisiimtas 
visuomenininkas , kurio pajėgu- pareigas, kad tautinė ar visuo-
mas ir jo sąmoningas galvojimas meninė veikla būtų darnesnė, y-
jau yra tik stabarų krūva. ra tautos siekimu išdavimas, 

Daugelis žmonių apie save gal- įžeidimas, kaip kard. Luciani ra-
voja iš savo įsitikinimų, iš į save šo, toks rodosi liūtu, kol vėjas 
įsižiūrėjimo, kartais iš narcizis- nenupučia liūto kailio ir iš jo 
tiško įsimylėjimo taško ir dėlto neišlenda tik asilas. Praradęs 
jaučiasi permažai vertinamas, negyvo liūto kailį jis darosi ne 
permažai gerbiamas, jo darbai tik juokingas savo neprotingu-
perdažnai kritikuojami ar net at- mu, bet ir atstumiantis savo mė-
metami. O visuomeninis gyveni- ginimu kitus asilus apgaudinėti. 
mas, būdamas savaime socialinis, + 
bendruomeninis, reikalauja su- n . , . .. .v .̂ . ,. . .v 
-;• - >- v . Reikia vel grįžti pne lietuvis-

m ir su savo amžiaus ir su pa- k o g j » ^ . ^ 
jegumo i&isemimu. s ^ ^ u k i m o d a l i s 

Į save g u r ė j ę s žmogus, kaip> £[.vaikščioję su lakiruotais 
rašo T n į s s o tartum kalba sau į J ^ ^ Mnomis pačiam, kaip sraige, savimi di- ,. ' . ' . .. . . r- . j«T J Txh « i~i,v medinėmis klumpėmis. Tai seni-džiuodamasi, šliaužia pro obelis- . . . . " . ±~ - 1.1 tiv. , . v._ ., ' :, . ,., lumo ženklai. Kitiems UKO tik ką ir, žiūrėdama i smėlyje palik- , .̂ .- . -** " " U 1 C " \ / r v* neapykanta, pyktis ir pagieža tas žymes, sau taną, ot, ir aš pa- .J;7 * ' x ~~«x ;»„ 
lieku žymę istorijoje". Dėlto ir įį* " į * . ™** Jn(* * £ 
šv. pTndškus Salezas ^ ; nesnius, kadj ų < pavyti a y į . 

ARABŲ ATGIMIMAS 
Jų rankose labai svarbus naftos ginklas 

P. GAUČYS 

Rimties valandėlei 

Tautų atgimimu Europoje va
dinamas laikotarpis, pradėjęs 
reikštis XIV šimt. ir nusitęsęs iki 
XVI šimt., kai pasibaigus Vidur
amžiams, pasklido naujos idėjos 
apie žmogaus vietą pasaulyje ir 
literatūroje, tapyboje ir skulptū
roje gimė naujas reiškimosi stilius, 
XIX šmt viduryje Austro - Veng
rijos imperijoj pavergtų tautų at
gimimo sąjūdis (Maironio "Jau-
slavai sukilo, Pavasaris eina Kar
patų kalnais"). Jo įtakoje pasi
rodė „Aušra" ir sekė mūsų tau
tos atgimimas. Arabų tautų at
gimimas pasireiškė irgi XIX šmt. 
pražydėjimu jų kalbos ir litera
tūros Sirijoje ir Egipte, paskati
nęs politinį sąjūdį, kurio išdavo
je atsirado visos dabartinės ara
bų valstybės. 

Daugelis arabų tiki pasistūmė-
ję pirmyn pastarais laikais tauti
nės sąmonės stiprinimo kelyje. 
Tai liudija du ryškūs faktai. Vie
nas yra nafta, teikianti jiems ga
lią, o kitas — laimėjimai, įgyti 

nizuota Arabų lyga. Tuo metu 
jos nariai nuolat dairėsi į šoną, 
kad patirtų, ką galvoja Anglijos 
vyriausybė, o daug vėliau dau
gelis jų įpėdinių laukė JAV ar 
Sovietų pritarimo. 1945 m. ara
bai turėjo reikalų su Churchillio, 
Trumano, Stalino, Eisenhowerio, 
Adenauerio, De Gaullio pasauliu, 
tarptautinėje arenoje buvo nedrą
sūs, visur ieškojo atramos. Lygi
nant dabartį, koks didelis skirtu
mas santykiuose Cyrus Vance su 
prez. Sadatu ir Anglijos užs. min. 
Anthony Eden su Egipto Nahas 
Pasha! Dabar ir mažų arabų 
valstybėlių valdovai leidžia sau 
pakeltu balsu kalbėtis su didžiųjų 
valstybių atstovais. 

Arabai dar daug kur atsilikę 
Po 1973 m. spalio mėn. karo 

arabų nafta įgijo didžiausią reikš
mę. Tas karas arabams padarė su 
krečiantį įspūdį. Žydų propagan 
dos dėka arabai visam pasauly 

1973 m. spalio m. karo pradžio- į buvo išgarsinti kaip nemokšos, 
je. Be abejo, turtas ir sėkmė nė- tuščiakalbiai pagyrūnai. Arabai 
ra atgimimo žymė. Daugelis ara
bų šalių tebėra labai skurdžios, 
o 1973 m. spalio laimėjimas ga
liausiai patapo pralaimėjimu. Ta
čiau dėl naftos ir spalio mėn. 
karo viskas pasikeitė. Arabų tau
tos subrendo politiškai, kultūriš-

stengėsi tą nelemtą pažiūrą pa
keisti. Ji dar visai neišnyko, ta
čiau, pasauliui buvo parodyta, 
kad arabai gali planuoti, kovoti 
ir išlaikyti paslaptis; tai anks
čiau buvo laikoma jiems neįma
nomu dalyku. Išsivadavimą iš 

TIKĖJIMO MOKYMAS - BAŽNYČIOS 
GYVASTINGUMAS 

kai ir sociališkai. Ir tai yra kaž- menkybės komplekso vargu ar ga-
kas, ko likusis pasaulis nenori ži-Įlima laikyti atgimimu. Bet čia 
noti, nors tas nenoras jam yra!buvo šis tas daugiau. Įsikurda-

mas Palestinoje, Izraelis patapo 
priešu. Iš eilės laimėdamas kelis 
karus, jis parodė techninį bei mo
ralinį pranašumą, kuris paliko 

pagrindo pasitikėti savo sugebė- j nepalaužtas. Bet spalio mėn. ka-
jimais. „Naftos ginklą" arabai ras paskatino pastangas tą spra-

pavojmgas-

Išdidūs arabų vadai 
Dabar arabai turi daugiau 

naudojo diskretiškai ir daugeliu 
atvejų laikėsi oriai ir protingai. 
Tai labai skyriasi nuo jų laiky
senos 1945 m., kai buvo suorga-

gą panaikinti. 
Štai keletas pažymėtinų duome

nų: iš 1967 m. Egipto kariuome
nėje buvusių 800,000 vyrų 

110,000 buvo baigę universitetus 
ar kitas aukštas mokyklas. Nū
dien 70,000 palestiniečių studen
tų studijuoja arabų ar įvairiuose 
užsienio universitetuose, dvigu
bai daugiau nei 1960 m. Laiko
ma, kad baigusių aukštąjį moks
lą palestiniečių yra daugiau nei 
izraelitų. 1971 m. buvo 600,000 
arabų, baigusių aukštąjį mokslą. 
60,000 jų baigė universitetus JAV-
se, Europoje ir Rusijoje. Nūdien 
jų skaičius esąs dvigubai dides
nis. Amerikiečių universiteto Bei
rute prof. Zahlan rašo: „Kiek tai 
liečia arabų pasaulį, problemą 
sudaro stoka institucijų, galinčių 
atrinkti, paskirstyti, duoti užda
vinius tolimesnei mokslo ir tech
nologijos plėtrai". Iš dr. Zahla-
no parašytos studijos ryškėja, 
kad arabai vis yra nepaprastai 
atsilikę nuo Izraelio. Paskelbtų 
mokslo darbų arabų pasauly 1971 
m. buvo 157, o Izraely 1,739. 
Baigusių tiksliuosius mokslus su 
daktaro laipsniu arabai turi vie
ną kitą, o Izraely kasmet būna 
apie du trečdalius visų baigu
siųjų. Taip yra dėl arabų vyriau
sybių ir visuomenės nesidomėji-
mo mokslu ir technologijos pa
žanga. Negaudami tinkamų dar
bų ir atlyginimų namie, išsimoks
linę jaunuoliai ieško palankesnių 
sąlygų svetur. 

Gyvenimo lygįs, kultūra 
Negalėjimas pasiekti mo

dernaus gyvenimo aukšto lygio 
yra didžiausias arabų trūkumas. 
Tačiau daugelyje kitų intelekta-
alini.o gyvenimo sričių arabai ro
do pažymėtiną gyvastingumą. Li
teratūros srityje, ypač Egipte, yra 
aukštai iškilęs romanas. Ilgai 
svyravę tarp grynai orientalinės 
ir vakarietiškos muzikos, jos tech
nikos ir instrumentų, dabar ara-

Kai pasaulyje vaikų išnaudo
jimas reiškiasi nežmoniškais pa
vidalais, Jungtinės Tautos pa
skelbė Vaiko metus. Bažnyčia 
vaiko siela ir jo žmogiška ateiti
mi rūpinasi, eidama Kristaus ir 
jo paskelbtos evangelijos pavyz
džiu. Ir popiežius Jonas Paulius II 
savo vienoje audiencijoje, primin
damas Jungtinių Tautų rūpes
tį vaikų likimu, priminė, kad 
Kristus šia tema yra išreiškęs aiš
kią savo pažiūrą ir davęs aiškius 
nurodymus savo mokiniams. Jis 
primena pavyzdį iš Evangelijos. 

Apie Jėzų, mokantį ir įspėjan
tį, rinkosi minios. Rinkosi ir mo
tinos su vaikais, norėdamos, kad 

( M t 18, 2 —4). Bet kad būtų 
visiems aišku, dar pridėjo: "Kas 
tik priima vieną tokį vaiką ma
no vardu, tas mane priima. Kas 
gi papiktina vieną iš šitų mažu
tėlių, kurie mane tiki, tas vertas, 
kad asilo sukamų gimų akmuo 
būtų užnertas jam ant kaklo ir 
kad jis būtų nuskandintas jūros 
gilybėse. Vargas pasauliui dėl 
papiktinimų"! (Mt 18,5 — 7). 

Taip, tai atrodo griežtas pasa
kymas, išreikštas ano laiko žo
džiais ir ano laiko prakeiksmu — 
pasmerkimu. Tačiau vaiko siela 
nepasikeitė nė šiais laikais. Ne
pasikeitė nė tėvų, mokytojų, su
augusių žmonių ir valstybės val-

jėzus juos palaimintų. "Bet moky- j džių atsakomybė. Teisybė, ne 
tiniai juos draudė. Jėzus gi jiems valstybės pareiga mokyti tikėji-
tarė: "Leiskite mažutėlius ir ne- mo, bet valstybės pareiga saugo-
drauskite jiems eiti pas mane, 
nes tokių dangaus karalystė. Ir 
padėjęs ant jų rankas (taigi pa
laiminęs), jis iš ten išėjo". (Mt. 
19, 13 — 15). 

Dar griežčiau ir aiškiau Vieš
pats Jėzus kalbėjo kitą kartą sa
vo mokiniams, fariziejams ir se
kėjams, kalbėdamas apie nuo
lankumą ir vaikišką nekaltumą. 
"Jėzus, pasišaukęs vaiką, pastatė 
jį tarp jų ir tarė: "Iš tikrųjų, sakau 
jums, jei \ūs nesigręšite ir nepasi
darysite kaip vaikai, neįeisite į 
dangaus karalystę. Taigi, kas tik 
pasižemina kaip šitas vaikas, tas 
džiaugsis dangaus karalystėje" 

"Mes peikiame kaimyną dėl ma su jais net lygintis savo darbais 
mes ptiHuoc ^ « « " - nepajėgia. Jiems ir belieka tik 

žiausios klaidos, bet savo net di- J ^ ^ J tik r b o s reika. 
dėles išteisiname. Mes norime ^ T a u t i n e a t d t i s > t a u t o s 

parduoti savo p r e k , ^ r a n j * . , ^ ^ ^ 
bet pirkt, kito pigiai. Mes reika- * J k a d

P ^ t o | e L i e t u . 
laujame^ teisingumo " e t a m i f a - ^ kiek daugiau paguo-
mai, bet « ^ ^ V ^ dos turėtų tie, kurių balsai turi 
gumo sau pattems. Mes norima a t s k a m b e t i ^ ^ 5 d a r b u o s a 
kad mūsų žodžius kiti su nuo- . . - . - . _ 
lankumu priimtų, bet kito žo- Knminalistų ir knminaljstus 
dSai mus visuomet įžeidžia". teisinančių pataisyti negalima 

tikėtis. Juos ir reikta tik palikti 
Visuomeniniam gyvenime „uošaliai. Reftja tik laukti, kad 

kaip t ik. i r išryškėja kita žmo- a t e i t ų Vadovų, kurie lietuviškam 
gaus, ypač veikėjo, veido dalis, gyvenimui atiduotų savo dalį da-
būtent, kaip ją mato ir kaip į ją l>artinėje tikrovėje, pažindami 
ŽTūri kiti. Ne visi turi ir gali pri- s a v e i r suprasdami savo pajėgu
mui svetimas mintis, nors tas m ą § i s trejciasis žmogiškas vei-
mfrrtis skleidžiantis asmuo jas d a s ^ ^ ^ 1 ^ ^ lietuvių iš
laiko net genialiomis. Ne visi e i v i ų v e i d a s > kuriame atsispindė-
vertina tik prisiimtus ir pride- ^ m e i i ė a r t i m u j , pagarba tikram 
tus titulus, garbės ir pagarbos vadovui, pagalba pavergtai tėvy-
reikalavimus, nes pro tuos titu- n e i i r pasiaukojimas visuomenei, 
lus, pagarbą ir veidmainingą sa- nelaukiant neužtarnautos pagar-
vęs rodymą temato tik tuštybe, ir ^ i r nemanant, kad, sraigės 
tuščią molio puodą. šliaužimu kuriama istoriją. Isto-

Visuomenė nori vadovų, kurie rifo kuria pilnutini atsakingumą,, 
savo žinias parodytų ne žodžiais, l a i s v e *[ asmens vertę palaiką h-
o darbais, savo vadovavimo su- už ją kovoja tautos vadai, 
gebėjimus ne ėjimu i pirmas ei- Pr. Or. 

*&^B.^^tT^^^^^* *»J£r" ""* Wtt&HH*mmm*' 
Palestiniečių demonstracijos Beirute, nukreiptos prieš Egiptą 

bai pasiekė gana tinkamos sinte
zės. Profesinio lygio yra pasiekę jų 
architektai, archeologai ir žurna
listai. Nūdien Kaire veikia 20 di
delių ir mažų teatrų, tuo tarpu 
kai prieš 10 metų tebuvo tik vie
nas. 

Senovės arabų civilizacija bu
vo viena labiausiai kosmopoliti
nių, kokią pasaulis yra matęs. 
Tai buvo stebinantis išsiverži
mas, kurį nešė Islamo kariai per 
mažiau kaip šimtą metų į Ispa
niją. Kaukazą, Mongoliją ir In
diją, neišvengiamai palikdami 
savo buvimo žymes. Jie naudoda
vo talentus kur tik juos rasdavo. 
Yra pagrindo manyti, kad atgi
musi arabų civilizacija irgi bus 
įvairių tautų įnašų sintezė. 

Politinės formos ir programos 
lengvai išsemiamos ir užmiršta
mos. Naujas Elzbietos amžius, 
Italijos stebuklas, Žalioji revoliu
cija, Naujoji riba (New Fron-
tier) — kur jos dabar? Būtų gai
la, kad ir naująjį arabų atgimi
mą ištiktų panašus likimas. Dau 
giausia vilčių teikia Egiptas, tu
rįs didžiausią inteligentijos 
klodą ir rodąs daugiausia verž
lumo reikštis įvairiose kultūros 
šakose 

ti vaiką nuo išnaudojimo, nuo jo 
sielos žalojimo. Juo labiau ši pa
reiga priklauso tėvams ir moky
tojams, organizacijų vadovams 
ir tikėjimo atstovams. 

