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RAMANAUSKAITĖS TEISMAS 
(Tęsinys) Į nauska i te i . . . mmm. (kažkas iš 

1979 m. liepos 17 d. Angelė salės pasufleravo: "ir būsimoms 
kartoms", — Red. past.) . . . be t 
ir būsimoms kartoms". Salė 

Ramanauskaitė atvažiavo iš 
Kauno j Girių km. ir liepos 18 
—20 dienomis pakvietė vaikus Į prunkštė iš juoko. Dažnai šyps-
pas Lukšus ir mokė juos reli-! n i s nušviesdavo ir prokuroro 
gijos. Atsivežė 14 religinių lei-1 v e i d ^- Teisėjas retkarčiais dėb-
dinių — "Tėve mūsų" (104 J čiojo akimis į salę, piktu žvilgs 
psl.), "Katalikų (katekizmas" n i u ramindamas vis didėjantį 
(252 psl), bilietai, religinės te- j šurmulį. Po prokuroro žodis su 
zės. Kai kurių leidinių turėjo į teikiamas visuomeniniam kaltin 
po 2 egz. Tardymo metu Ra- t o J ^ mokytojui Klimčienei. 
manauskaitė kalta neprisipaži-1 — Kaltinamoji, pasinaudoda 
no, tačiau kaltė pilnai įrodyta | ma> k a * Girių mokytojai buvo 
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E OLYMPiADE IN MOSKA 

remiantis liudininkų parody 
mais (išvardina liudininkus ir jų 

liginė literatūra ir paruošti ži
nioms patikrinti klausimai. Tai
gi Ramanauskaitė turėjo tikslą 
vaikus apmokyti religijos ir jo? 
veiksmai kvalifikuojami pagal 
BK 139 str. l d . 

Baigiant man liko pasakyti 
teismui savo nuomonę: Rama
nauskaitė yra išsilavinusi, žinr 
įstatymus apie religinius kultus 
anksčiau neteista, iš darbovie 
tės gera charakteristika. Turite 

atostogose, pas Lukšus mokė 
religijos. Visa rajono visuome-

parodymus — Red.) paimta re- n ė buvo sukrėsta tokiu Rama
nauskaitės elgesiu. Kai visi ta
rybiniai žmonės, vadovaujami 
partijos, kuria šviesią komuniz
mo ateitį, Ramanauskaitė pano-
o vaikų sielas tempti į tamsą. 

Religija paraližuoja dvasinį vai
ko vystymąsi. Girių aštuonme-
ės m-los pedagogų kolektyvas, 
•adovaujamas nusipelniusio Bal-
arusijos TSR mokytojo Boga-
iovo, daug atidavė jėgų vaikų 

iuklėjimui pagal komunistinės 
ją pripažinti kalta ir prašau i moralės principus, o Ramanaus-
teismą nubausti ją 50 rub. bau- •• kaitė norėjo šitai sutrukdyti. 
da. Šituo bus nubausta ne t ik ! ^ norėjo į vaikų- sąmonę jskie-
Ramanauskaitė, bet ir pamoka, 
kurie bandys nesilaikyti įstaty
mų. (Prokuroro kalba atpasa
kota iš esmės, nenukrypstant 
nuo originalaus teksto, — Red. 
past). 

Vertėjas nuolat užsikirsda
mas vertė: "Šis teismas bus pa
moka hm . . . ne tik Rama. 

pyti idealistinę pasaulėžiūrą. 
Kalbėdamas visuomenės vardu, 
prašau teismą paskirti Rama
nauskaitei tokią bausmę, kurios 
ji užsitarnavo (Visuomeninio 
kaitintojo kalba atpasakota iš 
esmės nenukrypstant nuo origi
nalaus teksto — Red. past .) . 

(Bus daužau) 

)LYMPIA 

Nutrauktos Egipto -
Izraelio derybos 

Izraelis tiesiog provokuoja arabus 

MOSKA 

Duesseldorfe. Vakarų Vokietijoje, prie rūmų, kur posėdžiavo V Vokietijos olimpinis komitetas, demonstravo įvai 
rių pažiūrų jaunuoliai. Vieni pasisakė už Maskvos olimpiados boikotą, kiti — prieš. 

cūzijos žydų organizacijų tary
ba — CRIF. kurios prezidentas 
yra Alain de Rothschild, aplan
kė premjerą Raymond Barre ir 
išreiškė protestą dėl prezidento 
pareiškimo. 

Žydų spauda aiškina, kad tik 
nafta verčia prancūzų vadus pa
taikauti arabams. Be to, prezi-

į dentas Giscard d'Estaing mėgs-
Į tąs laikyti save karaliaus Liud-
; viko XrV-tojo įpėdiniu, jis vyks

tąs medžioti su Jordano kara
liumi Husseinu. draugaująs su 
turt ingais šeikais ir sultonais, 
vedąs skirtingą politiką, norįs 
suvaidinti didžiosios galybės 
vadą. 

Londone lankėsi Izraelio vice-

Vokietija boikotuos 
Maskvos žaidynes 

Išreiškė solidarumą Amerikos pozicijai 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

j 

— Irano "studentai, kurie se-
> ka imamo liniją'' paskelbė, kac1 

grupė amerikiečių įkaitų per
kelti į Ramadano miestą, kur 

Bona. — Vakarų Vokietijos, Maskvos "Literaturnaja Ga- Jie b u s par-ošiami teismui 
olimpinis komitetas po keturių! zieta" rašo, kad V. Vokietija Amerikiečiai išsklaidyti po 14 
valandų karštų ginčų, 59—40 j stengiasi tapti Europos karine j Irano miestų, 
balsais nutarė nedalyvauti į galybe, tačiau neabejotinai gali j — Nuo balandžio 21 d. iš Ku-
Maskvos Olimpiadoje. Boikotą į susilaukti atkirčio, jei sutiks į bos į Ameriką atbėgo 44,839 

KATALIKAI PASAULYJE 

stipriai palaikė Vokietijos atle- į savo žemėje įrengti naujas Vi
tų federacijos pirmininkas Wiili ( dutinių nuotolių raketas. Strai-
Weyer. Jis pasakė, kad pran-1 psnis jungia sportą su raketo-
cūzai, kurie nutarė dalyvauti, j mis. 
neturi Berlyno problemos. Kaip į Prancūzijos spauda skelbia, 
atrodytų, jei vokiečiai sportuo- j kad prieš nutarimą 
tų Maskvoje, kada amerikiečiai j Olimpiadoje balsavo 

kubiečiai. 
— Izraelio spauda puola Ar

gentinos laikraštį ''EI Dio". Ji? 
paskelbė Viduriniųjų Rytų že
mėlapį, kuriame visai nėra Izra-

dalyvauti; cyi0^ t o j e vietoje, kur turėjo 
prancūzų | ^ūti Izraelis. įrašyta "Okupuo-

Jeruzalė. — Net ir pačios Iz-
j raelio vyriausybės nuosaikesni 
į nariai pasipiktino premjero Be-
| gino linija. Egiptas trečiadienį 

buvo paskelbęs, kad jis tęs de
rybas su Izraeliu dėl palestinie- Į 
čių teisių. Prezidentas Sadatas 
atšaukė daug metų vyravusį į 
karo stovį. Tą pačią dieną Izra
elis pradėjo švęsti "Jeruzalės į 
dieną", o ketvirtadienį paskelbė | 
siaptą planą, kuris išdėsto Va
karinio Kranto žemių likimą. 

, Plane numatoma iki 1983 m. įs-
Į teigti Vakariniame Krante dar 
; 29 naujas žydų sodybas, šiuo 
metu okupuotoje teritorijoje 
yra 44 sodybos su 14.000 gy
ventojų. Užbaigus paskelbtą 

j planą, ten gyvens 59.000 žydų. premjeras Yigael Yadin, kuris 
Egipto užsienio reikalų minis- i su ambasadoriumi Londone 

teris Butros Ghali ketvirtadienį į Shlomo Argov įspėjo Britanijos 
paskelbė, jog Egiptas atšaukia vyriausybę nesikišti į Vidurinių-
derybas dėl palestiniečių auto- jų Rytų politiką. Izraeliui nepa-
namijos, nes Izraelis pasirinko tiko lordo Carringtono, užsienio 
labai blogą laiką paskelbti savo reikalų ministerio. pareiškimas, 
-aują įstatymą, kuriuo Jeruzalė kad po Afganistano įvykių rei-
naskelbiama Izraelio sostine, j kia daugiau pataikauti musul

monams, o tai atlikti geriausia 
per "Palestinos klausimą". 

Komentatoriai mano, kad pre
zidentas Carterk- šiuo metu ne-

Tuo pačiu metu žydai sustiprino gali aktyviau įsikišti į Egipto -
oriespaudos veiksmus okupuo- Izraelio derybas, nenorėdamas 
tcse žemėse. Dabar Amerika prieš rinkimus supykinti Ame-
turi įsikišti ir surasti bendrą rikos žydų. kurie įtakingi demo-
kalbą. pasakė Egipto ministe- kratų partijos vadovybėje. 
ris. — 

Izraelio premjeras Beginąs 

Tuo metu. kada prezidentas Sa-
iatas paskelbė sutikimą tęsti 
ierybas. Izraelis ėmė statyti 
kliūtis susitarimui, pasakė Ghali. 

Berlyno vyskupas ( 

Popiežius Jonas Paulius II-sis, 
paskyrė Erfurto — Meiningeno; 
apaštalinį administratorių joa- į 
chim Meisner naujuoju Berlyno'. 
vyskupu. Naujasis Berlyno vys-'. 
kupas Meisner yra 47-nerių me-
tų amžiaus, kunigu įšventintas! 
prieš 18-ka metu, konsekruotas! 
vyskupu prieš penkerius metus. į 
Jo pirmtakas Berlyno vyskupi- Į 
joj buvo kardinolas Bengsech, mi- i 
ręs praėjusiu metų gruodžio I 
mėnesį. i 

Maldos už pašaukimus 
Įvairių kraštu vyskupijose ba- Į 

landžio 27-ją, sekmadienį, įvyko*' 
maldos diena. Ją įvedė prieš 17-
ka mėty popiežius Paulius Vi-^i--, [ 
trokšdamas paskatinti pašau- \ 
lio tikinčiuosius labiau susirū-i 
pinti dvasinių pašaukimų ugdy- j 
mo klausimu ir melstis, kad Dio-1 
vas [kvėptų jaunom širdim pasi- : 

švęsti sielų išganymui. Pažymė- i 
tina, kad pašaukimų klausimui 
Romoje nuo 1962-rų metų yra j 
pastoviai rengiami tarptautiniai 
kongresai, kuriuose svarstomos 
dvasinio pašaukimo ugdymo pro
blemos, tiek religinėje, tiek prak-
tiktinėje plotmėje. 

Minėjo šv. Kotryną 
Balandžio 29 dieną suėjo šeši 

šimtai metų nuo šventos Kot
rynos sienietės mirties. Šventoji 
Kotryna sienietė — kataliku 
Bažnyčios daktarė — drauge su 
šventuoju Pranciškum asyžiečiu 
yra Italijos globėja. Jos mirties 
600-ujU metinių proga Italijos 
dominikonų ordinas balandžio 
24 — 29 dienomis rengė šventos 
Kotrynos mokslo tarptautinį kon
gresą, į kurį buvo pakviesti šios 
srities mokslininkai iš įvairių Eu
ropos ir Amerikos kraštų. Kon
grese buvo nagrinėjamas Šv. Kot
rynos, kaip moters, šventosios, ra
šytojos, mistikės, mąstytojos ir 
politinės veikėjos, gyvenimas ir 
mintys šių dienų šviesoje. 

Aplankė San Casimiro 

1783-iais metais, tai yra, tais 
pačiais metais, kai gimė Piety 
Amerikos išlaisvintojas Simonas 
Bolivaras, Venecueloje buvo įsteig 
tas mažas miestelis, pavadintas 
Lietuvos Globėjo — Švento Ka
zimiero vardu — San Casimiro. 
Kadangi miestelis iki šiol mažai 
kam tebuvo žinomas, Venecuelos 
lietuviai kovo mėnesį surengė iš
vyką jį aplankyti ir, tuo pačiu, 
pagerbti lietuvių tautos globėją 
jo garbei pastatytoje šventovėje, 
tolimoje Lotynų Amerikos žemė
je. San Casimiro miestelis yra 
gražioje kalnuotoje Venecuelos 
srityje, už maždaug devyniasde
šimties kilorrMry nuo sostinės 
Caracaso. Dabar jame gyvena 
apie septyni tūkstančiai žmonių, 
o vietos parapijai priklauso net 
12 tūkstančių tikinčiųjų. I mies
telį kovo mėnesį suvažiavo apie 
šimtą lietuvių, kurie taip pat pa
kvietė Caracaso vyskupą pagal
bininką Alfredo Rodrigez. Vys
kupas Rodriguez, drauge su lie
tuviu kunigu Antanu Perkumu 
Lr parapijos klebonu, parapijos 
bažnyčioje aukojo Šv. Mišias už 
Lietuvą, vietos tikintiesiems Mi
šių metu tartame žodyje plačiau 
papasakodamas apie katalikišką
ją lietuvių tautą, jos globėją 
Šventą Kazimierą. Vyskupas ypač 
iškėlė nenumaldomą lietuvių 
tautos ištikimybę savo tikėjimui, 
JU prisirišima prie laisvės, atkak
lią krašte vykstančią kovą už 
žmogaus teisių apsaugojimą. Mi
šių metu buvo lietuviškai skai
tomos ištraukos iš Švento Rašto, 
o tautiniais drabužiais pasipuošęs 
jaunimas giedojo lietuviškas gies
mes. Po pamaldų buvo sugiedo
ti Venecuelos ir Lietuvos him
nai. 