Bažnyčios, Kristaus įsteigtos 
institucijos, pirmoji pareiga skelb
ti Evangeliją, saugoti jos nurody
mus, teikti sakramentus, nurody
ti tikintiesiems, kas gera ir sekti
na, kas bloga ir vengtina. Ir tai 
prasideda ne nuo to meto, kai 
žmogus jau pats pradeda supras
ti tėvo ir motinos žodžius, kai jis 
pradeda atskirti gera ir bloga, kai 
jis pradeda suprasti medžiaginius 
dalykus ir juos atskiria nuo dvasi
nių. 

Bažnyčia ir kalba apie kateki-
zaciją — tikėjimo mokymą nuo 
mažens, kad vaikas sąmoningai 
įaugtų tikėjime, religiniame gy
venime, dalyvautų kartu su tė
vais dvsiniame gyvenime, kuris 
yra tėvų ir vaikų artimo su arti
mu santykių pagrindas. Tai pri
mena ir popiežius ypač šiais Vai
ko metais, nes atsakomybė ne
priklauso tik kunigams ar vie
nuolėms, mokantiems bažnyčio
se ir mokyklose, bet ir tėvams, tu
rintiems mokyti savo vaikus na
muose ir kasdieniniame gyveni
me. 

Tikėjimo mokymas, jo gyveni
me vykdymas, jo vaiko sieloje įdai 
ginamas yra Bažnyčios ir visų ti
kinčiųjų dvasinio gyvastingumo 
ženklas. Atsisakyti to niekas ne
gali, nes kiekvienas, kuris seka 
Kristų, turi taikyti sau ir savo 
vaikams Kristaus žodžius, kad to
kių yra dangaus karalystė, tai yra 
tikrasis dvasinis gyvenimas, tikri 
ir teisingi santykiai su Dievu Kū
rėju ir žmogumi, Dievo kūriniu, 
žmogaus artimu — broliu sese
rimi, bendru. Tas tikėjimo gyvas
tingumas priklauso ne tik gyve
nimo gerinimui savo aplinkoje, 

(Nukelta \ 7 pal.) 

PRIE MILŽINŲ 
TILTO 

juokėsi, neklausdami apie jo ilgą istoriją. Jie kraipė Atrodė ir Maurizio kažką įtarė. Davęs ženklą 
galvom, tai kartais paslaptingai šnibždėjo. Būdami žygiuoti j priekį, jis pirštu dūrė Daniui nugaron, 
paprasti žmonės, jie įtartinai į Danį žiūrėjo. Jei jis "žiūrėk, kur eini" pasakė ir suriko visai grupei. 

P . M E L N I K A S 

negrįžta namo, kaip jie, jis kažkuo kitoks, ir jiems 
gali būti dėl to blogai. Ar vertėjo su tokiu žmogum 
jiems susidėti? Tik įsiūlytas klebono Danys dar 
laikėsi šiaip taip. 

Bet kartą ir jie zona šiek tiek nusivylė. 
Žygiuojant plentu, blogas kelias pasikeitė 

Matėsi, kad nei raudonarmiečiai, nei vokiečių 
belaisviai nenori su grupe broliautis. "Laikykis 
grupės vidury!" jis patarė Daniui, o Rieciui davė 
ženklą šposus nutraukti. 

Grupė priartėjo prie rotušės. Vidury aikštės 
stiepėsi rathauzo bokštas, an t kurio plevėsavo 

TRASŲ NAUDA m 2AIA 

Anglijos ir Vakarų Vokieti
jos spaudoj vis plačiau diskutuo 
jama apie teigiamas ir neigia
mas mineralinių trąšų savybes. 
Daugumos nuomonės sutampa; 
kad, efektyviai naudojant tra
l u , derinant jas su pažangia 
iemdirbystea sistema, galima 

žymiai padidinti derlingumą Ir 
laukų plotus, paverčiant juos 
pievomis ir ganyklomis arba ap
sodinti mišku. Tokiu atveju su
mažėja laukuose ir pesticidų 
kiekis. Didžiausio nerimo spe
cialistams kelia tas faktas, kad 
mineralinės trąšos nepatektų į 
paviršutinius ir grumtinius van
denis. JB. 

— Tai prašau į zakristiją. 
Klebonas triumfavo. 

rv 
Su visa gauja pernakvojęs zakristijoj, ir po kelių 

dienų žygiavimo Lnco kryptimi, jie naktimis 
miegodavo jau an t žolės. Pro medžių šakas matėsi 
mėnulis ir tik ši sidabrinė akis naktimis buvo jų 
šviesa. Bet tokiais momentais, kalbėdamas su jais, 
Danys susipažino. 

Maurizių vokiečiai griebė jo paties sode. Jis 
sėdėjo alyvmedyje. Du vokiečiai, kažko atėję, 
nusiėmė šautuvą ir rimtai ar juokais taikė į 
pasiutusiai pradėjusį loti jo šunį. J am jo pagailo. 
Neiškentė, nulipo iš savo slėptuvės, griebė už 
šautuvo, gavo kambliu į galvą, įkando ranką ir 
buvo suimtas. Šunį nušovė kitas, o jį išvežė darbams 
į Austriją. 

Mažutis Ricci buvo griebtas kine, kiti gatvėje ar suskilusias plytas mąstė Danys. Žiūrėk. Maurizio, 
traukiniuose. Kiekvienas jų galėjo papasakoti apie norėjo perspėti, žiūrėk, kaip rusai ir belaisviai staiga 
vokiečių žiaurumą, tik Ricci visa pasakojo pakeitė pozicijas!... Atrodė, kad sargybiniai ir 
atmiešdama8 jumoru ir anekdotais. vokiečiai staiga draugais pasidarė. Prie apgriauto 

— Kaip tave išvežė? — jie kartą paklausė Danį. namo belaisviai stovėjo pakraščiuose, žiūrėjo į italus, 
— Pabėgau pasi t raukdamas nuo fronto, — spausdami apsvilusias plytas rankose, o sargybiniai 

atsargiai pasakė jis. artėjo prie gulinčio Ricci. š i s pašoko, nes tokių 
— Vienus veža — kiti patys važiuoja, — jie dalykų nesitikėjo. ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ . ^ _ — ^ _ ^ ^ _ _ ^ _ _ 

asfaltu ir, nuo kalno žiūrint j slėnį, dauguma bailiai raudona vėliava. Austriško miestelio gyventojų čia 
dairėsi į kalnų papėdėje išdygusį miestelį. Kas jame? nebuvo, atrodė, jie buvo iššluoti. Prisiartinus ir 
Rusai? O gal amerikiečiai? Maurizio nusprendė įeiti, susėdus ant cementinių rathauzo laiptų, Maurizio 

— Gal aplenkti? — kratydamas dumblą nuo mostelėjo Rieciui ir jie abu įėjo vidun, 
batų, nedrąsiai pasiūlėDanys. Išvargę ir išbadėję italai sėdėjo ant laiptų, 

— Ko čia lenkti. — Maurizio nesutiko. tartum mumijos. 
Aišku, ko lenkti? Bailiai bijo ir savo šešėlio. Danys užsidegė paskutinę cigaretę, klausy-

galvojo Danys. Bet, vos priemiestyje, gailėjosi įėjęs, damasis kaip riaumoja ir burzgia tušti viduriai. Už 
Kelių raudonarmiečių prižiūrimi vokiečių belaisviai kelių minučių išgirdo rathauze bildėjimus. Galima 
dirbo prie apgriauto namo. Sargybos jie buvo 
raginami dirbti, veltui nestovėti. Prie to juokais 
prisidėjo ir Maurizio. "Los, los, shnell" jis šaukė, o 
mažutis Ricci, pamėgžiodamas burna kulkosvaidžio 
kalenimą, staiga krito prie vieno ir užsimerkė 
nuduodamas negyvą. 

Kai kitą akimirką, draugiškai atvėręs akis. jam 
mirktelėjo. — Raschodys. — pasakė rusas. 

Nusiėmęs šautuvą, jis liepė italui dingti iš akių: 
— Pašol, nykštuke... 
Juokų nesupranta kietasprandis, lipdamas per 

buvo atspėti Maurizio keiksmus ir Ricci spiegimą. Kas 
atsitiko? 

Rotušės durims atsidarius, pikti, įtūžę du italai 
iškiūtino pro duris nieko nepešę. 

— Baidyklės, disgražiati, — susiriesdamas dar 
keikė Maurizio. 

Atdaro lango pusėn šaukė ir Ricci. 
— Eikite ten! — Kažkoks vyras pro langą rodė 

jiems į kalbas, — mes nieko neturim! Tik ūkininkai 
jums duos! Mes dar nesusitvarkę... 

Ricci ironiškai išsitempė ir stuktelėjo kulnim. 
— Negalim padėti! — žmogus pro langą šaukė. 
— Bogai, — Maurizio pasakė. — Nei duonos, nei 

vandens, ničnieko. 
— Karas pasibaigė, — pasakė Danys, 

klausydamasis pilvo urzgimo. — Bet negi dabar teks 
mirti badu? 

(Bus daugiau) 
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KRYŽIŲ KALNO PAUNKSNĖJE 
Rašytojas Vincas Krėvė savo . Kai mūsų tėvynėje jaunimui į 

"Milžinkapi" šiais žodžiais pra- rankas brukamos raudonos, lie-
deda: "Daugel mūsų tėvynėje į tuvių krauju persunktos vėliavos 
yra puikių ir gražių vietų, dau-' ir rišami raudoni kaklaraiščiai, 
gel yra šalių, kur pagarsėjo se- laisvoje Dainavoje kyla mūsų 
nų tėvelių darbais, bet tarpu jų trispalvė, tautos himno garsais 
visų gražiausia ir garsiausia' palydima. Laisvai aukojamos i 
Dainavos šalis — ir savo aukš- į šv. Mišios. Neregistruojami jų i 
tais kalneliais, ir žemais klone- \ lankytojai, nepersekiojami, bet • 
liais, savo tamsiomis giriomis, raginami melstis ir už tuos, ku- j 
didžiais tankumynais, kur nei riems burnos yra užčiauptos, 
žmogus nepraeina, nei žvėris ne- Kai pavergtoje tėvynėje jau- j 
pralenda, tik maži paukšteliai į n i r a u į organizuojamos pionierių 
čiulbonėliai pralekia, tik raibo-1 stovyklos, kuriose niekinamas 
šios gegulės ir lakštingalėlės, į Dievas, tyčiojimąsi iš v i s a kas ; 
kur ankstų rytą ir vėlų vakarėlį šventa, ir liepiama garbinti tau-
Lakštuoja, ten niaurią girelę t o s žudikus, mūsų išeivijos Dai-
linksmina" • • . navoj jaunimas su entuziazmu 

Deja, šiandien mūsų tėvynės ; stovyklauja, stiprina savo kūno 
Dainavoj nebeskamba linksmos į įr dvasios jėgas pasišvęsti kovai 
dainos iš jaunų krūtinių. Su- j u£ kenčiančias seses ir brolius, 
kaustytos jų lūpos laisvės pra-; kad jiems nukristų vergijos pan- j 
siveržimams. Tačiau mūsų iš- čiai. 
eivijos Dainavoj jaunimas dai-! Dvi Dainavos, bet koks kon-1 
nuoja laisvės ir partizanų dai- j trastas. Ar neverta susikaupti 
nas, kurios skatina aukotis, kad ir pamąstyti, kiek mes padarė-
tėvynė vėl būtų laisva. rne ten esantiems ir čia gyvenan-; 

Kai tėvynės Kryžių kalne žiau- i tiems. Tos dvi Dainavos turi 
riai naikinami mūsų tautos kan- • savitarpy daug artimų ryšių. 
5ios liudininkai — kryžiai, išei- į Kiek mes įdedame sielos ir dar-
vijos Dainavoj savanoriškai sta- \ bo į mūsų išeivijos Dainavą, 
tomi puošnūs kryžiai, kad pri-! tiek pat mes padedame paverg-
mintų mums, jog turime budėti j tai Dainavai. Juk šioje Dainavo-
su Rūpintojėliais, kad vėl Dievo je bręsta mūsų jaunimo gretos, 
žodis laisvai skambėtų atgimu- j kurios vienu ar kitu būdu padės 
šioje tėvynėje. ' kenčiančiai Lietuvai. 

Ar nevertėtų atkreipti didesnį 
dėmesį į mūsų Dainavą, kad ji 
pasidarytų gražesnė, patraukles
nė, kad sutrauktų daugiau jau
nimo, daugiau organizuotos ir 
neorganizuotos visuomenės. 

Toj pačioj Michigano valsti
joje olandai turi savo gražų 
kampelį — Mažąją Olandiją, kur 
miniatiūriškai atsispindi tikroji 
Olandija. Ar mes Dainavoje n e 
galėtume sukurti miniatiūrinės 
Lietuvos: su lietuviška sodyba, 
piliakalniu, pakelės rūpintojė
liais ir kitais mūsų religiniais 
bei tautiniais simboliais, kurie 
charakteringai pavaizduotų Lie
tuvą 

Suprantama, kad be pinigų, 
be pasiaukojimo to nebus gali
ma įgyvendinti. Dabartiniai 
Dainavos globėjai — adminis
tratoriai Damušiai ir jų talkinin
kai sielojasi, kad dideli 228 ak
rų plotai įgytų didesnės svar
bos, kad į šią vietovę būtų at
kreiptas didesnis tautinis dėme
sys. Kad ši vietovė tarnautų 
ne vien mūsų tautinei dvasiai 
stiprinti, bet sudomintų ir kita
taučius mūsų tautinei kultūrai 
propaguoti. 

Daug pinigų išeikvojama tar
pusavio nesusipratimams kelti. 
Daug jaunimo atitraukiama nuo 
lietuviško kamieno. Seniai jau 

i laikas sustabdyti destruktyvinę 
i veiklą ir, kol ne vėlu, stoti į kū-
i rybinį darbą. Mes turime pa
likti konkrečių liudininkų, kad 
mes ne vien žodžiais sielojamės 

ATEITININKAI 
(Atkelta iš 2 psL) 

ir vertingas. Čia paminėtini 
bent keli jų bruožai. Jie turi 
būti aukšto moralinio lygio, so
cialūs, mandagūs, džentelmeniš-

. tėvynės laisve, bet ir darbais bei 
pavyzdžiais tą atlikome. 

Visi į talką Dainavos admi
nistracijai: pinigais, darbu, kū
ryba ir kitais galimais būdais. 
Neleiskime, kad milijoninis tur-

I tas liktų nežinioje. Tegul Dai
n a v a ir toliau liks mūsų jauni
mo dėmesio centru, tegul bus 
platforma mūsų tautinių intere
sų ir tautos laisvės idėjų puose-

I lėtoja. Tad daugiau dėmesio 
gražiajai Dainavai ir daugiau 
pastangų jos vertės iškėlimui. 

/ . Plačas 

ki ir turėti patirties veikloje su 
jaunesniaisiais. Jie turi tvar
kingai rengtis, būti švarus, ap-
sikirpę, apsiskutę. Jie turi vi
sad atminti, kad jaunieji sto
vyklautojai iš jų mokosi. Jie 
turi suprasti, kad vyksta at
likti svarbių auklėjimo pareigų, 
o ne asmeniškai pramogauti. 
Naktinėjantys vadovai, kaip 
išvargę ir neefektyvus sekan
čios dienos vadovavimo dar
buose, tuojau turi būti iš sto
vyklos išsiunčiami į namus. 

Efektyvus vadovas turi jau
sti, kaip išlaikyti savo kaip 
vadovo autoritetą ir kartu sto
vyklautojams būti draugišku 
vyresniuoju broliu. Jis gyvena 
su savo stovyklautojais, suge
ba jų išklausyti ir suprasti bei 
įžvelgti susidarančias įtampas 
ir jas išlyginti. (Bus daugiau) 

"ATEITIES" ŽURNALO 
VAKARAS 

Vakaras bus spalio 13 dieną 
7 vai. 30 min. vak. Jaunimo 
centre. Bilietus užsisakyti pas 
Valeriją Žadeikienę, skambinant 
vakarais nuo 6 vai. tel. 778-7852-

Kainos: suaugusiems 15 dol., 
studentams 8 dol. 

iiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiii 

REMODELING 
JUOZAS VENCKALSEAS 

Atliekame visus namų taisymo 
darbus. 

TELEF. — 582-7606 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

JAY DRUGS VAIST INE 
2759 W. 71st St.. Chicago, 111. 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo J *«L ryto Ori 10 vaL vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

T U O J A U I Š L E I D Ž I A M A 
LKB Kronikos lietuviu kalba V-tomas 

ir ispanų, prancūzų bei anglų kalbomis pirmieji tomai 
VILNIAUS UNIVERSITETO 

400 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI 
Maloniai prašome visų lietuvių aukų Kronikos kny

goms išleisti ir plačiai paskleisti 
Paaukojusieji 100 dol. ir daugiau bus įrašomi leidžia

mose knygose. Aukas siųsti: 

LKB KRONIKOMS LEISTI SftJUNGA 
6825 S. Talman Avenue 
Chicago, 111. 60629 USA 

<l 
i • 

• 

1979 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
IŠ BOSTONO / NEW YORKO 

? 

PAPILDOMA GRUPE SU NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖMIS 
VILNIUJE — išvyksta GRUODŽIO 26 ir grįžta 

SAUSIO 4, 1980 — kaina tik $821.00 
Taip pat dar yra vietų šiose grupėse: 

SPALIO 10 — $829.00 (vienos savaites) 
GRUODŽIO 19 — $1045.00 (dviejų savaičių) 

VISOS GRUPES •plaukys KAUNĄ IR TRAKUS, bus lydimos vadovu. 
Prie Sių grupių galima jungtis « VISŲ AMERIKOS D* KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu moketCiu. 

! 

GALITE GAUTI VIENA IŠ ŠIŲ 
TIMEX LAIKRODĖLIU NEMOKAMAI 

REGISTRUOKrrfiS I š ANKSTO -
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

MtMHtH 

Trans-Atlantic Trave! Service, Inc. 
393 West Broadway. P. O. Box 116 

South Boston, M m . 02127, TeL (617) 268-8764 
frans-Atlantic TrtveI Serrice, Inc., vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, Jau nuo 1900 metų StKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
į LIETUVĄ ir J kitas pasaulio Šalis, 
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIONAS. 

PHCM *r« baa*d on double oeeupancjr and are tubj«€t U 
efcaaa?M aad/or Oorerament approval. 

ARBA VILNĄ IŠ ŠITŲ LŽ MAŽIAU NEGU $30. AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavi-
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataikymai. FTRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and fiiters. 

KAI TAUPYSITE PAS FIRST FEDERAL OF CHICAGO 
Here s what you do to get your Timex ivatch. 

Promium Itcm 

A. Mwi s LED YVatrh. 
Round gold-tone 
full expansion band 

B. Ladies LED VVatch. 
Rectangular gold-tonc. 
slidine c lasp band 

C. Mm's LFD VVatch. 
Roctangular chrome 
plated bljck strap 

D Ladies" LFD VVatch. 
Rectangular chrome-
plated b)a< k strap 

E. Mens Electric VVatch. 
Chrome plated. brush<t) dial 
sweep hand blac k strap 

F. I^dies' I)ress VVatch. 
Cold tono sunburst 
dial. mesh band 

C. Mens LCD VVatch Chrome 
plated metallu face expansion 
band date & se<onds 

H. Ladies LCD VVatch. Polished 
gold tone dark brovvn face. 
brovvii strap date 8c scromK 
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1 2-5 tax 

S26 20 

(>nl> one iv.itc h 

SI 0OO-S4.999 
l)eposit 

Free 

Free 

Free 

Free 

514 95 
75t . i \ 

515 70 

SI J 95 
75 tax 

S15 70 

SI9 95 
1 00 tax 

$20.96 

S1995 
1 00tax 

$20 96 

\f r .K < ount from th« 

S5.0Ū0&Over 
Dcposit 

Free 

Free 

Free 

Free 

S 9 9 5 
50 tax 

S10 45 

S 9 9 5 
50 tax 

SIO 45 

SI495 
75 tax 

SI5 70 

S1495 
75 tax 

$15 70 

•so three < olumns 

Additional 
SI00 Deposit 

$11.95 
60tax 

$12.55 

$11.95 
.60tax 

$12.55 

$11.95 
.60tax 

$12.55 

$11.95 
60tax 

$12.55 

$22.95 
1.15 tax 

$24.10 

$22.95 
1.15 tax 

*24.l6 

$27.95 
1.40 ta* 

$29.35 

$27.95 
1.40 tax 

$29.3.5 

Įsigyjimui vieno ŠIŲ Timex laikrodėlių jums 
tereikia taupyti pas First Federal of Chicago. Tik 
u/eikite, padėkite S1.000 ar daugiau ir galėsite 
pasirinkti vieną iš keturių Timcx LED laikrodėliu 
nemokamai. Arba. galite gauti Timex Electric, ir 
LCD su pastoviu skaičium, arba gražų moteriškinį 
puošnų laikrodėlį u/ truputj. ką paprastai 
mokėtumėt. Už kiekvieną pridedamą S100 indėliui. 
jūs galite pirkti dar vieną laikrodėlį u? labai 
patrauklią kainą. 

Ir jūs galite gauti Timcx laikrodėlį padėdamas 
vos tik S200. 

Timcx laikrodėliai yra puikūs dovanoms. Ar 
pasiruošę ar ne. bet dovanų teikimo sc/onas jau 
skubiai artėja. Kodėl nepradėti pirkti dabar iš 
anksto!... Užeikite į First Federal. kurioje nors 
patogioje vietovėje. Tik užeikite, padėkite indėlį, ir 
sutaupykite už Timcx laikrodėlius. Arba. dar 
geriau. įsigykite Timex laikrodėlį nemokamai. Bet 
skubėkite. Pasiūlymas tegalioja tiktai iki spalio 27 
d.. o laikas gaišinamas. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W«t 59th Strut — Ttl. GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vsl. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIELAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popiet 

Si\ pa^tūh ma^ galio/a nun la"%)m rw%»ijo4ik t spalio 27 d'.. arha kol/ų turimas k irkis i<\ihaigs f irsi federal of ( hi< agi< pasitiek a \ati 
/e/sf pukcnii arha pa\iūl\ ma nuirtu ik h het kuriuo laiku he iakto pranehmo Klienus m-k \nlifikwin priefttirt+M prtmi/f>m i< pnniųių 
tri/tf ki'lnnu virdilmėi U-ntilėic iri k hemas alu/nr\ \ pri</<iinrs iq*kmtm arha p'i</> •» m,Iri: j daugiau negu viena saskaua ritu pai'iu 
vardu, or pavieniu ar lungimė* :i>int" sąskaitos savininkų, linus Corporation, ne first lediral "f ( nuogo, niukinta liuu'.\ 
laik roilrhus nuo ilr/i k m įuos gaminant Klientai dah \ auiantiep (tame postui: nir turi latk 11h standartu įsteigtu I trst I ederat trf 
C hiiagn. remiantis l< deraltman istatvmats liefumiius premiją uvd.ma Gaila, ulsakvmai paštu nepriimami 

First Federal of Chicago 
Illinois Largest Savings and Loan. 

Oi i t l a t f l Park Branch/H)71 S. Archrr Avr. 

GERA TURĖTI FIRST FEDERAL ARTI 
Tel.: 254-6101. Darbo valandos: pirm. ir antr. 9 iki 4:30; ketv. ir penkt. 9 iki 8; Šešt. 9 iki vidudienio. Uždaryta trečiadieniais. 

C l<*7<» I-ir* f-rrVral Savmijs *nt\ \jn,n \ . -41 .H',..t. <if ' •-.- ••/•• M^inOfli" I <r^rl»,rn Mr Marlison Vfctritji r rrskrA llomr l/>jn Bank jnrl rr~iir*\ s ivirap. n̂<t l/>an ln>-iir.»ncf ( orpor.tt icm 

M * 

'ii J Now is the t ime 
t o r emode l . repair . paint A decorate your h o m e apar tment d r 
business. T h e firm> listed below can hr ip you sol\«- anv p rob lem. 
you can rely on t h r i r U p u t t s e . using o n h th«- fin«st materials . ATI 
work is ftuaranterfj. n i t h p r i r r s that are reasonable . Call toda> or 
save this handy gu ide for futiire n f e r e n c e . 

H O W A R D ' S R O O F I N G 
3110 W. FILLMORST. 
CHICAGO, ILL. 60612 

CALL 277-1848 
KKSIDENTIAL - COMMKRCIAL 

I N D I S T R I A I . - LICENSKD 
BONDEI) & FII .LY INSURED. 

ROOFINC;. PORCHES \ ! . t M. 
SIOINC, 

( ARPENTER JOBS 
Tl (KPOIMIM; 

RKCRE\TI()N ROOMS 
4 8 9 - 5 1 0 0 OR 4 8 9 - 5 1 0 1 

ROOHM, 
R & ECONSTRl CIION ( O . 

¥.. K. I \l KMTI^ 
9 6 4 - 9 3 1 4 

DE LA ROSA UPHOLSTERY 
4502 S. K1DZIE AVE. 

C H I C A G O . ILL. 60632 
376-3158 m 

IRFF D F L I V F R Y & E S T I M A T E . 

CARTER CONSTKI CTION 
(rl.M.MM.CONTRACruR 
( o n i p h l . - h o m e r<tni .<l«| įnu 

:oj u. r,th sr. 
«-MM \<. ( ) . II.I.INOIS.MMM 

3 7 6 - 1 3 8 6 

C A R P E N T R Y R E P A I R S 
& R E M O D E L I N G 

FIRE DAMAGE. 
B K & SMALL .JOBS. 
GARAGB REPAIRS. 

585-8776 

. 

J 
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21 DIENU PO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 
Prisimenu mūsų pirmą ban-' 

dymą sukurti Pabaltijo jauni
mo organizaciją viename iš Pa
baltijo miestų. Susirinkę pary
čiu, mes patraukėm į kelią stab
dyti pakeleivinių mašinų. Bet 
dar nespėję išeiti už miesto, pa
jutom, jog esame sekami. Taip 
suvažiavimas ir neįvyko, nes 
buvome i šduot i . . . Kiekvienas 
bandymas susirinkti viešai daž
nai baigdavosi suėmimu, gąsdi
nimu, o ne kartą ir mušimu... 

Dabar, 20 dienų po kongre
so, aš vis dar mintyse Alten-
berge, atstovų suvažiavimo se
sijoje arba darbo būreliuose, 
nors iš tiesų sėdžiu prie rašo
mojo s t a l o . . . Kai priėjau prie 
Haus Altenberg, pamačiau pla
katą su lietuviška antrašte: 
"Sveiki atvykę i IV PLJS Kon
gresą". Sustojau. Akimirksniu 
prisiminiau Lietuvą, draugus, 
pajutau i lgesį . . . Mane apėmė 
du jausmai, kurie nebepaliko vi
so kongseso metu: džiaugsmas 
ir liūdesys. Džiaugiausi lietu
vių kalbos mokėjimu, džiau
giausi jos besiklausydamas. 
Džiaugiausi dalyvių rimtumu ir 
noru kažką nuveikti Lietuvos ir 
išeivijos labui. O liūdesys? O 
liūdesys?.. 

Studijų dienos prabėgo tik
rai .žaibiškai: nuo 9 vai. ryto 
iki dešimtos vai. vakaro, o kar
tais ir dar vėliau vyko darbas 
būreliuose, sesijos ir paskaitos, 
gi likusį laiką (kai toks buvo) 
išnaudodavom susipažinimui, 
linksmavakariams arba "Šešu
pėje", kur vietoje vandens sru
veno alutis. 

Kongreso programa buvo 
suskirstyta į tris sritis: politinę, 
visuomeninę ir kultūrinę. Kiek
vienos srities svarstymas prasi
dėdavo paskaitomis, kurias se
kė simpoziumai ir dvi darbo 
dienos apsvarstymui ir siūly
mo paruošimui. Kaip matome, 
laiko įsigilinimui ir diskusijom 
per daug neturėjom, nors temų 
apimtis šito reikalavo. Gal rei
kėjo sutrumpinti stovyklavimo 
laiką? Gerai suprasdami, kad 
jo njes stokojam, prelegentai, 
iš pradžių gal kiek išgąsdinę 
savo minčių šūsnimis (popieriu
je)^ pravedė paskaitas pokalbio 
forma, kas buvo gerai ir visai 
vietoje. Su paskaitomis pasiro
dė politinėje srityje dr. K Če-
gidakas ir S t Lozoraitis, jr. Vi-
guameninėje srityje dr. A. Nor
vilą ir R. Lukoševičiūtė. Kul
tūrinėje srityje T. Venclova ir 
Marija Stankuvienė - Saulai-
tyKk 

Pagal daugumos Studijų die
nų dalyvių nuomonę, akademi
nė kongreso dalis labai skyrėsi 
nuo anksčiau buvusio savo bran
dinau, sugebėjimu spręsti pro
blemas ar vesti diskusijas. Tai 
tikriausiai todėl, kad beveik visi 
dalyviai gerai mokėjo lietuviš
kai, buvo daugiau ar mažiau 
suradę lietuviiką identitetą ar
ba nuoširdžiai jo jieškojo. Gal
būt buvo ir daugiau skirtumų. 
bet man. pirmą kartą dalyvavu
siam kongrese, ne apie juos 
kalbėti, nors kiekvienam yra 

aišku, kad čia atsiliepė tr i jų 
kongresų patirtis, kuri įkvėpė 
pasitikėjimą savimi ir lietuviš
kos išeivijos ateitimi. Man jau kėlė. Buvo daug abejonių gal 

sprendimo. Jei gerai supratau 
R. Sakadolskį, tokio reikalavi-

buvusieji kongresai mo ne

begyvenant Vakaruose, įvyko 
jaunimo demonstracija Wa-
shingtone, todėl čia ir aš galė
jau pastebėti jos įtaką. Mūsų 
amžius pasižymi rezistencine 
nuotaika: žinios iš kovojančios 
ir nepasiduodančios Lietuvos, 
visokių minoritetinių grupių at
gimimas ir kova už žmogaus 
teises, š i nuotaika jautėsi ir 

net ir baimės: "norėčiau bal
suoti "už", bet ką tėvai pasa
kys, visuomenė?" Bet šį kar
tą reikėjo atsakyti prieš patį 
save — tokiose situacijose nie
kas padėti n e g a l i . . . 

Kad du tokie kulminaciniai 
taškai palietė tik politinę sritį, 
yra visuomeninių ir kultūrinių 
sričių nepasisekimas tokios at-

ės kaip "da-kongreso atmosferoje. Taipgi I s a k i 0 l o t m ) 
jautėsi ir laiko reikalavimas j b a r „ ^ << n i e k a d», n o r s a b i 

šios sritys šaukiasi veiksmo. realių tikslų ir aktyvaus jų sie-
kimo, lojalumo klausimas (ku
ris kaip reikiant nebuvo išvys
tytas), lietuvybės išsaugojimas 
išeivijoje ir galiausiai atsakin
gumas — pirmas brandumo 
požymis. 

Kalbant apie atsakingumą, 
kaip pavyzdį paimsiu politinę 
sritį. Jos kulminacinis taškas 
buvo balsavimas dėl siūlymo, 
liečiančio lietuvių — žydų san
tykius. Nutarimas, kuris vė
liau buvo priimtas (apie jį aš 
kalbėsiu čia kitą kartą "Laiš
ku pasaulio žydų jauni
mui"), prirėmė kiekvieną ats
kirą individą prie sienos. 
Siūlymas buvo svarstomas, per-
svarstomas, nubalsuotas ir per-
balsuotas. Kodėl? Todėl, kad, 
neturint reikiamos informaci- i 
jos ir kaip reikiant neįsigilinus 
į problemą, visi visvien suprato, 
kad atidėti nutarimą ki tam | 
kartui negalima. Buvo aišku, 
kad šiuo atveju esmė ne pati 
problema, bet kuo objektyvesnis 
ir žmoniškesnis nusiteikimas 
(šis klausimas neišspręstas per 
40 metų, tai ką kalbėt apie ke
lias dienas?). Šitai gerai su
prato V-tasis PLB seimas, pri
ėmęs panašų nutarimą, š ta i 

jums ir ryšys tarp P L B ir 
PLJS: tie, kurie balsavo "už". 
rėmėsi seimo nutarimu. 