Venecuelos lietuviu maldin
gąją kelionę į San Casimiro mies
telį aprašė Venecuelos katalikiš
koji spauda. 

kariai saugo Vakarų Berlyną? į šaudymo, raitelių ir lankų š a u - Į t a Palestina". Skaudžiausia. 
Jį parėmė ir Berlyno sporto są- Į dymo federacijos. Montrealio į 'Kacj laikraščio redaktorius 
jungos atstovas Hors t Korber. į Olimpiadoje 1976 m. Prancūzija j fyfa* į r Daniel Kreiselberg. 
kuris pabrėžė, kad vokiečiams i laimėjo du aukso medalius, vie- j 
reikia išlaikyti solidarumą su j ną jų raitelių sporte. Kitas me-
Amerika. Daugelis kalbėtojų i dalininkas buvo Guy Drut. leng-
kritikavo Britanijos ir Prancū- j vaat letas . kuris norėtų vėl lai-
zijos sportininkus, kurie nu ta rė ! mėti medalį, šį kartą Maskvoje, 
važiuoti į Maskvą. Į Paskutinėje Olimpiadoje Pran-

Manoma, kad Vokietijos spren- į euzija gavo iš viso 9 medalius ir 
dimas boikotuoti Olimpiadą pa-Į t a r p medalius laimėjusių (41) 
dės apsispręsti toms tautoms, į valstybių užėmė 14-tą vietą, 
kurios iki šiol "sėdėjo ant tvo- j 

— Prancūzijos valdžios sluok 
?n^ų žiniomis, prancūzų moksli 
•linkai išbandė Ramiojo vande 
nyno Mururoa saloje jau dv: 
neutrono bombas, kurias ga
minti Amerika atsisakė. Bom
bos išžudo žmones, tačiau ne
sugriauna pastatų. 

atmetė Egipto priekaištus ir 
nasakė: "Jeruzalė jau niekad 
nebus arabų. Jeruzalė yra mūsų 
'alies ir mūsų tautos sostinė. I 
Mes siekiame susitarimo dėl pa-
'estiniečių autonomijos, bet su- j 
"įtarimas turi įjungti ir Jeruza-
'ę. kaip Izraelio sostinę". 

Paskutiniu metu Izraelis išvy
stė stiprią diplomatinę ofenzy
vą prieš Europos Rinkos šalis. 

Sekretorius Muskie 
Vienoje užsnūdo 

Viena. — Austrijos neutralu
mo 25 metų minėjime užsienio 
korespondentus ir televizijos ka 
meras pradžiugino diplomatų 
pasaulyje retai matomas vaiz
das. Po Austrijos vicekancle
rio Fritz Bock kalbos, ilgesnę 
apžvalgą pradėjo istorikas Ge-
raid Stourzh. JAV sekretorius 

ros". Iš NATO valstybių tik I 
Norvegija, Kanada ir V. Vokie- i 
tija boikotuos žaidynes. Pran- j 
cūzija. Britanija. Danija ir Grai
kija nutarė dalyvauti. Dar ne
apsisprendusios: Belgija, Islan
dija, Italija, Liuksemburgas. 
Olandija. Turkija ir Portugali
ja, nors. nepatvirtintomis ži
niomis, portugalai vakar nu
sprendė dalyvauti. Iki šiol jau 

gimimo sukakties minėjimą 
1983 m. Bus atnaujinti Liuterio 

Sen. Kennedy siūlo 
Carteriui debatus 

Los Angeles. — Kandidatas, 
į prezidentus sen. Edward Ken-' namai Eislebene ir VVartburgo 
nedy Los Angeles spaudos kon- i pilis, kur jis 1522 m. išvertė 
ferencijoje pasiūlė prezidentui šv. Raštą į vokiečių kalbą. 
Carteriui dalyvauti su juo deba
tuose. Jei prezidentas daly
vautų, o po to laimėtų Kalifor-

44 valstybės pasisakė už boiko- I nijos pirminius rinkimus, tai 
tą. tačiau tik 22 pranešė Mask-i Kennedy pasitrauktų iš varžy-
vai, kad jos nedalyvaus. \ bų. Pasiūlymas prezidento rė-

V. Vokietijos spauda nesle- į mėjų tarpe sukėlė šypseną, nors 
pia. kad padarytas politinis; p a t s Carteris jo nekomentavo, 
sprendimas. Nors pati Maskva | Sakoma, kad Kennedis, pralai 

palestiniečiams. Izraelio ir na 
. šaulio žvdų spauda pasmu. ;ė 

— Rytų Vokietija nutarė res- P r a n c ū z i j o s prezidentą Valery 
tauruoti visus pastatus, kurie G ; s c a r d d'Estaingą, kuris, lan-
turi ryšių su Martinu Liuteriu, i k v d a m a s i s Jordane, pasakė, jog 
Vyriausybė rengia j o 500 metu | r d k i a pripajjntį Palestinos Lais

vinimo Organizaciją, kuri turin
ti dalyvauti Viduriniųjų Rytų 
taikos derybose. Jis kalbėjo, 
kad palestiniečiai nėra pabėgė
liai, bet žmonės siekią apsi-

- Pasaulio Bankas priėmė j sprendimo teisės. 
nariu komunistinę Kiniją, vieto
je Taivano. 

— Japonijos užsienio preky-

kuriose ėmė stiprėti palankumas Edmund Muskie, atvykęs į mi
nėjimą po įtemptos NATO val
stybių konferencijos Briuselyje, 
sukryžiavęs rankas ant krūti
nės, aiškiai užsnūdo, šalia jo 
sėdėję diplomatai nežinojo ar jį 
žadinti, tačiau nutarė nesikišti. 
Sekretorius pabudo, kai kiek 
garsi?u pradėjo kalbėti Austri
jos prezidentas Rudoif Kisch-
laeger. tačiau ir jo kalba nepa
žadino gerokai įmigusio buv. 
Britanijos premjero Haroldo 

nuolat pabrėžia, kad sporto ne
reikia maišyti su politika, so
vietai buvo išvystę Vokietijai 
didelį spaudimą atmesti boiko
tą. V. Vokietijoje šią savaitę 
lankėsi Rytų Vokietijos sporto 
komiteto pirmininkas, kuris pa
sakė, kad boikoto atveju teks 
atšaukti kelis numaty tus abie
jų Vokietijų sportininkų susiti
kimus. 

Irano prekyba 
Teheranas. — Irane revoliu

cinė taryba patvirtino naują 
Irano prekybos sutart į su Sovie
tu Sąjunga. Prekybos ministe
rija paskelbė, kad Vakarų val-

ba balandžio mėn. davė 2 bil. 
dol. deficitą. 

— Danijoje triukšmą sukėlė 
'•Rerlingske Tidende" paskelb
ta slapta Danijos — Saudi Ara- kas laimės ateinančius preziden-

mėięs birželio 3 d. pirminius I bijos sutartis, kurioje už naftą \ to rinkimus. Kongrese gerokai 
r inkimus, ir taip turės pasi-\ arabai išsiderėjo Danijos pažą-: pasikeis atstovų veidai. Jau 36 
t raukt i . Jokie debatai jo neiš-i dą, kad danai niekad neįžeidi- Atstovų Rūmų nariai ir 6 sena-
gelbės. i nės arabų vyriausybės, k raš to toriai paskelbė, kad jie pasi-

Prancūzijoje veikianti Pran-1 Macmillano. 84 metų amžiaus. 