Antras toks klausimas, rei
kalaujantis pasisakyti "dabar", 
tai Sovietų priimtas "naujas" 
pilietybės įstatymas, sukėlęs 
daug debatų ir diskusijų. Jis 
taip pat pareikalavo atsakingo 

Priežastis yra tų dviejų temų 
abstraktumas, čia nėra kon
kretaus tikslo: Lietuva ir jos 
priešas. Gi mūsų išeivijos prie
šas — nutautėjimas ir asimilia
cija — labai jau neapčiuopia
mas. Pora metų prieš man pa
liekant Lietuvą, aš visai nusto
jau domėtis sovietine spauda ir 
visuomeniniu gyvenimu, nes 
"tarybinis" kaukių balius man 
įgriso iki gyvo kaulo. Tai, žino
ma, kraštutinumas, rezultate 
pvz., nesu susipažinęs su dabar
tine lietuvių literatūra. Sovietų 
komunistinės ideologijos blogy
bė yra ta, kad ji neturi nieko 
bendro su realiu gyvenimu. Bet 
labai reali yra Lietuvos prie
spauda todėl mes ir jieškojom 
būdų įsijungti į kovą prieš ją. 
Tai ką dabar, šauksimės ko
munistų ant mūsų sprando, kad 
suaktualintume visuomeninę ir 
kultūrinę srit į? Kongrese mes 
kaip tik ir jieškojom galimybių 
sudominti "nesusipratusį" jau-

KONGRESĄ 
PRISIMINUS 

MIELI SKAITYTOJAI, 

Nors ir labai liūdna, bet rei
kia pripažinti, kad vasara jau 
beveik pasibaigė. Laikas grįž
ti prie darbų, knygų, grįžti 
vėl į susirinkimus, į organiza- į 
cijų parengimus. Bet apie 1979 
metų vasarą bus ilgai kalba
ma, ji bus neužmirštama, nesi 
šią vasarą įvyko IV Pasaulio 
lietuvių jaunimo kosgresas. O j 
kai įvyksta kongresas, kai su
važiuoja tiek daug jaunimo iš 
tiek įvairių pasaulio kampų, 
ilgai apie jį galima kalbėti, 
diskutuoti O tai yra labai 
svarbu ir reikalinga, nes kon
greso tikslas ir buvo milži
niškas: "Naujai pagrįsti ir 
įprasminti jaunimo dalyvavi
mą išeivijos veikloje". Daug 
kas kritikavo paskelbtus kon
greso tikslus, reikšdami nuo
monę, kad jis buvo per idea
lus, per skystas. Nenorėčiau 
sutikti su tom nuomonėm. 
Buvo galima pajusti jaunimo 
užsidegimą ir norą dirbti, net 
pačiam kongresui dar nepasi
baigus. Studijų dnenose kan
didatavo net du sąstatai j nau
jąją P U S valdybą, buvo net 
keletas pasiūlymų apsiimti se
kančio kongreso ruošą. Prisi
minus ankstyvesnius kongresus, 
daug kas stebėjosi tokiais 
reiškiniais. 

Jaunimo kongresas buvo 
svarbus ir rimtas šios vasaros 
įvykis, ir todėl jis vertas didelio 
dėmesio. Bet jrj reikia prisi
minti ir su šypsena ir su juo
ku Ofelija 

nuolį. Tik kaip? Pasiūlymų 
prisirinko kalnai! Bet dabar 
supratau, kad reikėjo jieškoti ir 
klaidų. Pirmą kartą sutikau 
išeivijos jaunimą kongrese, ir 
jis man pasirodė be priekaištų: 
toks įspūdis iš darbo būreliuo
se, kur visi dirbo draugiškai, 
vieningai. Vaizdas pasikeisda
vo atstovų suvažiavimo sesijoje, 
kur (nors ir nedažnai) iškilda
vo riba tarp atstovų (oficialu
mo riba) ir tarp atstovų ir 
prezidiumo. Pajutęs tai, prisi
mindavau žydų jaunimą Lietu
voje: kiek pasipūtęs, žiūrintis į 
"nesusipratusį" iš aukšto, kaip 

DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m , rugsėjo mėn. 15 d. 

Du Bostono Etnografinio ansamblio dalyviai Jaunimo kongreso uždaryme. 
Nuotr. Lino Meilaus 

Tik dalis Jaunimo kongreso Anglijoje stovyklautojų, kuriuos laisvalaikiu pavyko prisisaukti bendrai nuotraukai 
Nuotr. Lino Meilaus 

Talentingiausi vaidintojai buvo Prancūzijos lietuviškojo Jauunimo atstovai. Čia Jie vaidina (vist prisimenam!) 
Stovyklos talentų puikiai pavykusiam vakare. Nuotr. Lino Meilaus 

mes Kaune sakom "geros šei
mos geras vaikas". Miesčionis 
ir tiek. O ten, kur miesčioniš
kumas, kritikai vietos tikrai 
nė ra (Vienos sesijos metu 
Giedrė Čepaitytė, Chicagos ats
tovė, pasisakė prieš kai kurias 
klaidas, tai į ją buvo pasižiūrė
ta su atlaidžia šypsena, o man 
tik užsiminus apie biurokratiš
kumo atspalvį vidurinėj Studijų 
dienų stadijoje (vėliau atspal
vis išnyko; mes visi mokomės ir 
t. t-) buvo tiesiai pasakyta: 
įžeisi kongreso dalyvius! Mies
čioniškumas?) . Vienu žodžiu žy-
diškesniu netapau ir į žydišką 
veiklą neįsijungiau. Tas pats 
bus ir čia. Elitas lieka elitu, ir 
čia jo nepatrauklumas. Tad ky
la reikalas apmąstyti nusiteiki-
kimą į darbo esmę. Mums, ne
tekusiems tėvynės ar gimusiems 
už jos ribų, dvilypiškumas yra 
kasdienybė. Nereikia pamirš
ti, kad mus jungianti grandis 
yra atsakingumas prieš patį sa
ve ir prieš tautą, o mūsų ydos 
tikrai nepadės prijungti prie į 
mūsų tuos, kurie galbūt no
rėtų būti aktyvesni. Aš kalbu 
apie psichologinį momentą, ku
ris yra labai svarbus: kai žmo-! 
gaus elgesys nepatinka, bus J 
sunku ir sutikti su jo mintimis, 
nors jos būtų ir teisingos, ži
noma, miesčioniškumas nėra 
pagrindinė kaltė ar klaida — 
man tik atrodė reikalinga apie 
jį užsiminti. 

O kaip kongreso tikslas: 
"Naujai įprasminti jaunimo 
veiklą išeivijoje"? Ar jį įgy-
vendinom? Dažnai, pervertęs 
lietuvišką spaudą ar pasiklausęs 
kalbų, išgirsdavau aimanas: 
"Čia pešasi, ten keikiasi, grei
tai išmirsim, ir kas po mūsų 
l i k s . . . " Pradėjau galvoti, ar 
tik ne į laidotuves važiuoju... 
Kongrese aš tapau liudininku 
naujo, pasiruošusio jei neap 
versti pasaulio, tai bent įlieti 
šviežios energijos į lietuvių ben
druomenę, jaunimo. Ir šitas 
noras veikti nėra inercinis — 
kongresas pastūmė, o po dvejų 
metų vidury lauko sustosim. 
Ne, laikas savo padarė. Vyres
niųjų pasėtas grūdas pradėjo 
duoti vaisių! Poreikis save įp
rasminti lietuvybėje buvo ma
tyti kiekvieno veide. Puiku! 
"We shall overcome!" Be t . . . 
užsidarius kongreso durims, 
atsivėrė kitos, pro kurias pri
gužėjo visom kalbom (pasitai
kė ir lietuviškai...) šnekantis 
lietuvių jaunimas ir, kaip viena 
mergaitė išsireiškė: "aš gavau 
kultūrinį šoką!" Tikrai, studi
jų dienos buvo kaip Lietuvos 
salelė nežinomam vandenyne... 
Salelė . . . Tarp kitko, kaip pa
sibaigė Robinsono kebonė? 

Arkadijus Vinokurai 

AR DAR PRISIMENATE? 
• Kai j kongresą bevyks-

tant, į vieną lėktuvą sulipo vi
sas būrys lietuvių ir kaip, jau 
atvykus, kiekvienas keleivis 
noroms nesoroms buvo susipa
žinęs su m u m i s . . . 

a Kai pirmą kartą girdėjo
te kai kuriuos savo draugus, 
kalbančius lietuviškai, nes taip 
reikėjo, kai mažai kas iš ne-
amerikiečių suprato angliškai... 

a Kai kaliforniečiai turėjo 
laukti skylab nukritilmo ir 
pavėlavo į stovyklą . . . 

a Kaip susimaišė Anglijoje 
galva, kada reikėjo per gatvę 
b ė g t i . . . 

a Kaip liūdna buvo, kai mo
tociklas rimtai sužeidė Shir-
ley ir Kęstutį . . . 

a Kaip keikdavom tą sto
vyklos akordeoną, kuris kas 
rytą prikeldavo mus po poros 
valandų miego . . . 

a Kai paMausdavome londo-
ruečių, kaip nuvykti į "Braš
kių kalną", o negalėdavome su
rasti to žmogaus, kuris net ži
nojo, kur ta vieta b u v o . . . 

a Kai visi matėme garsųjį 
Concorde, nes kas rytą jis 
praskrisdavo per stovyklą . . . 

a Kai visi atsivežė ir lietpal
čius, ir Metsargius, ir kaliošus, 
o nė vieną kartą Anglijoje ne
lijo... 

a Kai rožės buvo lėkštės dy
džio . . . 

a Kai susikaupimo vakaras 
paliko didelį įspūdį, nes pajuto
me, kad net ir didelėje minioje 
esame kaip vienos šeimos da
l i s . . . 

a Kiek bulvių prisivalgėme 
Anglijoje ir kiek sumuštinių 
Altenberge . . . 

a Kokie svarbūs jautėmės, 
kai dėl |mūsų eisenos su
stabdė visą judėjimą prie Big 
Ben . . 

a Koks juokingas, bet kar
tu ir graudus buvo Prancūzi
jos atstovų pasirodymas ta
lentų v a k a r e . . . 

a Kiek kartų dainavome 
"Mama Cbaro" su L u » iš Ve-
necuelos p a l y d a . . . 

a Kaip ilgai truko išvykti iš 
stovyklos į Doverį 

a Kaip toli reikėjo tempti 
lagaminus, kol pasiekėme lai
vą Doverio u o s t e . . . 

a Kai buvo daugiau kaip 
400 lietuvių tame laive, kuris 
plaukė per Lamanšo kanalą, ir 
kokias nesąmones prikalbėjo
me, įsivaizduodami kas atsi
tiktų, jeigu laivas nuskęstų . . . 

a Kaip ilgai reikėjo "A" eks
kursantams autobuse sėdė t i . . . 

a Kiek kartų atstovai sakė 
"dėl tvarkos" . . . 

a Koks buvo šaltas oras Al
tenberge . . . 

a šešupę... 
a Kiek buvo čikagiškių 

kongrese?.. 

a Kaip gerai buvo berniu
kams, nes buvo tiek daug 
mergaičių, bet kaip liūdna 
mergaitėm, nes tiek mažai ber
niukų. . . 

a Kunigo Antano rašyti 
žodžiai stovyklos laikraštėly
je: "Naujos draugystės, nau
jos pažintys, kiti jausmai — 
nuo bendro himno prie 14 sau
lės apšviestų vėliavų iki ty
laus pokalbio parke su dran
gų ar drauge. Nuo linksmava-
kario nuotaikos ir triukšmo ir 
ankstyvą rytą žadinančio akor
deono koridoriuje iki giesmės 
pripildytų puošniOB bažnyčios 
skliautų ir tylių žvakių prie 
laisvės kovotojo kapo. I r ta-
lenjtų vakaro skaidrūs garsai 
ar balsai, ir jautriai paruoš
tas pasirodymas apie lietuviš
kos dvasios atkutimą sudėtin
gose išeivijos sąlygose, i r . . . 
i r . . . " . 

STOVYKLOS STATISTIKA 
(Paimta iš IV PLJK stovyklos laikraštėlio Nr. 3). 

Kraštas Dalyvių Atstovų Stebėtojų 
Argentina 
Australija 
Brazilija 
D. Britanija 
Italija 
JAV 
Kanada 
Kolumbija 
Prancūzija 
Švedija 
Urugvajus 
Venecueia 
Vokietija 
Viso 

_ 6 — 
4 7 — 
7 5 — 

14 5 1 
— 1 —. 

187 38 6 
06 22 1 

2 4 — 
8 3 — 
3 — — 

— 3 — 
— A — 
24 10 — 

315 108 8 

Moterų 
4 

10 
7 
e — 

148 
63 

3 
6 
3 
1 
3 

18 
272 

Vyrų 
2 
1 
5 

14 
1 

83 
26 
3 
5 

— 
2 
1 

16 
169 

Viso 
6 

11 
12 
20 

1 
231 

89 
6 

11 
3 
3 
4 

34 
431 

< » 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 15 d- į go Mt. Brydges, Ontario. Moks- ] 
lus ėjo Strathroy gimnazijoje 
bei Guelpho universitete, kurį 
1978 m. baigė ir gavo baka-
laureatą iš mitybos ir biochemi
jos srities (Bachelor of Science 

Danutės giminių • in Nutri t ion and Bio-chemis-
t ry ) . Baigusi lituanistinę mo-

Išreiškė į kyklą. Skautė. Tautinių šokių 

KANADOS ŽINIOS 
D fi M E S I O 

London, Ont. 
I 

BB £M£ BfiGTI UŽ RANKV j 
.SUSITVĖRĘ 

(D. Valaitytės ir D. Yaeger 
vestuves a tšokus) 

Taip jau susidėjo, kad per 
pusmetį dalyvausiu septyne
riose vestuvėse ir visas apra
šysiu. Kartą (šiame dienrašty) 
buvo piktintasi, kad aprašinėju 
mišrias vedybas. Kodėl apra
šinėju vedybas aplamai, pasisa
kysiu kada nors po sepitinto re
portažo (čia šeštasis) . Kodėl 
mifirias, tai va: pas mus nemiš-
rių dar nepasitaikė. Vis mo-

tarpe t rys 
iš Lietuvos. 

Sveikinimus žodžiais 
jaunojo tėvas Theodore Yaeger. j šokėja. 

Davė Yaeger nuo 1971 m I jaunosios motina Juzė Valaitie
nė, jaunojo brolis Pete Yaeger , , _, , , . _ . 

j jaunojo draugas ir mokslo ko-! G u e l P h o « £ f *™V™y **>• 
!lega George Monn bei Valai- i n e i ^ tf.W5m.fvo bakalau-
I čių šeimos draugas Miras Chai- i ? į ? " * 1 9 7 ^ ' 7 m - * * • m " 
Inauskas. Pastaras is pakvie tė ' z m e n ^ ° s f l r m o J e G u e l P h e " * t ą 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
liacago, IU. 60632, tel. 927-5980 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
DABAR PATS 

LAIKAS 
Išvalysime jūsų centrinio apšildymo 

krosnį ar "boileri" DABAR. Išvengsite 

C L A S S I F I E D G U I D E 

už jaunuosius išgerti vyno t au rę 
ir sugiedoti "Ilgiausių metų!" 
Paskutinis kalbėjo jaunasis, pa
mainom sparčiai berdamas tai 
angliškas, t a i lietuviškas fra
zes, nuolat iššaukdamas puo
tos dalyvių katutes . 