"" Jugoslavijoje 
Po ritJdmų gali n a u į a s o r e z i d e n t a s 

pasikeisti Kongresas 
VVashmgtonas. — Nežiūrint. 

naujas prezi< 
Belgradas. — Jugoslavijoje 

pasikeitė kolektyvinės preziden
tūros galva. Miręs prezidentas 
Tito ir sirgdamas liko prezi
dentu, o po jo mirties preziden
tu tapo viceprezidentas Lazar 
Kolisevski. tačiau jo kadencija 

Baltųjų rūmų spaudos darbuo- papročių. traukia iš pareigų. Spėjama.į greit baigėsi. Ketvirtadienį pre-
to jas Rex Grar.um pasakė ko- j — JAV karo mokykloje W e s t : kad daug tokių, kurie dar kan-1 zidento pareigas perėmė Cvije-
respondentams, kad prezidentas Point y r a 4400 kadetų, iš jų 
nekeis savo kampanijos planų, daugiau 50 — žydai. Sių metų 
Viceprezidentas Mondale pareis- išleistuvėse mokyklą baigia 12 
kė. jog debatai, jei tokie bus. ; žydų karininkų, jų tarpe pirmoji 
įvyks su respubikonų kandida- žydė Danna Maller iš Atlanta, 
tu. Kodėl prezidentas turėtų ' Georgia. 
vesti diskusijas su savo paties 
demokratų partijos pralaimin
čiu nariu, paklausė Mondale. 

Saudi Arabija 

didatuoja. nebus perrinkti. 
Amerikos konservatorių ko-1 

alicija. turinti nemažai lėšų, pa
skelbė "karą" penkiems senato
riams; Pietinės Dakotos sen. 

I McGovernui. Idaho sen. Churcb. 
paskelbė Kalifornijos Cranstonui, India-

tin Mijatovic. 67 m., kuris bus 
valstybės galva iki ateinančių 
metų gegužės 15 d. 

KALENDORIUS 

Bazi-
apie naują ginklų pirkimo su
tartį su Prancūzija. Sutartį pa
sirašė princas Sultan bin Abdu-
laziz ir Yvon Bourges. S. Ara-

tina Ameriką I biją ir Irakas perka iš Prancū-
perversmą su Į zijos ginklų už 3.3 bil. dol.. dau-

— Irano dešiniųjų musulmo
nų laikraštis k 
ruošiant Irane 

stybėms paskelbus ekonominį ' I rano kariuorrr-nės viršūnėse : giausia raketomis ginkluotų ka-
boikotą. I ranas visą prekybą \ esančiais išdavikais. Preziden- ro laivų. 
ves su komunistinėmis šalimis, t a s Bani Sadra- pareiškė, kad Pietų Korėjos jaunimo 
kur gaus visko, ko Tranui rei-

nos — Bayh ir Iowos sen. Cul-
veriui. Idaho valstijoje plačiai 
veikia konservatorių grupė 
"ABC" . "Anybody bu t Churcb" 
f bet kuris asmuo, tik ne 
Church). 

kia. 

— Ketvirtadienį perėmė pa
reigas naujas Graikijos prezi-

jis pilnai pasitiki kariuomenės I riaušėse vienas policijos kari- dentas, buvęs premjeras Con-
vadovybe. ninkas žuvo, 13 buvo sužeist i 1 stantine Caramanlis. 

Gegužės 17 d.: Paskali^ 
lė, Mindaugas. Gaila. 

Gegužės 18 d.: Jonas I Pop., Ju
lita. Erdvilas, Ry'.ė. 

Gegužės 19 d.: Kas, Pudenoija. 
Gilvinas, Taura. 

Saulė teka 5:30, leidžiasi S:04. 

ORAS 

Debesuota, gali lyti, laukiama 
griaustinio, temperatūra dieną 65 
1., naktį 50 L 
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A. STULGINSKIO KUOPOS ŠVENTE 
Chicagos apylinkių Aleksand 

ro Stulginskio moksleivį ateiti
ninkų kuopos iškilmingoji me
tinė šventė buvo suruošta gegu
žės 4 d. Ateitininkų namuose. 
Šventė prasidėjo sekmadienio 
ankstyvą popietę Šv. Mišiomis, ku
rias atnašavo kun. Kęstutis Tri
makas, kuopos kapelionui kun. 
Antanui Saulaičiui dėl šeimos rei
kalų negalint dalyvauti. Jis įdo
miai pamok<i?vo apie Kristaus 
dvasinius šaukimus ar kvietimus, 
ateitininkų regėjimus į tuos kvie
timus ir žmonių asmeniškus atsi 
liepimus kvietimams. 

Po pamokslo buvo moksleivių 
ateitininkų įžodis. Kuopos pirmi
ninkas Erikas Vasiliauskas per
skaitė egzaminų komisijos nutari
mą, leidžiantį šiems kandidatams 
duoti įžodį: Ramoną: ir Renatai 
Bielskytėms, Daivai Grigaitytei, 
Ginai Kiliutei, Pauliui Majauskui, 
Ritai Ostrauskaitei, Arūnui Pa
bedinskui, Linai Saulytei, Dainai 
ir Rasai Tijūnėlytėms, Lorai Va
siliauskaitei, Viktutei Venclovai-
tei, Lėlei Žukauskaitei. 

Kuopos vėliavos kūmai — V. 
Šoliūnas ir E. Razmienė, užrišo 
žalias juosteles, įteikė ateitininku 
ženklelį ir pasveikino naujuosius 
moksleivius ateitininkus. 

Toliau buvo netikėta šventės 
dalis — studentų ateitininkų įžo 
dis. Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės pirmininkas Linas 
Rimkus perskaitė SAS centro vai 
dybos nutarimą, leidžiantį Erikui 
Vasiliauskui ir Viliui Dundzilai 

duoti studento ateitininko įžodį. 
Abu draugai yra studentai, kurie 
dar nebaigė gimnazijos, tad pri
klauso ir moksleivių kuopai ir stu
dentų draugovei. 

Aukojimo metu kuopos nariai 
savo mamoms įteikė po gražią rau
doną rožę Motinos dienos proga. 

Mišioms pasibaigus kuopos na
riai, tėveliai ir kiti svečiai vaiši
nosi. Ponia Pabedinskienė ir Vasi-
lauskienė suorganizavo ir paruo
šė vaišių stalą. Po pasisotinimo 
sekė įvairūs sveikinimai ir paskai
tėlė. MAS centro valdybos pirmi
ninkas Arvydas Zygas tarė žodį, 
maloniai pasveikindamas '<uopą. 
Cicero kuopos pirmininkas Vitas 
Laniauskas vaizdingai ir įdomiai 
pasveikino kuopą. Dalia Pauliūtė 
gražiai perskaitė Detroito Mindau 
go ir Hamiltono Stulginskio kuo
pų sveikinimus. Vilius Dundzi-
la perskaitė trumpą, bet įdomų 
rašinį apie Lietuvos prezidentą 
Aleksandrą Stulginskį, išaiškinda
mas, kodėl kuopa pasirinko jo var 
dą. 

Po pertraukos kuopos nariai su 
vaidino Rasos Šoliūnaitės ir Arvy
do 2ygc pa*ašytą komediją — 
vaidinimą — operetę "Pertvarky
tos pasakėW. Rasa i>oliūnaitė re
žisavo vaidinimėlį. Atvaidinę pa
sakas kuopos nariai pasivaišino 
pyragais ir sužaidė minkšto muš
tuko žaidimą it padėjo tėvams 
sutvarkyti ateitininkų namus. 

Vilius DurkbUa, 
valdybos narys. 

Clevelando ateitininkų metinės šventės metu jaunučių įžodį priima dvasios vadovas kun. G. Kijauskas. Salia sto
vi jaunučių vyr. vadovė G. Ješmantienė. Įžodį duoda: Silgalytė, Bublytė. Kasubaitė. 

Naotr. V. 

VADOVAVIMO SEMINARAS 
Moksleivių ateitininkų sąjun- j kusį kun. S. Ylą ir priminė šio 

gos centro valdybos ruošiamas | seminaro tikslus. Pagal Arvydą, 
vadovavimas yra tikras menas. 
Kiekvienas,kuris yra vadovavęs, 
žino, kad tai nelengvas darbas. 
Vadovai yra pasišventę jaunam 
žmogui ir taipgi praturtina sa 
vo ir tų jaunesniųjų gyvenimą. 
Arvydas priminė, kad per šį se
minarą pažvelgsime į mūsų vado
vavimo rolę, pažvelgsime į moks
leivį ir kas jis yra, ir kokius tiks
lus turime atsiekti per vasaros 
stovyklas. 

Sužinoti apie šių dienų ateiti-
ninkiŠką moksleivį, MAS CV iš
siuntinėjo visom moksleivių kuo
pom apklausą, kurią paruošė 
doktorato laipsnio iš psichologi
jos besiekianti Vita Musonytė. Ap-

vadovavimo seminaras įvyko bal. 
25—27 d., Ateitininkų namuose, 
netoli Chicagos. Šis seminaras 
buvo skirtas tiems, kurie yra va
dovavę ateitininkų vasaros sto
vyklose, arba kurie norėtų ateity 
vadovauti. 

Seminaro dalyviai buvo atvykę 
iš New Yorko, Clevelando, To
ronto, Detroito ir Chicagos. Nors 
dalyvių skaičius buvo mažas, nuo 
10—15 asmenų, bet seminaras 
praėjo labai darbingai, nes visi 
paskaitininkai buvo gerai pasi
ruošę savo sričių žinovai, o daly
viai — užsidegę dirbti su moks
leiviais ir apie juos daugiau pa
tirti. 

Penktadienio vakare MAS CVj klausa buvo maždaug 70 klausi 
pirmininkas Arvydas 2ygas pa- j m ų įlgį0 įr palietė lietuvybės, ka-
sveikino dalyvius, jų tarpe atvy- j talikybės, ateitininkuos ir to am

žiaus moksleivio galvosenos klau-

METINĖ ŠVENTE 
Chicagos Prano Dielininkaičio 

jaunesniųjų ateitininkų kuopos 
šventė atšvęsta gegužės 3 d. 
Marąuette Parko parapijos sa
lėje. 4 vai. po pietų įvyko eg
zaminai, pagal naują statutą. 
Egzaminų komisiją sudarė kan. 
V. Zakarauskas, J. Polikaitis, 
D. Baršketytė ir L. Bradūnaitė. 
Egzaminus sėkmingai išlaikė vi
si kandidatai: Arūnas Balčiaus-
kas, Iidija Bilutė, Paulius Bai
dokas, Tauras Gaižutis, Rimas 
Lukošiūnas, Rima Polikaitytė, 
Jonas Račkauskas ir Lina Slia-
žaitė. 

Po to kuopa su vėliavomis or
ganizuotai nuvyko j. bažnyčią, 
kur buvo laikomos Sv. Mišios. 
Jas atnašavo kun. J. Juozevi-
čius. Skaitymus atliko Audrius 
Polikaitis. 

Grįžus j salę, įvyko oficialioji 
šventės dalis, kurią pravedė Vi
lija Vieraitytė. Sugiedojus Lie
tuvos himną, akordeonu paly
dint Dariui Polikaičiui, 4, 5 ir 

J. B. Laučka, Ateitininkų federacijos 
vadas, taria baigiamąjį žodį Toronto 
ateitininkų metines šventes metu. 

dj tarė Vėjas Iiulevičius. Bū
simus moksleivių Lipniūno kuo
pos narius sveikino tos kuopos 
atstovas Darius polikaitis. 

Baigiant oficialiąją dalį, tėvų 
6-to sk. mergaičių globėja Lidija i k o m į t e to pirmininkas J. Poli 
Dudėnaitė, perskaičius egzami
nų komisijos aktą, pakvietė į 
sceną juos išlaikiusius. Kan. V. 
Zakarauskas pravedė įžodį, o A. 
Kižienė ir buv. fed. vadas dr. 
P. Kisielius prisegė ženkliukus. 
Visiems sukalbėjus ateitininkų 
credo, naujus narius, džiaugda
miesi jų dideliu būriu, sveikino 
kan. V. Zakarauskas ir dr. P. 
Kisielius. Įžodį davusiųjų vardu 
kalbėjo Rima Polikaitytė. 

Šiais metais mokyklą baigia 
ir tuo pačiu jau kuopą palieka 
dešimt veiklių narių: Jūra An
tanaitytė. Lidija Balčiauskaitė, 
Audrė Budrytė, Jūra Liutkutė, 
Rasa Mikaionytė, Vilija Vierai
tytė, Vėjas Uulevičius, Vidas 
Liutikas, Andrius Plienas ir 
Audrius Polikaitis. Juos šiltais 
žodžiais atsisveikino ir kukliom 
dovanėlėm apdovanojo vyr. mer
gaičių globėja Daiva Barškety
tė ir berniukų vadovas Balys 

kaltis sveikino davusius įžodį, 
atsisveikino su abiturientais, 
apibūdino naująją veiklos struk
tūrą ir iškvietė į sceną tėvų ko
miteto nares A. Kriaučiūnienę 
ir A. Plienienę, kurios įteikė bū
relių globėjams dovanas: Vidai 
Momkutei. Lionei Bradunaitei, 
Lidijai Dudėnaitei, Ramonai Ra-
pšytei, Daivai Baršketytei, Vi
tai Reinytei ir Baliui Lukošiū
nui. Sugiedojus ateitininkų him
ną, išneštos vėliavos. 

Meninę dalį pravedė J. Poli
kaitis. Pirmieji spalvingai pa
sirodė jaunučiai, paruošti L. 
Bradūnaitės ir V. Momkutės, su 
"Dėdės Derliaus karnavalu". 
Po jų. L. Dūdėnaites ir R. Rap-
šytės globojamos 4. 5 ir 6-to 
sk. mergaitės inscenizavo J. 