Yra galimybė daryti pakeitimus j 
gazinius — "gas conversion". 

PRIEINAMOS KAINOS. 

Beveik visose vestuvėse svei-
teris su vyru, vyras su mote- ' kinimų kalbelės būna trumpos, 
rim. Bet jei pasitaikytų, jei pa- j panašios. Tik jaunosios moti-
kviestų, tai reportažas būtų! nos Juzės Valaitienės kalba tu-
įdomus daugumai skaitytojų.; riniu labai skyrėsi nuo s tandar-
Net ir tiems, kurie jaunimu jau j tinių vestuvinių ir užtruko 
nebesidomi. i apie dešimti minučių. Pradėjus i . , . . „ 

. j . . l iA. j - V i : nados bėgikus atstovavo Eu-
kelioms | žodžiais "š i diena yra n e t i k i "f ° , ^ , _ „.^, ", 

didelių išlaidų taisymams žiemos metu. 
patį un-tą grįžo 1977 m. rudenį j |rengiame naujas krosnis ir boilerius. 
ir šių 1979 m. rugpiūty gavo 
inžinerijos magistro laipsnį 
(Master of Science in Enginee-
ring). Pradėjo dirbti didelėje 
inžinerijos firmoje Marshal-
Macklin - Monaghan, Toronte, 
kaip profesinis inžinierius. 

Svarbiausiav kuo abu jaunie
ji yra pasižymėję, tai jų sporti
nė veikla. Jie abu — pirmaeliai 
Kanados bėgikai, pasiekę nau
jus rekordus, laimėję pirmąsias ' 

M I S C E L L A N E O U S 

lllilIlIlIlIlIlIlIlIHIlUiliHIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlt 

T E L E V I Z I J O S 
S«palvotos ir paprastos. Radijai. 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69fh St., teL 776-1486 j $7,000 pajamų. Marąuette Parke. Ver-
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIilUlllllllilIlUIIUlIlIlIlMII ; tas $46,900. 

B E A L Į S T A T E ' IŠNUOMOJAMA — FOR RENT 

! PIRKĖJO LAIMEI 
Puikus mūrinis. Apie $10.000 pa-

! j amų. Moderniai patobulintas namas 
| Marąuette Parke. Kaina $67,500. 
Į 

Svarus 2jų aukštų mūras. Apie 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Skambint 735-6390 
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

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

Tel. — W A 5-8063 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiuiiiiiimiiiiiii 
Įvairių prekių pasirinkimas ne-

I brangiai iš mū>ų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 

111. 60629: ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
i bei pavardę, kada jums patogu namus 

i 

O dabar prašome • " " I * " " ™ ' « j — V " • ^ w sopoje ir buvo rimta kandidatė 
valandoms | Kanados didmiestį i Valaičių dukters vestuves, bet . /_ ,_,.. , . . . . . , _ ^ ,_ 
Londoną. 

Rugsėjo 8-sios pavakary Ši
luvos Marijos šventovėje kun. 
Jonas Staškus sutuokė Danutę 
Valaitytę ir David Yaeger. Bent 
pusvalandį prieš sutuoktuves 
baltais kaspinais ir rugių var
pomis išpuoštos klaupkos buvo 
užsėstos iki paskutinės vietos. 
Apeigoms artėjant, nedidukė 

vietas. Danutė du kartus Ka- „ m H l l „ l l i m i l H I I I I H I I l i l I i I u l „ l l I u l I 1 I U I 

P L U M B I N G 
Licensed, bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
, ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 

P ° ! plyteles. Glass b'.ocks. Sinkos 
• v is iems l ietuviams v e s t u v i u m a n o t r e n i r u o t « v ė l i vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
l r . H ; pradėti. Dovydas nenustojo be- į lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 

u n e cia ruošiasi naujiems laimė ji- i arba po 5 vai. vakaro. 
Perėjusi j. 5 V d ' 

2501 W. 69 S t , Chicago, 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
tiiiiiiiimtmiiiiiniHiiiiiuiniiHiitmiiini 

"V 'AL '6 'M 'E ' 
KItIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsiu grindis. 

J. BUBNYS — Tel. R E 7-5168 

apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7lst Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

ISNUOML 2i 2 kamb. apšild. botas 
suaugusiems. Yra šaldytuvas ir vi
rimui pečius. Jokių gyvuliukų. 
Apyl. 55-08 ir Whipple. $175 dol. 
men. Skamb. po 3 v. p.p. 254-3818, 

ISNUOM. 4 kambarių butas suau
gusiems. 4247 S. Arteaian Avenue. 

Telef. — 247-3838 

„ ".""" K S i Muencheno olimpiadą. Pasku-
ir padėkos diena. , pirma lie- : ^ ^ feė^ ^ ristab_ 
tuviškai išreiškė dėkingumą « - | R y t o j ų patarta, bet 
šiems solidariems Londono lie- ' 
tuviams 
vestuvių dalyviams, 
sudarė du trečdaliu, 
anglų kalbą, palietė keletą da
lykų: lietuvių lojalumą Kana
dai, lietuvių vedybas su kita
taučiais ir kaip vedybų partne-

. . . , riai t u r i laikyti kiekvienas savo . 
šventovėlė sklidinai prisipildė; " ^ a p i e g ^ !«**«* «** b u v 0 

i-m cr+oAioio »T«n Hummii TOT. * . . aprašyti. 
I tautos kančias ir kaip mes pn-1 

mams. Gaila, šio rašinio apim- j SERAPINAS — 636-2960 
tis ir pobūdis neleidžia plačiau iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiuujuiiuiii 
apie jų sportinę veiklą pakai- i ^ ^ . . ^ . ^ — . _ . _ , — . _ , _ . _ ^ ^ ^ ^ ^ . 
bėti. Be to, Danutės sportiniai i io% — 20% — 30% pigiau mokėsite 
. . . . . ., . • __„A^ia. i u * apdrauda nuo ugnies ir automo-
laimėjimai lietuvių spaudoje j b u i o *^aa 7£lls 

plačiai ir stačiais, ypač jaunimu, tar
t a m per atlaidus. 1 v a l o m e j ^ laisvajam pasauliui ! Danutę ir Dovydą suvedė ne 

Palydą sudarė keturios po- \ skelbti . . . Baigdama keliais; bendra mokslo ištaiga (Guelpho 
ros : pirmoji pamergė, jaunosios! rinktiniais žodžiais pal inkėjoiun- tas) , ku r jiedu studijavo 
sesutė Vida Valaitytė" bei pir- ' jauniesiems laimės. Po kelių; skirtingus dalykus ir paskaito
masis pabrolys, jaunojo brolis j sekundžių tylos, svečiai sponta- i se nesusitikdavo, o bėgimo ta
pe te Yaeger, Karen Jackson i r : niškai pašoko nuo kėdžių ir s tat i ka i ir bendros treniruotės. Da-
George Moon, Laima Beržinytė; ilgai, triukšmingai jai plojo. : bar jiedu bėgs kartu ir tikrąja, 
i r jaunosios brolis Vytautas \ Juzė Stanevičiūtė - Valaitienė, • ir perkeltine prasme. Kartu. 
Valaitis, Zita Bersėnaitė ir jau-1 gimusi literatė ir aktorė, gyve- į iki paskutinio finalo.^ Būdamas 

nimo paversta ekonomiste ir! irgi vienas iš Valaičių šeimos | 
paskui ūkininke, pirmąjį vaiką draugų, Danutės gyvenimą ste-
(iš penkių) išleisdama į gyve- bėjęs nuo gimimo iki vestuvių, 
nimą. išreiškė savo kredo. O; galiu tvirtinti, kad Yaegerių 
vestuvių svečių tarpe buvo ir šeimoje lietuviškoji pusė nenu-
keletas Londono universiteto kentės. Alfonsas Nakas 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 

3208 V2 W. 95th Street 

PACKAGE EXPRE«vS AGE.NCY 
M AKI J A NOREIKULV£ 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2608 W. 69 St., Chicago. 111. 60629. 

TEL. — WA 5-3787 

Parduodamas palikimo 5 kamb. me
dinis namas geram stovy. Vieta dar 
dviem kamb. viršuj. Gazo šilima. Pui-
kus garažas. 2emi taksai. Pigus. Arti 

illtllllillllllliuillllllllllllllllltttllllllllllll i 64-os ir Kedzie. Skambinti 737*5027 

A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 
iiiiiiiniuiminnminmiiiiniiiiniiniiiiii 
IIIIIIItlIlIlIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlII 

M. A. Š I M K U S 
NOTARY PUBLIC 

I.NCOME TAX SFJiVICE 
4259 So. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat laromi VERTIMAI 
GIMINIŲ iškvietimai, pilrioml 

PILIF.TYBRS PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai 

IIIIiIIIIiIIIIIIiIIIIiIiIIIiIIIiiiilUlUJIIIHiillil 

5 kamb. 25 metų mūr. bung. prie 72 
ir Richmond. Daug priedų. Galima 
tuoj užimti. Nebrangus. 825-0015 

Atdaras apžiūrėjunuo sekmed. nuo 
1-os iki 4-tos vaL popiet 

6550 S0. MOZART ST. 
8 kamb. mūro rezidencija. Tinka 
giminingom šeimom. iy2 vonioa, 2 
mašinoms garažas. $45,000.00. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii 
2 namai ant 1 sklypo. Vienas na

mas — 2 po 4 kamb.; antras 3 kamb. 
Brightrm Parke. 

ISNUOM. butas su baldais beis-
mente. Marąuette Parke. Galima 
tuoj užimti. Skambinti 737-8647. 

Itauom. 4V2 kamb. apSUd. butas 
1-me aukšte. Oro vėsinimas. Galima 
naudotis skalbimo ir džiovinimo mas. 
Arti Svč. M. Marijos Gimimo bažn. 
Galimybė nuomoti garažas. Skambint 

434-1308 arba 430-4055 

ISNUOM. Marąuette Parke didelis 
šviesus 4 kamb. butas 2-me auki
te. Arti prie bažnyčios, ligoninės, 
krautuvių ir susisiekimo. 

Telef. — 476-5264 

PROGOS — OPPOETUNrnES 

noeios brolis An tanas Valaitis, i 
Palydos gale gėlių krepšelį ne-! 
Sė trejų su puse metų lėlytė 
Sarah Morrow. jaunojo dukte
rėčia. Prieš metus sunkios li
gos ištiktas jaunosios tėvas 
IJazys Valaitis visose iškilmėse profesorių, kurie kar tu su mu-
tegalėjo dalyvauti t i k vežamoj mis jai plojo. 

Paskui šokiai, beveik metusi 
užprašytam, pusantro šimto 
mylių iš Detroito keliavusiam* 
Rimo Kaspučio orkestrui "Ro- KAS ir MARIJA KAČIUKAI, 
mant ika" grojant, ant žvilgančio g į m ę J A V , vaikai Vlado Kačiu-
siidaus parketo. ko iš Raseinių apskrities. Ieško 

Kaip prieš keletą metų Ka- g į m į n ės Lietuvoje per F . Pre-

kėdėj, tad prie al toriaus Danutė 
atėjo pati viena. 

Kadangi jaunasis kitos ti
kybos (evangelikas liuteronas), 
apeigos atliktos be mišių. Ir 
prieš sutuoktuvių priesaiką, ir 
po jos, kun. J . Staškus. lekto- n a d o g ^ ^ v e g t u v ė s e T o r o n - , į e r | 5839 P o n c < ; ^ ^ n J o s e t 
n u s Jurgis V a l a i s J trečiasis, ^ ^ ^ dabartinėse, didelė | C A 9 5 1 2 0 

P a i e š k o j i m a s 
Paieškomi JONAS, DOMINI- I- BACEVIČIUS 7 7 8 - 2 2 3 3 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chiragoje 

^77.00 
C 1 c e r o J e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6455 So. Kedzie Avenue 

R E A L E S T A T E 

N A Š L E PIGIAI PARDUODA 
2-jų aukš tų namą. $42,000.00. 
1435 S. 51st Ave., Cicero, I1L 

656-1855 

Mūrinis 6 kamb. buogalow. 
žas. Marąuette Parke. 

ŠIMAITIS REALTY 

Gara-

Marquette Parke parduodama* 

NAMAS IA TAVERNA 
Del informacijos skambint 

7 7 6 - 4 9 5 6 

N O R I P I R K T I 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus. brangakmenius, auksi
nius kišeninius laikrodėlius ir "jado'* 
papuošalus. Mokamos aukščiausios 
kainos. 

Skambint 236-9836 arba 891-3334 

Insurance — Income Tax 
Notary Repnblic 

Ieškau pirkt senus medinius baldus 
gamintus prieš 1930 m.: Korno-

9 ( K ! OT M j f i j i e 7 Q 7 o i d a s ' stalus, kedro skrynias, kė-
A 3 0 1 W. O J i a i l . # S , J b - / 0 / D d e s i r "Orientai" kilimą už priei-

839-1784 arba 839-5568 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1UU1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

namas kainas. Tel. 312-891-3334 

5759 West 63rd Place j Nama! **** ir 

3 apartment brick, likę new. priemiesčiuose 
Two 5V2 rm. apts., 3 bdrm. and 
bath; one - 4 rm. apt., 2 bdrms. 
and bath. Gas hot water heat. 2 
car brick garage. 

Ask for MR. GAEBLER 

vjn^ausias jaunosios brolis), 
pirmoji pamergė ir pirmasis pa
brolys pamainomis skaitė įvai-; 
r ias šv. Rašto iš traukas, vienas 
lietuviškai. k i tas angliškai. 
Abiem kalbom kun. J. Staškus 
pasakė ir t rumpą pamokslėli 
Neužmiršo priminti, kad Danutė 
tuokiasi šios šventovės patro-
nės šv. Marijos ir mūsų tautos 

s ta igmena mums buvo vadina
mieji naktipiečiai. Pačiam vi
dunaktį salės gale atsirado il
gas stalas, nukrautas delika
tesais ir tortais . Norint išvar
dinti, kas ten buvo sukrauta. 
mano rašinys beveik padvigubė
tų. Trumpai, ten visaip kve
pėjo Londono apylinkių lietu
vaičių kulinarinių gėrybių gal 

! 

šventėje. Paaiškino, kad tiek . . . . v. _ 
J . , uz porą tūkstančių dolerių. Ka evangeliją, tiek ir ki tas nadiečiai man pasakojo, kad 

jaumeji patys pasirinko. Maldos k i t i ^ ^ n&v ^ ^ 
bjavo paįvairintos vargonų mu- ^ k a r i e n ė s £ penkias-šešias 
afta ir subtiliu mergaičių k r i * \ ^ m t m k u k i ^ t n a k t i p i e č i u . 

kad nesužinojau nei vargonmin-. J ^ į g į . 
kcs nei dainmmkių pavardaų. ^ ^ w ^ i r a u 

Tik mačiau, kad jie visi labai ' 
jauni. 

Puota įvyko Londono už
miesty, puošniame ukrainiečių 
klube — Ukra ina Country 
aub 

Programai vadovavo jau mi
nėtas vyriausias jaunosios bro
lis, Kanados LJS veikėjas, prieš I 
metus inžinerijos magistru ta
pęs Jurgis Valaitis. Trims 
šimtams svečių susėdus, tė-
varr.s jaunuosius su duona, 
druska bei medumi sutikus, 
•kun. J. Staškui maldą sukalbė-
j\iB, valgėme karš tą vakarienę, 
į d a r d a m i bal tu vynu. Tik po 
vakarienės, lakoniškai, bet hu
moru pakrautom charakteristi
kom Jurgis pr i s ta tė garbės 
stalo dalyvius, jaunųjų pulką. 
Paskui, jau labai rimtai prista
tyt i abiejų jaunųjų giminės iŠ 
JAV. iš tolimų Kanados miestų. 
U Anglijos. Perskai tyta šė
lios sveikinimo telegramos, jų 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir ii vi
daus. Darbas garantuotas. 

Skambinti 927-9107 

STASYS SAKINIS 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel. 585-6624 po 5 • . vak. 

Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu ChicAfo* miesto leidimą, j 
Dirbu ir ulmieety. Dirbu creital. *•>-
rantuotai ir salinln4ra.l. 
4514 S. TaJman Ave . 927-3559 

KLAUDIJŲ 8 PUMPUTIS , 

iiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiii j 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Marąuette Parke 2-jų aukštų mur. 
3-jų miegamų butai. Gazo šiluma. 
$45.500. 

Marąuette Parke. 3-jų miegamų 
mūr. bungalo. Pilnas rūsys. Gara
žas. $47,000. 

Vertas dėmesio. Marąuette Parke 
i naujesnis 2-jų aukStų mūras. Beauty 

Shop ir 4J/2 kamb. liuksusinis butas 
Į antrame aukšte. Prie pat bažnyčios. 
, $50,000. 

Brighton Parke. Trys mūr. namai. 
j 2-jų aukštų po 2 butus — vienas ša-

• lia kito. 64,000. 
Mūrinis 6 kamb. apynanjis namas, j Puikus Investavimą*. 62-os ir Fran-
Kabinetine virtuvė, keramikos vo- ; cisco apyl. 4 butų mūrinis. Nauja 
nia. Centrinis vėsinimas. Vandens j gazo šiluma. $75,000. 
apsauga. Prie 69-os ir Lawndale.| Brighton Parke. Taverna ir puikus 

D Ė M E S I O 

! Atdaras apžiūrėjimui sekmadienį 
į nuo 1-os iki 4-tos vai. popiet 
i Liuksusinis tri-level 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALŲ 

Vizitinių kortelių naudojimu yra 
gražus paprotys. Biznieriai jai pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti graliai riai-
Ines korteles. 

Kreipkitės \ "Draugo" sdmiais-
traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

10429 S. Georgia Lane 
Oaklav/n, Illinois 

VYRAI IK MOTERYS 

Henrikas Radauskas 

EILĖRAŠČIAI 
(1965-1970) 

Pomirtinė Poezijos knyga. 

Išleido Vytautas Saulius 1978. 
I Tiražas 350 egz., 100 pusi. Knyga 
'\ gražiai išleista. Kieti viršeliai. Kai-
1 na su persiuntimu $6.73. UI. gyv 
I prideda 5% mokesčių — 30 et. Už-
i sakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 
j W. 63rd S t , Chicago, IU. 60629. 

iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiimmmiii 
M. RADZEVIČIŪTE 

BAISUSIS SENELIS 
A p y t a k a 

Išleido Akademinės Skautijog 
Leidykla Chicagoje 1978 m. 

Kaina su persiuntimu $4.73 

DienraA&o D r a u g o " admi
nistracijoje ga l ima pasir inkt i į-
vairių liaudies meno d a r b ų : me
džio, keramikos , drobėa, ta ip 
pat gražiai papuoš tų lėlių. 

Apsilankykite J " D r a u g o " ad-

BROKERIS P . Ž O f B A K I S 
778-6916 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinTiinmiiiiiiiiiiiiiTr 
N A M U S 

PARDUODAM*-PERKAME 
Turime pirkėjų su pinigais 

Skambinkite dar šiandien 
BALIS REAL ESTATE 

581-4646 
miiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuuuiiiiiiib 

N A P E R V I L L E , ILLINOIS 
Savininkas parduoda 4 miega
mų namą. 6 metų senumo. 2 % 
maš. garažas. i/2 akro sklypas. 
Geras susisiekimas. 30 min. nuo 
Chicagos. Kaina $79,500. Skam
bint po 6 v. vak. tel. 357-2049. 

6 kamb. atremontuotas medinis. Ga-
zu šildymas. Arti 45-os ir Albany. 
$27,500.00. 

2-jų aukštų Georglan. 5 kamb. 37 
p. sklypas. 70 ir Fairfield. Numažinta 
kaina. $30.000.00. 

Taverna ir 4 kamb. mūrinis. ," rytu* 
nuo Califomia Ave ir 71-os g-ves. N' 
žeminta kaina. $45.000.00. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namg pirkimas — Pardavimą* 

Valdymas 

Draudimai — Income Tas 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

5 kamb. butas, 
ražas. $68.000. 

Brighton Parke 
tai. Mūro namas, 
nis. $58,900. 

įrengtas rūsys. Ga-

Taverna ir 2 bu-
Gerai einantis biz-

Budraitis Realty Co 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

nariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

Reikia spaustuvei laužytojos 
a r laužytojo paruošti darboa 
offaetui. Turi mokėti lietuvių 
kalbą ir turėt i patyrimo t a m e 
darbe. Skambinkite 585-8501, 
Prašykite reikalu vedėjo. 

SCHOOL BUS DRIVERS 
(SKOKE) 

Need Responsible persons for morning 
and aftemoon hours. Ideal for house-
wives, retirees, or students over 21. 
$5.25 an hour. Apply in Person Or 
Phone: 

SAGER SOLOMON 
Schechter Day Sehool 
•301 GroM Poiot Rosd 

Northbrook — 498-2109 
Ask for DON, Skokie, UI., 679-6270 

H E L P W A N T E D — M A L E 

M E C H A N I C 
A national company seeking experienced indusrrial sewing machine 
mechanic to work N.W. suburban office. Mušt be a resident of The 
Ohicago Metropolitan area. Some travel reąuired. Excellent com
pany benefits plūs company car and expenaes. Salary commen-
surate with experience. 

CALL PAUL ANDER80N, Service Manger — 6 7 1 - 5 6 S 0 

T H E S I N C E R C O M P A N Y 
U.S. Sewlng Products Diviskm 

3839 N. WUlow Street SchiUei Park, IUinoii 
Equal Opportunlty Employer M/F 

r ^ 

ministraciją i 8 paaižiūrėkite. GraJ 
niinojaua gyventojai prideda j rasite kai ką padovanot i savo į 6*55 s . Kedzie Av. — 778-2233 

„""-~. ~~u —""""" n.i^—-o 20 et. taksų. Užsakymus siųsti giminėms ar d r a u g a m * L 
Kanadietis dailminkas Pr. Baltuonis ^ „ . T T ^ , ^ * * -*~ ^ ^ « - ,_ . • n . . . , . . . . 

Leniną išugdžiusi komu- DRAUGO adresu. - th-ango" adrenaa: 4 M 5 W « * . Biznieriams apsimoka skelbtis 
w**mą 

IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII A 3 r d S t ^ C h k » f o , m . e o e » I dienraštyje "Drauge" . 

vaizduoja 

MEN FOR MFG. PLANT 
KNOWLEDGE 0F W00DW0RKDfG MACHINES 

HELPFUL, BUT W1U TRAIN. 
A permanent position 7-3:30 P.M. 

JO H N S O N I C A R L S O N 
848 Eastman, Chicago Tel. 664-1580 

(Near North Avenue aad HaUted) 



; šiais aplodismentais. , glaudusi Liet. šv. Kazimiero Mi-
Apylmk, s pirm. A. Gruzdys i sija, misijos klebonas kun. T. 

padėkojo paskaitininkui dr. J. Degutis, OFM, afnašavo Mišias 
į Petrikui. St. Vaškiui. Gr. Jezu-1 už Lietuvą ir jos kovotojus, ku-
I kaitienei bei visom talkininkėm t rias užprašė LB apylinkės val-
j ir klubo vadovybei už šiam mi- į dyba. Jis pasakė šiai dvigubai 

S? Į nėjimui duotą salę be mokesčio. Marijos ir tautos šventei pr:-
I I Po to pakvietė visus atsilan- i taikytą turiningą pamokslą. Pa

klustus, kurių buvo per 100,' maldos baigtos Lietuvos himnu 
pasivaišinti kava ir bendruome- j jūroje šaulių kuopos "Palan-
nininkių suaukotais pyragai-; ga>- šauliai su savo vėliavomis 
ėiais. čia visi dalyviai turėjo j d a i ^ a v o Tautos šventės minėji-
progos pabendrauti \ m e s a l ė j e ^ b a ž n v ė io je . 

Rugsėjo 9 d. Holy N.ime baž-1 

DRAUGAS, šeštadienis. 1979 m., rugsėjo mėn. 15 d 

lietuvių simfoninis orkestras, vadovaujamas komp. 
suvažiavimo metu. 

St rolios, atlieka programą Lietuvių Kat. mokslų akademijos 
Nuotr. V. Noreikos 

nyčioje, Gul fpor te . k u r prisi- ; , K. Gmž. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 
i 

TRUMPAI 

RADIJO VALAM)£L£S 
"LEISKIT Į TĖVYNĘ" 
3-Ji; METŲ SUKAKTIS 

Spalio pradžioje "Leiskit j ! 
Tėvynę" —Lithuanian Bioad-
casting SPA švenčia trejų me
tų veiklos sukaktį. Ta proga 
ruošia koncertą - pobūvį, kuris i 
įvyks spalio 5 d., penktadienį,! 

7 vai. vak. graikų salėje, 502 į 
Morrison Ave., vienas blokas į' 
rytus nuo Central Ave., ties Sa-' 
fęavvy krautuve. Bufetas ir ba- i 
ras veiks jau nuo 6 vai. vak.! 
Po programos šokiai iki vidur
nakčio, vokiečių muzikantų gru
pei grojant. Visi Hot Springso 
lietuviai širdingai kviečiami 

siųsti tiesiogiai arba per radi
jo valandėlės vadovybe. "Leis
kit j tėvyne" radijo transliaci-

, jos girdimos kiekvieną 2-rą. 
i 3-čią ir 4-tą mėnesio sekmadie-

— Rugsėjo 16-tos dienos nį 9:30 iš ryto per KGUS PM 
"Leiskit į Tėvynę" radijo pro-: radijo stotį, banga 97.5 MHTZ. 
gramoje bus perduotas pasikal- į S. šmaižieiiė 
bėjimas Vliko pirmininko dr. • 
Kazio Bobelio ir vykdomosios • S t . P e t e r s b l i r g , F l a . 
tarybos vicepirmininko inž. Liū-
fco Griniaus apie Vliko veiklą, 
kuris buvo pravestas Chicago-
je Balio Brazdžionio. "Lietuvos 
Aidų" radijo transliacijos me- i 
tu. iširdingai dėkojame tos • 
radijo valandėlės vedėjai Kazei 
Brazdžionytei už nuoširdų lie
tuvišką bendradarbiavimą ir at-; 
siuntimą to pokalbio kopijos 
Bot Springs lietuviams. 

— Valdas Jučas, dantų tech-1 
nikas, neperseniai atidarė savo 

' laboratoriją miesto centre. Są- •, 
i žiningai ir kruopščiai atlikda-smaeiai praleisti vakarą ir tuo. , , 

., mas darbą, jsigijo plačią khen-
turą ir aptarnauja ne tik Hot 

T"T".t7"*"'l T T * Springso, bet ir apvlinkės vie-
— muzika, šokis ir dama pra-

pačiu paremti valandėlės 
lą. Programa bus tikrai įdomi •. 

džiugins kiekvieną dalyvį. Pir
mą kartą Hot Springse išgirsi
te muziko Fausto Strolios va
dovaujamą studentų vokalinį 
ansamblį "Vaiva", atvykstantį 

tovių dantistus. Atitrūkęs nuo 
darbo, su žmona Rima apsilanko 
vietovės lietuvių rengiamuose 
pobūviuose. 

— KGUS FM radijo stotis 
sekmadieniais po pietų nuo 4 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

LB St. Petersburgo apylinkės i 
valdyba rugsėjo 7 d. 6:30 vai. i 
vakare lietuvių klubo salėje su-i 
rengė rugsėjo S-sios minėjimą. 
Jį atitinkamu žodžiu pradėjo 
apylinkės pirm. A. Gruzdys. 
Sugiedotas Lietuvos himnas. 
Minėjimui pritaikytą prasmingą 
invokaciją sukalbėjo Lietuvių šv. 
Kazimiero Misijos klebonas 
kun. T. Degutis, OFM. 

Pagrindiniu minėjimo punk
tu buvo dr. J. Petriko paskai
ta. Prelegentas, apibūdinęs šios 
šventės reikšmę, apžvelgė esamą i 
Lietuvos padėtį ir padarė kai 
kurių sugestijų užsienio lietu
vių veiklai. Tarp kitko jis ak
centavo : 1 vieningą koordinuo
tą mūsų veiksnių veiklos reika-

PADEK 
A . + A . 

MATILDA VARŠKIENĖ 
Mirė 1979 rr.. rugpiūčio 6 d. ir buvo palaidotas iš Svč. M. Mari

jos Gimimo parapijos bažnyčios rugpiūčio 9 d. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse 

Nuoširdžiai dėkojame kan V. Zakarauskui už maldas laidotuvių 
koplyčioje, šv. Mišias bažnyčioje ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame solistui A. Braziui už giedojimą bažnyčioje šv. Mišių 
metu ir muz. A. Kalvaičiui už palydą vargonais. 

Dėkojame už gėles Aleksandrui ir Jūrai Kučiūnams, Paul Grego-
ry ir draugams iš Argentinos. 

Taip pat dėkojame grabnešiams: J. Jankauskui, J. Indriūnui, A. 
Marenholcui, T. Mitkui, K. Lauciui ir Z. Naciui. 

Dėkojame poniai Adolfinai švelnienei, velionės dukters uošvei, 
už paguodos žodžius ir rūpestį laidotuvėmis.. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, mums pareiškusiems raštu ar žo
džiu užuojautas, už šv. Mišių aukas, dalyvavimą laidotuvėse ir mal
das. 

Dėkojame ta:p pat laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 
aidotuvių tvarkymą ir visiems kitiems, kurių išvardinti negalime. 

Nuliūdę: vyras Augustinas, duktė Elsa ir žentas Vytautas švelniai 

t a proga iš Chicagos Orienta-. perduoda "Music I *> 2. tampresnio bendradarbia 
toujpkis. Kurj atliks, viešnia | W o r i d „ Q J v i m o s u l a t v i a i g ; e s t a i s > u k r a i 
iš Chicagos Suher Jasmevi-
čius. Taip pat koncerte dai-

Around the World". Radijo j vimo su 
valandėlės "Leiskit į tėvynę" j niečiais bei kitais pavergtai-

^. , pastabomis, stoties vedėjas C.! šiais ir 3. mūsų kartai senstant 
nuos solistas Gintaras Aukstuo-, l<Gus.. D i c k s 0 n s u t i k o j t r a u k . | ir mirštant, jaunimo pasiruoši-' 
lis. gyvenąs Hot Springse (sa- * lietuviškų dai- j mo veiklos tęstinumui užtikrin-
vininkas Birch motelio), studi-. * K. ° " ?,, . . , . 7 L.- «,,„>v« -D * • * -i • i • 
iaves baisa Australiioie ir Hot' ni* W ll<*uviskai jdamuotų pa- ! ti svarbą. Padare dar eilę ir ki-
Sfcrinese pas neseniai mirusią i saulinių operų arijų. Praėjusį, tų galimos veikios užuominų, 
daimninkę Marjorie La^vrance! i sekmadienį buvo perduota liau-. Kalbėtojas apgailestavo, kad Solistui akompanuos jaunasis 
rįiuzikas Almis Zdanius. 

dies daina 'Oi kas sodai, do so-; daugumai mūsų jau stokoja 
deliai". Rugsėjo 16-tos dienos I įvairiems pasireiškimams ontu-
progranoje bus perduota "Ty-\ ziazmo. 
kus buvo vakarėlis". Dainas į Meninėje dalyje St VaŠkys 
parenka "Leiskit į tėvynę" ra- • sklandžiai padeklama o Pr. 
dijo programos vedėja S. Šmai-' Naujokaičio "Šviečiantis snie- i 
žienė. KGUS FM radijo stoties • gas ir K. Bradūno "Amžinajam 
vedėjo teigimu, jis yra gavęs lietuviui". 
atsiliepimų iš Tennessee valsti- . Tolimesnėje programoje ko
jos, dėkojančių už lietuvišką j lonijos ponios: I. Turgėlienė, M. 
muzftą. KGUS FM rad.įo s t > • Virbickienė, E. Vizbarienė ir K. 
tis, banga 97.5 yra girdima ir ' Razgienė šį minėjimą gražiai 
Oklahoma, Texas ir Louisiūna paįvairino sudainuodamos dvi 
valstijose. Būtų įdomu iš ten dainas: Lietuva brangi ir Už 
gyvenančiu Metuvių gauti atfi-' gimtinės klonių. Dainas paruo-
liepimų. Rašyti tiesioginiai —; §ė ir akopanavo LB Floridos 
KGUS Radio Hot Springs Co..! apygardom valdybos vicepirmi-
Inc. P. O. Box 1089, Hot j ninkė kultūros ir parengimų rei-
Springs, Ar. 71901 arba S. Šmai-; kalams Gr. Jezukaitienė. Pu-
žienei, 204 
Springs, Ar. 