; Kaupo "Arlekino meilę". Vėliau 
; berniukų būrelis įspūdingai at-
i liko kenčiančios Lietuvos mon

tažą. Vyriausios mregaitės, va-

JAUNUČIU STOVYKLA 
Jaunučių at-kų stovyklai, kuri 

įvyks liepos 20 d. —rugpiūčio 3 
d. Dainavoje, reikalingi būrelių 
vadovai. Priimami tie, kurie su
laukė 16 metų. 

Norintieji vadovauti stovyk
loje, pageidaujami dalyvauti Jau
nųjų at-kų sąjungos valdybos 
ruošiamuose vadovų kursuose ge

gužės 24,25 dienomis Ateitininkų 
namuose, netoli Chicagos. Trans 
portacija ir nakvynėmis patys 
kursantai turi pasirūpinti. 

VADOVŲ KURSŲ 
PROGRAMA 

Šeštadienį, 9—11 vai., 
atidarymas. 

Stovyklos gairės ir tikslas 
(pask). 

Stovyklos komendanto žodis. 
11 —12:30 vai. Plakatų 

darbo ratelis. 
12:30— 1:30 vai. Pietūs. 
2 — 5 vai. Psichologinės vado

vo pareigos darbo ratelis. 
6 — 7 vai. vakarienė. 
7 — 8:30 vai. vakarinių pro

gramų išvystymo darbo ratelis. 
8:30. Linksmavakaris. 
Sekmadienį 
10—11 vai. Šv. Mišios. 
11 — 12 vai. Jaunuolio psicho

logija (paskaita). 
12 vai. uždarymas. 
Į kursus kviečiami visi moks

leiviai ir studentai, kurie yra va-
.dovavę arba norėtų vadovauti 
vasaros jaunučiu stovyklose. Pra
šome tuoj pat norinčius vado
vus registruotis pas Janiną Udrie-
nę, 21795 Hampstead Birming-
ham, Michigan, 48009, tel. 
(313) 642 — 0472. 

Darius Mičiūnas, 
JAS centro valdyba 

simus. , 
Per seminarą Vita Musonytė 

labai idomiai pateikė šios anke
tos suvestus duomenis. Čia pateik
siu kelis įdomesnius atsakymus. 

E 77 moksleivių, kurie iki to 
laiko atsakė į klausimus, daugu
mas pasisakė, kad esą nepaten
kinti savo lietuvių kalbos mokė
jimu ir norėtų geriau kalbėti. 
Taip pat daugumas norėtų dau
giau su savo lietuviais draugais 
lietuviškai kalbėti ir daugumas 
norėtų, kad jų vaikai lietuviškai 
kalbėtų. Didelė dauguma (83 
proc.) moksleivių išklauso šv. 
Mišias kas sekmadienį ir pagal
voja apie Dievą bent vieną kar
tą per dieną, bet mažuma daž
nai skaito šv. Raštą. 

Iš penkių pateiktų savybių 
moksleiviai turėjo pažymėti sva-
biausią. Daugumas pažymėjo šei-
mą5 kaip svarbiausią, po to tikė
jimą į Dievą, trečioj vietoj — 
mokslą ir profesiją, ketvirtoj — 
draugus ir penktoj — lietuvybe. 
Moksleiviai taip gi turėjo progos 
pasisakyti, kokias savybes turėtų 
turėti ateitininkų vadovai. Štai 
jos: draugiškas, malonus, darbš
tus, entuziastiškas ir išlaiko 
drausmę. Pilnutiniai šios apklau
sos atsakymai bus pateikti spau
dai kiek vėliau. 

Šeštadienio rytą pradėjome su 
dviem žymiųjų ateitininkuos va
dų paskaitom. Pirmoji dr. kun. 
Kęstučio Trimako „Jaunuolio psi
chologija". Pagal kun. Trimaką, 
vaikas imituoja, o jaunuolis ban
do save surasti, savo identitetą 
sudaryti. Dabartinė nuomonė yra, 
kad yra sunku jaunuoliui susi
rasti save, nes jo vertybės yra su
maišytos. Pagal psichologą Betel-

heim, kai vyresnioji karta pra
randa savo ramsčius, tai jaunoji 
generacija tų ramsčių — verty
bių, nepasisavina. Šeima ir mo
kykla nebeperduoda tų vertybių. 
Dabartinis jaunuolis nori būti sa
vo draugų tarpe, kur gauna vi
sas įtakas ir kritikas. 

Dr. Fontaine mini penkias jau
nuolio savybes: 1. juslingumas. 
Čia siekiama patenkinti save, sa
vo smagumui arba išvengti ne
smagumo — ieškojimas tikro sma 
gumo ar džiaugsmo. 2. jausmin
gumas, 3. nesvarstymas pasekmių, 
4. jautrus saus bet nejautrus ki
tiems — tai atsilikimas nuo vai
kystės, 5. nekritiškumas sau — 
nesugebėjimas priimti kitų pasta
bas. 

Kun. Trimakas toliau apibū
dino, koks yra jaunystės uždavi
nys. 1. paklusti sau ir kitam, 2. 
atrasti pasauliui prasmę ir tuo 
būdu atsakyti į daugelį gyveni
mo klausimų, 3. save atrasti vi
suomenėje, draugų tarpe, bend
rauti su tėvais (jau nebevaikiš-
kai), 4. atrasti pusiausvyrą sa
vo jausmuose 

Dr. Adolfas Darnusis kalbėjo 
tema „Ko tikimės iš vasaros sto 
vykių ir jaunimo vadovų". 

Paskaitininkas suminėjo ketu
ris pagrindinius stovyklavimo už-
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davinius: 1. ugdyti tvirto ir gero 
charakterio jauną žmogų; 2. per
duoti ateitininkijos veiklos dva
sią per ideologiją. Čia būtų gali
ma pateikti jaunimui mūsų pa
žiūrą apie žmogų, palyginant tai 
su liberalizmo arba marksizmo 

(Atkelta ii 4 pal.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

m 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2458 W. 6»th Street, Chicago, HA 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

Lukošiūnas. Atsisveikinimo žo- I dovaujamos D. Baraketytės ir 

V. Reinytes, humoristine forma 
išvaidino penkis ateitininkų prin
cipus, visus linksmai nuteikda-
mos. Pabaigai muzikantų trio 
— Darius Polikaitis akordeonu, 
Audrius Polikaitis klarnetu ir 
Andrius Plienas trimitu, pagro
jo lietuviškų dainų pynę. Visa 
programa buvo gerai paruošta, 
įvairi ir gausiai susirinkusiems 
tėveliams ir svečiams labai pa
tiko, už ką nuoširdžiai plojo. 

Šventė buvo užbaigta tėvų pa
ruoštomis vaišėmis. 

Dalyve 
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Lietuvos atsiminimai 
• 

Radijo Valanda Jau 39 metua tar
nauja New Jersey, New York ir Con-
neetieut lietuviams ! 
Kas šeštadieni nuo * iki 5 vai. po
piet 15 WEVD Stoties New Torke 
1330 Itil., AM ir nuo 7 iki 8 vai 
rak. 97.9 megr. FM. 
Direkt,DR- JOKŪBAS STUKAS 

284 Sunlit Drive 
Watebuag, N. t. 070* 
TEL. — 7S*M (2M) 
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B I T E S 
Liuda Germaniene 

Diustravo Zita Sodeikienė. Kie
ti viršeliai. Didelio formato. Tai 
graži dovana mūsų mažiesiems. 

Išleido Lietuvių Montessori 
Draugija Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina su persiunti
mu $3.85. Dlinois gyventojai dar 
prideda 18 e t 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, tfkS W. 6Srd St. 
Chicago, IL. 60629 
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BĖGOME NUO TERORO 
Iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai 

Redagavo JUOZAS PBUNSKIS 
Šioje 

įvairaus 
knygoje skaitytojas ras įvairių luomų, visokių profesijų, 
amžiaus žmonių liudijimus, pergyvenimus, bolševikų oku

pacijos metu barbariškus žudymus, arba išgyventus mirtinu* pavo
jus bėgant jūra ar prasiveržiant pusnimis nuklotais kalnais. Tai 
39 autorių atsiminimai, pareiškimai surinkti į šį leidinį. 

Išleido Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, Čicaga 1980 m. 
Spausdino DRAUGO spaustuvė. Didelio formato, 284 pusi. 

Kaina su persiuntimu $ 7.85. 
Illinojaus gyventojai dar prideda 42 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. U.S.A. 
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V A I S T A I 

J I B 
Sustiprina ir sulauko plaukų slin
kimą, pašalina pleiskanas, gražina 
natūralią plaukų spalvą. 
Kaina 1 porcija — 8 oz. — $8.50 

2 porcijos — $15.00 

Užsakyti galima šiuo adresu: 

JIB LAB0RAT0RY 
1409 S. 49 A v e , Cicero, EL 6068* 
lllllllllllllllllllilllllllllllllllinillllllllllllli 

PLATINKITE "DRAUGĄ". 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir ketv. 1 -4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad 10-3 vai. 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Te!. — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7-6000. Rez GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chicago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Vaiandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMII.Y PRACTICE 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4-7 išskyrus treč. ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St ChicaKo 

4762112 
Vai pagai susitarimą Pirm., antr.. treč. 

ketv 10 ikt 6 vai šeštad 10 ik> lva l . 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5 1 8 ^ 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirm., antr.. ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus liges 
2454 VVest 71st Street, 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad. ketvirtad. irpenktad. 
3 iki 7 v p. p. Tik susitarus. 

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: * 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE! 
Valandos pagal susitarime, 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) ., 
0PTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" V 

2618 W. 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždą ryta-treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR... 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street.^ 

Vai. antr 1-4 pooiet ir ketv 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880. rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
Tet. - GR 6-0617. " 

6 9 5 8 S. T a l m a n Ave" 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI «* 6195 

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

2454 VVest 71st Street 
Vai : pirm . antrad . ketv U penktad 2-5 ir 
6-7 — is anksto susitarus. ' ' 

Ofs tel 586-3166: namų 381 3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai: pirm , antr ketv ir penkt 

2 —7) šeštadieniai pagal susitarimą 



Popiežius Afrikoje 

BAŽNYČIA IR TAUTINE KULTŪRA 
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Pirmą kartą Afrikos vals
tybę Ugandą aplankė pop. 
Paulius Vl-tasis. Tai padarė 
nemažai įtakos ir kitoms šio 
juodojo kontinento tautoms. 
Pop. Jonas Paulius II-sis ap
lankė septynias naujas vals
tybes vidurinėje ir pietinėje 
Afrikoje ir visoms padarė tokį 
įspūdį, kokio negalėjo pa
daryti joks valstybininkas ar 

* net valstybės prezidentas. Gal 
tai buvo dėl to, kad popiežiaus 
lankymasis yra visiškai skir
tingo pobūdžio — išimtinai 
sielovadinis ir šio neseniai sa-

; vo valstybes sukūrusio kon
tinento senų tradicijų pripaži
nimas. 

Afrika daugeliui Europos ir 
Amerikos žmonių atrodo, kaip 

i laukinis juodosios rasės ap
gyventas, ilgai įvairių vals
tybių koloninėj vergijoj laiky
tas kontinentas. Iš tikrųjų jis 
nuo seniai turėjo ir tebeturi sa
vo skirtingas tradicijas, ku
rios išreiškia šio kontinento 
žmonių sielą, galima sakyti, 
yra jų gyvenimo dalis. 

Krikščionybė, ypač katali
kybė tolimuosiuose Afrikos 
kraštuose yra neseniai įdai-
ginta. Vis dėlto krikščioniš
kas tikėjimas ten turėjo savo 
įtaką. Tik to tikėjimo išorinės 
apraiškos buvo skirtingos, 
kaip skirtingas buvo ir dar iš 
dalies tebėra jų visas gyve
nimas. Šiaurinė Afrika, dau
giau apgyventa arabiškos 
rasės ar rasių mišinio, krikš
čionybę pažino nuo pat jos įsi
kūrimo. Ten buvo gimę tokie 
didieji krikščionybės atstovai, 
kaip šv. Augustinas arba Ori-
genas. Bet krikščioniškas tikė
jimas vėliau čia buvo sunai
kintas karingai besiplečiančio 
islamo, kuris vėliau pasiekė ir 
Afrikos vidurį bei pietus. 

Krikščionybei keliai Af-
rikon atsivėrė tik koloniali-
niam laikotarpy. Bet tai ir bu
vo viena jos tragiškoji pusė — 
ji buvo laikoma kolonistų idė
ja ir pavojinga Afrikos tra
dicijoms, genčių ir kilčių ne
paprastam konservatyvumui. 

'Popiežiaus apsilankymas po 
to, kai krikščionybė ten jau 
yra suleidusi šaknis, yra pri
pažinimas afrikietiškos kul
tūros, jų tradicijų ir skirtingo 
tikėjimo turinio išorinio reiš
kimosi. 

Pop iež iaus l a n k y m ą s i 
Afrikoje pirmiausia reikia lai
kyti tik pastoraciniu — tikėji
mo stiprinimu ir evangelinės 
dvasios aiškesniu atsklei
dimu. Kartu šis lankymasis 
yra afrikietiškos kultūros pri
pažinimas, jos tinkamumo 
įvertinimas, noras Evangeliją 
parodyti dabarties afrikie
čiams suprantamoje tikrovėje, 
kad jie ja gyventų ir ja savo 
gyvenimą grįstų. 

Kenijos vyskupai, rašydami 
bendrą laišką tikintiesiems, 
kvietė ir kitus krikščionius, 
net musulmonus ir kitų tikė
jimų žmones pagerbti popie
žių, kaip juos laukiantį dvasi
nį vadovą ir kaip dvasinių 
vertybių regimą saugotoją ir 

U Geibėją. Popiežius, kalbėda
mas kiekvienam kraštui su
prantama kalba, taip pat pa
brėžė tą pačią mintį, kad 

. reikia gerbti savo gyvenimo 
būdą, savo tradicijas, savo 
afrikietišką kultūrą ir reikia 

' jam taikyti moralinius Evan
gelijos dėsnius, žmoniškumą, 
teisingumą, meilę. Jo ragi
nimas buvo aiškus visiems, 
kai jis sakė, kad reikia dau
giau pastangų skirti duonai ir 
pragyvenimui, negu ginklams 
ir norui valdyti. 