Hilltop 
71901. 

Dr., Hot! 

P. Smaižys, S. Smaižienė ir A. 
Kruklys, radijo programos "Leiskit j 
Wvynę" steigėjai. 

i 
RIMTIES VALANDĖLEI 

— Muziejaus "Alka" 
toriato pirmininko dr 
Stankaičio j kalbėtas 
magnetinėje juostelėje 
perduotas ' 'Leiskit į tėvynę"' 
radijo programos rugsėjo 9 d. į 
trans'iacijoje. Aukas "Alkai" 

dir^'k- i 
Aif.; 

žodis' 
buvo į 

HiiiimiiiimiiiiHimiiiiiiimiiiiiiiiiHiiim 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Pries ta ta i . 

Nauja s t a tyba 
Apdraus tas ir sąžiningas darbas . 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
T E L E F . _ 9251518 

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimi 

(Atkelta ii 4 pusi.) 
Wt ir gyvenimui gerinti pasauly
je. Ypač tai svarbu šiuo metu, kai 
krikščionys ir nekrikščionys savo 
iplinkoįe mato tiek daug vaiko 
Išnaudojimo pavyzdžių, tiek vai
to sielos žalojimo, prievartavimo, 
suteikimo prieš tėvus ir visuome
ne, kad jie liktų tik daiktais, 
naudingais partijai, valstybei, 
bendrovei, miesto gatvei ar 
Justiems prekybininkams. 
• Bažnyčia pareigas vaiko atžvil- j 

giu atlieka pagal Kristaus įsaky-Į 
mus. Bažnyčios atstovai tuos ista-j 
tymus ir nurodymus turi vykdyti į 
tisu uolumu iš savo pašaukimo. Į 
Bet taip pat tėvai ir mokytojai, 
|3uklėtojai ir visi asmeninę ver
te suprantą žmonės tą pareigą 
vaikui turi atlikti, kad jų nepa-
ftnerktų Kristus ir pasaulis. 
"S Al. Dh. 

A. t A. Pulk. MOTIEJUI KARAŠAI 
staiga mirus, jo žmonai EUGENIJAI, sūnui ALVI-
DUI ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

A. ir J. Janušoniai 
V. ir J. Petrauskai 

Penkerių metų mirties 
Sukaktis 

A- A. 

Anthony J. Paukštis 
Jau suėįo penkeri metai, kai negailestinga mirtis išplėšė iš mūsų 

tarpo mylimą vyrą ir tėvą Antaną. Jis mus apieido rugsėjo 19 d. 
1974 metais 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam dangaus karalystę, o mes 
čia jo niekad neužmiršime. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje rugsėjo 19 d., 8 vai. ry to- Sv. Šeimos viloj 
rugsėjo 19 d.. 8 vai. ryto. Sv. Kryžiaus ligoninėje — rugsėjo 16 d„ 9 
vai. ryto. 

Seimą kviečia gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti ir pasi
melsti už jo sielą. 

Nuliūdę Žmona Vera, duktė Ann Marie, žentas Leonas Juraitis, 
sūnūs Eduardas, marti Rasa, Jonas, marti Sazaną, anūkai: Rita, Don-
na ir Irena Juraitis, Erika ir Aleksas Paukštis ir Emilija ir Antanas 
Paifcstis. 

A. -f A . 

PRANUI ALEKNAI - ALEKNAVIČIUI 
mirus, jo žmoną VIKTORIJA, dukrą DARVYDlį ir 
GIMINES giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Florida. 

L I N K U V A 
Šiaurės Lietuvos švietimo židinys 
Redagavo dr. ALF. ŠEŠPLAUKIS 

Išleido Linkuvos Monografijos leisti komitetas, 
Chicago, 111. 1978. 

Kieti viršeliai, 336 pusi. Kaina su persiuntimu 
$15.66. Illinois gyventojai dar prideda 75 et. taksų. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, 111. 60629. 

M A N O 2 0 D Y N A S 
R i c h a r d S c a r r y 

Lietuviu ir anglų kalba. Antrasis leidimas. Didelio formato. 
Kieti viiršeliai. Lietuvių kalbai pritaikė ir išleido JAV LB Švie
timo Taryba. Chicago 1979 m. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. 
Sis leidinėlis gražiai il iustruotas ir jų pagelba mažiesiems skai
tytojams žymiai lengviau išmokti lietuviškai. Kaina su persiun
timu $7.00 (Illinois gyventojai da r prideda valstijos mokes
čio 30 centų. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, III. 60629 

4 D K 4 
Mylimam vyrui Ir tėvui 

A. f A. 

Pulk MOTIEJUI KARASAI 
netikėtai atsiskyrus su mumis, nuoširdžiai dėkojame visiems atsi
sveikinusiems su velioniu koplyčioje ir palydėjusiems jj j amžino 
poilsio vietą Baltimorėje. 

Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas, už gėles prie kars
to ir už aukas velionio atminimui. Ypatingai dėkojame iš Čikagos 
atvykusiam ev-reformatų gen. superintendentui kun. Stasiui Neima-
nui už šiltą atsisveikinimo žodį ir gražiai pravestas laidotuvių apei
gas. 

Taip pat nuoširdžiai dėkojame poniai Emilijai Railienei ir Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Baltimorės Skyriui bei jos pirm. Vladui 
Bačanskui už visokeriopą pagalbą. 

Nuliūdę: Žmona Eugenija ir sunūs Alvydas su šeima 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-Q852 

4t>05-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Te le fonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m., rugsėjo mėn. 151 

x "Visko negalima valgyti" 
— šia tema bus 530-ji AlvudoĮ 
paskaita šį šeštadienį, 9 vai. ry
to, Sofijos Barčus šeimos radi
jo programos metu. 

X Šv. Tėvo Jono Pauliaus II-
jo, atvykstančio į Chicagą, su
tikimo reikalu ketvirtadienio 

x Jonas šahanas, Chicago, 
111., pasveikino "Draugą" 70; 
metų sukakties proga, palinkė
jo sėkmės ir atsiuntė 20 dolerių 
čekį. Labai ačiū. 

vakare Jaunimo centro kavinėje j x §0f jja Džiugienė, pasižy-
įvyko organizacijų atstovų ir m ė j u s į kultūrinėje-visuomeninė-; 

paskirų asmenų pasitarimas, j e veikloje, Jaunimo centro lai-
kurio metu sudarytas 18 asme- kįn o sios tarybos narė, sutiko 
nų komitetas. Komiteto prezi- j e i t i j komitetą, kuris rengia, 
diumui pirmininkauja LB Vi- J a u n i m o c e n t r 0 atidarymo pro- [ 
dūrio Vakarų apygardos pirmi- g a Dainos, muzikos, žodžio bei 

šokio talentų vakarą. Svečiai 
bus vaišinami ypatinga vaka
riene. 

1$ ARTI IR TOLI -

ninkas Kazys Laukaitis 
X Marijonų bendradarbių 

Chicagos apskrities susirinki
mas įvyks šį trečiadienį, rugsė
jo 19 d.. 1 vai. p. p. Marijonų 
vienuolyno svetainėje prie 
"Draugo". 

x "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" numerius 33 
ir 34, išverstus į anglų kalbą, 
atskirais sąsiuviniais išleido 
Lietuvos kunigų vienybė, ant-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Bruno Markaičio, SJ, kū

rinių koncertas su lietuviais ir 
amerikiečiais solistais, įvyksta 
Los Angeles Wilshire-Ebell t e 
atro salėje rugsėjo 23 d. Kon
certas ruošiamas kaip muziki- ; 

nis Vilniaus universiteto pami
nėjimas. I š lietuvių solistų da-į 
lyvauja Birutė Dabšienė, Jani- , 
na Čekanauskienė ir Rimtautas j 
Dabšys. Po koncerto to paties 
teatro patalpose vyks dailinin-1 
kų Prano Gailiaus (iš Pary-1 
žiaus) ir Nijolės Grudzinskai-
tės-Kentienės meno paroda. 

Antanas Juodvalkis (dešinėje), P. L. B. sekretorius, sveikina L. S. T. korp! Neo-Lithuania suvažiavimą Tabor ; — Prof. dr. Vytautas Vardys,; 
Farmoje, rugsėjo 1 d. Prie prezidiumo stalo, iš k. korp! sekretorius ir arbiter elegantiarum Vaclovas Mažeika, i Oklahomos universiteto politi-
korp' iždininkė Irena Mažeikaitė, pirm. Cezaris Modestas ir vicepirm. Jolita Kriaučeliūnaitė. Prie korp! vėliavos 
iš k. Marius Kasniūnas, Gražina Gražienė ir Vytas Burokas. Nuotr. Vyt A. Račkausko 

x Gen. Bielskus, Lighthouse 
Point, Floridoje, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo 27 dol. 
auką ir tokiu būdu įsirašė į 
Garbės prenumeratorių eiles. 
Už didelę paramą maloniai dė- r a m ^ e s a m e * * * * * 
kojame. x Sveikatos reikalai, sveiko 

maisto receptai. Bogotos sim-
x Vladas Plečkaitis iš Toron- foninio orkestro nariui Leonar 

X Pranė Siminkevičienė, To
ronto, Ont., atsiuntė Garbės 
prenumeratorės mokestį. Už pa- CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

KUNIGŲ VIENYBES 
SUSIRINKIMAS 

nių mokslų profesorius, rugsė
jo mėn. pradžioje vyksta pro-
fesinėn kelionėn į Tolimuosius' 
Rytus. 1978 išėjo prof. V. Var-, 
džio anglų kalba knyga "The į 
Catholic Church, Dissent and 
Nationality in Soviet Lithuania" : 

raštėmis "Chronicle of the Ca- to prie prenumeratos mokesčio dui Garliauskui dalyvaujant 1 | ? ? * J F * a ? s k n C 1 ° m e t m i s s u " : galimumų 
thoiic Church of Lithuania. 40 pridėjo 10 dolerių auką. Labai Lietuvio sodybos pažmonyje šį s : : n k i m a s l v y k o rugsėjo 12 d. i 

, kričio pirmąją savaitę rytuose, įr antras kartu su prof. dr. Ro-
Įpaskyrimas. Delegatai nebuvo I m u a l du Misiūnu suredaguotas! 

Lietuvių Kunigų v i e n y b ė s ! r e n k a m i ' b e * sutarta savanoris- i veika!as "The Baltic States ir 
'kai vykti, kas tuo metu t u r ė s | p e a c e a n ( j W a r 1917—1945". 

Mišiolo klausimu i 

ir 48 psl. Spausdino Pranciško- a c l u -
nų spaustuvė Brooklyne, N. Y. x J u 0 z a s L a p i n s k e South 
Vertimo darbus atliko Vitas B o s t o I 1 ) M a s s , a u k o j o 1 0 d o l . 

redagavo kun. K. M a i o n i a i dėkojame. 

sekmadienį nuo 2 v. p. p. Už
kandis. Visi laukiami. 

X Jurgis Apanavičius, Cle-
Matusaitis, redagavo kun. K. ^laionįaj dėkojame. I v e l a n d - Ohio, parėmė mūsų 
Pugevičius. Užsisakyti galima spaudos darbus 10 dol. auka. 
adresu: Lithuanian R. C. x "Raktas į Naująjį testą- Labai ačiū. 
Priests' League of America. 351 mentą" U knyga, parašyta kun. x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Highland Blvd.. Brooklyn, N. Y. Antano Rubšio, jau išspausdin- Jurgis Bauža, Antanas Bajer-
11207. 

Marijonų vienuolyno svetainėje 
prie "Draugo". Susirinkime da
lyvavo 22 asmenys, tarp jų 
vysk. V. Brizgys, Europos vys
kupas A. Deksnys, svečias iš 
Romos prel. L. Tulaba, t rys 
klebonai, keli asistentai, mari
jonų ir jėzuitų atstovai. 

platesnius pranešimus padarė — Modestas Kevalaitis, LB] 
vvsk. V '-.zevs :r -re:. L l ^ - Į 8 - * * M o n i c ° s (Calif.) apylin-j 
laba. Taip pat pasitarta pašau-! k e s Pinmninkas, grįžo iš tarny-Į 
kimų ir kitais klausimais, ypač b m e s k e h o n ė s venecuelon, kur 
daugiau kalbėta apie lietuvių;

 s a V o darbovietės buvo siųstas 
galimą pasirodymą*pop. Jonui! t l k n n t l a l y v o s įrengimų staty-
Pauliui H atvykus i Chicagą. b a s ' M ė n e s * įgyvenęs Venecue-

; los sostinėje Caracas, užmezgė 
Po susirinkimo Marijonų vie-1 plačius ryšius su Venecuelos 

y 

ta "Krikščionis gyvenime" kny- čius, S. Poknis, Jonas R. Pa-
gų serijoje, kaip 17-sis leidinys, kalnis: po 2 dol. — A. Kazlaus-
424pusl. rimta mokslinė stu- kas, Vacį. Donis. Visiems ma-
dija apima Bendriją — organi- loniai dėkojame. 
zaciją. 1 egz. kaina 9 dol. Lei- x Mindaugas ir Lydi ja 
dyklos adresas: Krikščionis gy-' Griauzdės, Chicago. B., savo su-
venime, P. O. Box 608, Putnam, kaktuvinius sveikinimus "Drau-
Conn. P6260. i gui" parėmė 10 dolerių auka. 

Dėkojame. 
X "Labai ačiū Jums už tokį 

įdomų laikraštį. Labai malonu x E l e n a Lembergienė iš Ka-
Dr. Ikonas Kriaučeliunas, jį skaityti garbingo amžiaus su- Komijos dažnai paremia savo 

X Petras Pranis iš Vištos, 
Calif., savo laiške redakcijai 
pagyrė "Draugą" už gerus da
lykus, spausdinamus "Draugo" 
atkarpoje. Ypač jam patikę J. 
Matonio ir kriminalinės polici
jos valdininko atsiminimai. 
Kartu pridėjo 10 dol. auką. 
Ačiū. 

Susirinkimą atidarė ir darbo- nuolyne buvo bendra visų va- lietuviais ir padarė tenykščio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos fil-tvarkę pateikė pirmininkas kun. 

P. cinikas, pereitų metų proto
kolą perskaitė sekretorius kun. 

karienė, kurios metu Kun. Vie 
nybės vicepirm. kun. I. Urbo- j nių 
nas pasveikino šiemet 40 metų 

F. Kireilis. Tarp svarstomų kunigystės jubiliejus atšver.tu-
svarbesnių reikalų buvo lietu- sius kun. P. ciniką ir kun. F . 
visko mišiolo ruošimo eiga, Ml- Kireilį. Juos pasveikino taip 
šių skaitymo knygų paruošimas pat ir vysk. V. Brizgys, pri-
ir išleidimas, delegatų į Kunigų mindamas, kad 40 metų kuni-
Vienybės seimą, vykstantį lap- gystės jubiliejų atšventė ir ma-

rijonų provincijolas kun. J. 

KANADOJE 

x J. Vembrė, So. Boston, Dambrauskas, šiuo metu esąs 
Alė Kėželienė, Marija Miiieriė! laukus.'Džiaugiuosi, kad Drau- dienraštį. Ir dabar gavome jos Mass., nusipirko "Drauge" lie- Romoje, o taip pat ateinantį: 
dr. Giedrė Sidrienė ir Jonas Ta- gas vis dar jaunas atrodo ir atsiųstą Garbės prenumeratos tuviškų knygų, už didesnę pinigų sekmadienį 45 m. jubiliejų šven-
landis įsigijo po 10 bilietų į L. net nuovargio nejaučia" — šiais mokestį. Labai ačiū. , sumą ir paliko 13 dolerių au- čia ir prel. L. Tulaba. Visiems 
fondo vajaus pokylį. Nariai ar žodžiais sveikina mus Marija į x Ona Naujokaitienė iš N e w ' k ą mūs"* s P a u d a i stiprinti. Ma- jiems hnkėjo sėkmingai dirbti, 
nauji nariai paaukoję 100 dol. Merkevičienė iš Omahos, siųs- Lisbono, Wis., aukojo 10 dol. l o n i a i d ė k o J a m e -
gauna vieną bilietą į pokylį ir dama didesnę auką. Labai ačiū. Ačiū. " x Andrius Naujokas iš Nor-
dar pateks į L. fondo leidžiamą j r . . j x Madas Staškus, Balfo De- ridge, 111., parėmė mūsų spau-
vardyną. Įnašus siusti L. F . ; * f™* ^ ' J ^ J ~ ^ „ w ^ o t r o i t o s k- sekretorius - iždiniu- dos darbus 10 dolerių auka. La- ^ . f v ' 
2422 W. Marąuette Rd., Chica- į n i n k u brolijos susirinkimas k Q ^ ^ m o b a i ^ jubiliatams 
g 0 , D ! fpr.) j įvyks s{ sekmadieni. 

garsinimą ir atsiuntė 10 dole-
x Alė Kėželienė praves iškil- * »A10MOSIW nu* lietuvišku rių auką. Ačiū. 

minea dali nae-e*-biant ^ t ^ ' ra,dynn» v l s o m k a l b o m - GAIDOM, v;-; x Pranas ir .Aldona Mažei-
romgą oaų pagerbiant senato- s u o s e modeliuose gaunamos CHICA- k a i n , ^ ^ TU T ^ ^ M ™ 
nų Frank D. Savicką L. Fondo GOJĘ: Draugas - 4545 w. 63rd St., ™ ' ,,Cag0 ' m ' ' p a S 7 e k m 0 

pokylyje spalio 6 d. Marritt ir vakarais pas A. Daugirdą, tei. 476- D r a U ^ P° <0 m e t ų sukakties 
viešbutyje. (r,r ^ 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin- P r oS a- palinkėjo sėkmės ir at 

ypač kun. P. Cinikui ir toliau 
taip vadovauti "Draugo" admi
nistracijai ir spaudos darbams. 
Taip pat sveikinimo žodį tarė 

ir visiems susirin

ko: J. J. Giedraity 10 Barry Dr., E. siuntė 50 dolerių auką. Už di- water, Mich., atsiuntė malonų mis ir kitiems susirinkimams, bakalauro diplomą architektu-. illllllllfllllllllllllllliiiii lliiiliiiiiiuiiiii 
Northport. N. Y. I17S1. «k.) dėle parama esame labai dė- laišką, nasveikinn "Draueo" Vakariene užbaisė malda kun. „^~ ~-n-..i. AI.* «_*. •.* ' 

x M-jai Tautinių šokių šven- k i n& i 

naujino prenumeratą ir atsiun 
tė Garbės prenumeratos mokes
tį. Už viską esame labai dėkin
gi. 

X Vi a. a. Vlado Juodeikos 

(pr.) 
X Gerai jaustis ir gražiai at

rodyti — kiekviena to norime. 
Gražūs ir modernūs rūbai bus + ;̂ ^„J^H^T KI^7JI*~ 
modeliuojami J. Centre rugsė- ™ * " * ? * ^ ^ r u o s i a - * 10 dienų ekskursiją į Mek-
jo 30 d 3 00 vai Bilietą, T e S Ten&mo k° r a i s i:i°s. *ka - rengia -Margutis". 1979 
Vacelio rfrekvbot L ) ^ * m ' l 8 p k r i Č i ° m ė n " U ± m l a P k r i č i o 30 d. _ gruodžio 
Vazneho prekyboje. (pr.) į Olympia Fields Country Club n d . Kaina 425 dol. - H v i e s e 

x Skulptūrinių peisažų ir salėje, 203 St. ir VVestern Ave.. kambaryje; 525 dol. atskiras 
plevenančiom šventom lieps-, Olympia Fields, IU. Banketas kamb. ("Kainos dar gali keistis). sielą, minint 3-jų metų mirties 
nom medžio šaknų skulptūrų prasidės 7 v. v. atgaivos valan- Skubėkite registruotis. Papildo- sukaktį, šv. Mišios bus atna-
bus galima pasigrožėti ir įsigy- *•. kurią seks skani vakarienė, ma rudeninė ekskursija į Lie- šios šaujamos sekmadienį, rūg
ti rugsėjo 28-30 d. Čiurlionio programa ir šokiai. tuvą. spalio 1 d., vienai savai- sėjo 16 d., 10 vai. ryto T. Ma-
^ " J 0 * - (pr . ) ; Maloniai kviečiami visi daly-, tei. Prašom skubiai registruotis, rijonų koplyčioje, 6336 S. Kil-

vavimu bankete prisidėti prie Dėj informacijų kreipkitės j bourn Ave., Chicagoje. (pr.) 
grandiozinių šokių švenčių iš- American Travel Service Bu- ^ - 1 ' — 
laidų sumažinimo. Leiskime reau, 9727 S. Westem Ave., X . - S . T , k , m n k c * J * ? ° ! l . 
jaunimui "ir vėl šokti..." Vl-oje Chicago UI. 60643 Tei (312) P r e v , c i u t < > 8 i r P ' an i^ 0 Andriaus 
Tautinių šokiu šventėie! 9*fi_07aT \^.^ Kuprevičiaus koncertas rengia-

kusiems svečias vj'sk. A. Deks-
x Lietuviškų knygų "Drau-jnys. 

ge" už didesnę suma nusipirko: ! -r, 1 
Vincas Ankus Genovaitė Mice- P ^ ^ g o j e vienuolyno vyrės- _ U n a 9 B r o n i t w S a p l y s , ^ 
vičienė, J. Korlis. ; nys:s kun. V. Rimsebs padeko- m ę s l 9 5 2 s p a l i o 3 0 d > b a i g ė 

; j° visiems už dalyvavimą ir Toronto universitete penkių me-! 

Marija Pečiulienė iš Col- kvietė naudotis šiomis patalpo- t ų architektūros kursą ir gavo 
Y f i / ^ V t n 4-eti*?M + £ T y » « i l r » n n m i c i r I r i + i o r r t a o i i e i r i r » V i t v » Q i v « a * » , . . . _ . . 

0KUP. UETUV8JE 
— "Istorija ir jos šaltiniai", 

prof. Konstantino Jablonskio 
(1892—1960), žinomo mūsų is
toriko, raštų rinkinys, 328 psl., 
neseniai išleistas "Mokslo" lei
dyklos Vilniuje atskiru leidiniu. 
Raštus iš archyvų ir mokslo 
žurnalų surinko ir spaudai pa
ruošė istorikas Vytautas Mer
kys, platų 12 puslapių įvadą 
parašė ir skelbiamus dalykus 
paaiškino kitas istorikas — dr. 
Juozas Jurginis. Skelbiami ra
šiniai priklauso socialinių san
tykių istorijai. Svarbesnieji 
knygos skyriai turi tokias ant
raštes: XVI a. belaisviai kaimy
nai Lietuvoje; Lietuvos valstie
čių priešinimasis valdytojams; 
Ar Mažosios Lietuvos lietuviai 
auchtotonai?; Lietuvos valsty
bės ir teisės istorija iki XVI a. 
vidurio; Lietuvos rusiškųjų ak
tų diplomatika; 16—17 amž. 
Lietuvos dvarų inventoriai kaip 
istorijos šaltinis. 

BRAZILIJOJE 
— Kun, Mečislovo Valiukevi

čiaus kunigystės sidabrinė su
kaktis paminėta rugpiūčio 22 d. 
Niteroi valsčiaus valdybos rū
pesčiu, gatvėj prieš bažnyčią; 
buvo atidaryta "žaidimų aikš
tė" vaikams. Jubiliejaus Mi
šioms atvyko Niteroi arkivys
kupas Dom Jose Goncalves da 
Costa ir apie 40 kunigų. 

Lietuviams atstovavo iš S. 
Paulo ses. Bernarda, ses. Kris
tina, Angelina Tatarūnienė i r 
kun. Pr. Gavėnas, o iš Rio — 
visas būrys aktyviųjų veikėjų, 
Kun. Algirdas Ramanauskas 
tvarkė visas apeigas. 

tiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiM 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tei. — 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vaL & 

miiitimiiiiiimiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiit 

miiiiiiiifiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiuiim 
Advokatas 

GINTARAS P. CEPftNAS 
Darbo valandos: nuo 9 v. r. Iki 6 
vai. vak. šeštadienį nuo 9 vai. ryto 

iki 12 vai. d. 
Ir pairai susitarimą.. 

Tei. 776-5162 arba 776-5163 
2649 W. 63 Street 

Chicago, Dl. 60629 
tiiiiiiiimiiimiiimimiimimiiiiiiimiiiiii 

dėlę paramą esame labai dė- laišką, pasveikino "Draugo" Vakarienę užbaigė malda kun. r o s srj tyje Aktyvus ietuviš-
darbuotojus sukakties proga, at- Juozas Vaišnys, Jėzuitų vienuo- kame gyvenime: yra baigęs' 

lyno vyresnysis. Ps. "Maironio" šeštadieninę mokyk-1 
lą, ilgus metus šoko "Gintaro"! 

' ansamblyje, priklausė sporto 
CHICAGOS 2INIOS ' klubams "Vytis" ir "Aušra" 

LYRIC OPEROS SEZONAS ! (lengvoj atletikoj ir tinklinyje). 
Daug energijos ir darbo įdėjęs 

Lyric opera sezoną pradeda 1978 m. organizuojant Toronte, 
rugsėjo 22 d., šeštadienį, Gounod pasaulio lietuvių sporto olira-
Fausto pastatymu. Savo pasta- piadcs, lengvos atletikos žaidy-i 
tymus iš salės transliuos per nes. Nuo vaikystės priklauso 

x Akiniai siuntimui j Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaitę. 
Optical Studio. 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago. Tll. 60629. 
Tei. 778-6766. («k) 

X NAMAMS PIRKTI PA-
SKOf/)S duodamos mažais mė-
resiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
We»t Cermak Road — Telef 
VI 7-7747. (sk.) 

f 
X Albina* Kurkuli* akcijų 

brokeri*, dirbąa tu Rodnrnn A 
RetMh*w. Inc.. patarnauja ak-
djų bonų. fondų bei kitu verty- į 
bių pirkime ir pardavime. Susi-! 

domėję skambinkite 977-7916. 
f«k.) 

^ ^ • " ^ > ' « * ^ ~ « > < ' * ~ * > » ^ > , « . - * > * > * • - ^ - » - ^ 

KAUNE* LIETUVOJE 
PARDUODAMAS NAMAS 

Nanjat pa«tAtytA.«. *rd»n«, S m l ^ n m l 
Oar»2as ir didelis kiemas. 

Krr»T»tu i MB VAV H O l T f > <KA-
nadoje). M (41«) S62-7020 — riar . 
bo val*ridomi». 

Rezervacijoms prašome skam-1 
binti Danutei Gierštikienei, tei 
767-3241. 

mas spalio 14 d., sekmad. 3 vai. 

\VFMT stotį. 

NAUJAS BANKO SKYRIUS 

Cicero kolonijoj prie Ogdeno 
ave. ir Austin blvd. Western 

/ 

j skautų organizacijai. Ėjo įvai-| 
rias skautų vadovų pareigas ir 
pasiekęs paskautininko laipsnio. 
Šiuo metu yra Toronto skautų 
"Rambyno"' tunto tuntininkas. 
Šią vasarą vadovavo skautiš-

fcekspyro komedija "Va- popiet Jaunimo centre. Bilietai National bankas atsidarė naują kam jaunimui, "Romuvos" sto 
(pr ) ^ ^ y * " 0 Nakties Sapnas" bus Margutyje ir Vaznelių prekybo- skyrių. Jis atidarytas 70 va-

• • • • • • • • • • • . . . . . . . • . , . . 

x 

kartojama rugsėjo 23 d., sek 
madienį 3:00 v. popiet Jaunimo 
Centro salėje. Vaidina Jauni-

Sunny H11K Floridoje, su- mo Teatras. Režisuoja D. La-
važiuosime spalio 27, 28, 29 die- pinskas. (pr.) 
nomis. Dėl Informacijų kreip- X lieravos Dukterų draugi-
Mtės: jos rudens tradicinis balius bus 
V. Beleckas, suruoštas spalio 6 d., šeštad., 

Sunny Hills —904 773-3333 7 ;30 vai. vak. Jaunimo centre. 
R. Kezys. Programą išpildys solistė Vanda 

New York — 212 769-3300 <*» Stonkienė, akompanuojant 
Ąžuolui Stelmokui ir tautinių 
šokių būrelis. Šokiams gros 
Ąžuolo Stelmoko orkestras. 

D. Dulaitis, j Šalta-šilta vakarienė ruošta O. 
Detroit — 313/280-2969 Norvilienės. Stambių ir smul

kių dovanų laimėjimui. Stalus 
užsisakyti ir bilietus įsigyti pas 

Visi kviečiami (pr.) landų per savaitę. 

•*wm 

Zubavlrius, 
New Jersey 201 381-3198 

Mikonis, 
O v H a n d 

M. Kiela, 
Chicago 

vykioje eidamas stovyklos vir
šininko pareigas. Sukūręs lie
tuvišką šeimą su Asta Senkevi-
čiūte. Jaunas architektas pra
dėjo dirbti profesinį darbą To
ronte su architektūros profe
sorium Georg Robb. Lino tė
vai yra Bronius ir Prima Sap-
liai gyveną Toronte. 

216 531 ?190 
parengimo vadovę O. Vaičaitift-

, . n C ' J*K 5 ? į 9 J 8 i " d r a u ? i J ° s Chicagos Mokslo ir pramonės muziejuje beaudžią is Sv. Šeimos vilos sesuo 
— 312 <37-1717 patalpose 2<3o W. 71 St., te*. M Celestme ir S. C. Gedras. Iš Sv. Šeimos vilos asmenys parodoje gra-

į 925-3211. (pr.) , žiai pasireiškė ir buvo apdovanoti. 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
6237 S. Kedzte Av*. 

Tei. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė 

PETRAS KŪMAS 

IS MANO ATSIMINIMU 
Beveik visą Lietuvos nepriklau

somybės laikotarpį Klimas dirbo 
diplomatinėje tarnyboje ir gyveno 
užsienyje. Domėjosi Lietuvos isto
rija ir yra parašęs visą eilę veika
lų iŠ mūsų tautos istorijos. Vo
kiečiams užėmus pietų Prancūziją, 
Klimas buvo gestapo suimta* 1943 
m. ir per 19 kalėjimų perėjęs buvo 
atvežtas j Lietuvą, laikomas areš
te. Vėliau buvo bolševikų išvežtas 
j Sibirą ir ten išlaikytas 10 metų 
grįžo į Kauną, parašė "Iš mano 
atsiminimų", kur jie Vakarus slap
tai pasiekė tik prieš keletą metų. 

Išleido Juozas Kapočius. Spaude 
LE spaustuvė. 416 pusi. Kieti vir
šeliai. Kaina su persiuntimu $12.85. 
Užsakymus siųsti: 

DBAUGAS, 4545 W. 63rd St* 
Chicago, IL. 60629 
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MANO LIETUVIŠKA 

SPALYAYIM0 KNYGA 
(1 sąs. Ir 2 ) 

Knygos didelio formato, gražiai 
iliustruotos lietuviškomis temomis 
ir tinka mūsų mažiesiems. 

Redagavo Mykolas Drunga ir 
Gintaras Karosas. Išleido Baltic 
Enterprises. Boston, Mass. Abi 
knygos su persiuntimu $5.75 Dl. 
gyventojai prideda 25 et. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd S t , 
ChlcaRn, 111. 60629 
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