Pripažinimas net daugeliui 
europiečių ar amerikiečių ma
žai suprantamų tradicijų ir 
kultūrinių apraiškų, kuriomis 

JUGOSLAVIJA TITO VALDYMO METAIS Rimties valandėlei 

Bet dabar padėtis labai neaiški DIEVĄ SUPRASTI ŽMOGUJE 
Afrikos gyventojai skiriasi 
nuo vakarietiškų tautų ir daž
nai net vieni nuo kitų, yra pri
pažinimas kultūros lobių ku
rie yra žmogaus dvasios 
kūryba, ilgų amžių tradici
jomis perteikta iš kartų į kar
tas ir tapusia tų tautų, genčių, 
kilčių neatskiriama dalimi. 

Tikėjimas Dievu netrukdo 
kurti savą kultūrą. Prak
tikavimas tikėjimo dėsnių ne
kliudo tautiniams nusiteiki
mams ir t i k s l ams . Anot 
popiežiaus žodžių, Bažnyčia 
rūpinasi dvasiniu žmonių 
gyvenimu, jų pakėlimu į aukš
tesnį žmoniškumo laipsnį, o 
valstybės turi rūpintis ekono
miniu, gyventojų saugumo, 
civilizacijos stirinimo prie
monėmis ir to siekti kartu su 
savo piliečiais. Tai ir yra dės
nis, pagal kurį reikia atiduoti 
cezariui, kas priklauso ce
zariui, o, kas priklauso Die
vui, atiduoti Dievui. 

Galima manyti, kad bent tai 
daliai Afrikos gyventojų, kurie 
supranta kultūrines vertybes 
ir gerbia savas tradicijas ne 
kaip palikimą, bet kaip įpro
čius, šis paskatinimas turės 
lemtingos reikšmės. 

Su Tito mirtimi pasitraukė 
nuo politinės scenos paskutinis 
po II-jo pas. karo išlikęs žymus 
valstybininkas, moderniosios 
Jugoslavijos kūrėjas, kartu su 
Indijos Nehru ir Egipto 
Nasseriu niekam neįsiparei
gojusių valstybių bloko steigė
jas ir vienintelis Rytų Europos 

P . GAUCYS 

Rytų Europos tautoms yra 
amžinas priminimas, kaip 
galima išsivaduoti iš sovie
tinės priespaudos. 

Viduje kiekviena Jugo
slavijos tauta turi savus rūpes-

atstovas, išdrįsęs pasipriešinti čius, ūkinius, socialinius ir poli-
Stalinui ir nusisukti nuo Mask- tinius. Kiekviena nori įtakoti 
vos. Tačiau 22 milijonams centrinę vyriausybę, gauti dau-
se rbų , k roa tų , s lovėnų, giau įvairių pramonės projektų 
bosnėnų, makedoniečių, juod- vykdymų, kas teiktų daugiau 
kalniečių ir kitų smulkesnių darbų jos žmonėms ir daugiau 
tautybių, sudarančių moder- gaminių iš Vakarų. Bet t a s 
niąją Jugoslaviją, 35 Tito vai- rungtyniavimas, ypač tarp Ser-
dymo metai buvo ramiausias ir bijos ir Kroatijos, kurios kartu 
vieningiausias jų ilgos, dažnai sudaro 62% šalies gyventojų ir 
chaotiškos ir kruvinos istorijos 56% teritorijos, toli nueina už 
laikotarpis. valstybės ūkinių pareigų. 

Bet tai yra giliai jausminė 
apraiška, tolydžio drumsčianti 

Per pastaruosius 35 metus Jugoslavijos tautų gyvenimą. 
Jugoslavija greitai ir giliai Vyksta nuolatinė trintis tarp 
pakito. Per tą laiką iš beveik feo- įvairių tautybių. Kai kurios 
dalinės valstybės ji tapo XX norėtų atsimesti nuo bendros 
amžiaus modernia šalimi, valstybės, pirmoje eilėje kro-
pažangiausia iš visų komu- atai. Nors pats Tito buvo kro-
nistinių kraštų. Taip pat iriais- atas, bet jis niekad negalėjo 
viausia, nes jos piliečiai laisvai pilnai patenkinti kroatų norų. 
gali skaityti Solženyciną ir II-jo karo metu nacių globoje 
Sacharovą, keliauti po Europą, kroatai turėjo savo atskirą vals-
Tačiau su ta didesne laisve ir tybę, apie kurią tebesvajoja ir 
gerove, atėjusia iš Vakarų, taip dabar. Kai kroatų komunistų 

Dideli pakei t imai 
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Nereikia šiuo metu daryti 
dar toli siekiančių išvadų ir 
kelionės po Afriką pervertinti. 
Tai ne politinis reikalas ir 
valstybiškai mažai pasiruo
šusių tautų šis vizitas dar ne
sutvarkys. Bet sielovadiniu 
požiūriu ta kelionė turi dides
nės reikšmės, negu galima 
spėlioti, nes nūnai Afrikoje 
krikščionybė sparčiau auga, 
negu kuri kita idėja, neverčia
ma priimti ir nerišama su poli
tinėmis sistemomis. Galima 
laukti, kad tautiniu požiūriu 
Afrikos valstybės labiau sus
tiprės, nes šiandien daugelis 
jų tautinio gyvenimo ir tau
tinių skirtybių dar nesupran
ta. Jie perilgai yra gyvenę kil
timis ir gentimis, per lgai 
koloninėj e vergijoje buvo iš
naudojami, kad tautinė są
monė galėtų būti lyginama su 
tų tautų, kurios šimtmečiais ir 
tūkstantmečiais brandino sa
vo gyvenimą viduje ir ryškino 
savo tautinius savitumus. 

Šiuo atveju popiežiaus ke
lionė, tautinių savitumų, tau
tinės ir rasinės kultūros pager
bimas ir pripažinimas gali 
būti pavyzdys net toms tau
toms, kurios, save laikydamos 
pranašesnėmis, nenori pa
gerbti kitų tautų laisvės ir tau
tinės sąmonės. Tai gali būti 
pavyzdys ir tokiai Ispanijai, 
kuri šimtmečius kovoja prieš 
baskus, labai skirtingus nuo 
ispanų, ir tokiai Prancūzijai, 
kuri kovoja prieš bretonus, 
turinčius sk i r t ingas tra
dicijas, ir tokiai Jugoslavijai, 
tautų mišiniui, kurioje dau
gelis prieš daugelį kovoja, 
ypač kroatai prieš serbus. Tai 
turės būti pavyzdys ir visai 
Amerikai, — nuo šiaurės iki 
pietų, — kur tautų mišinys, su
sidaręs iš įvairių tautų atei
vių, dažnai nepajėgia vieni ki
tų suprasti ir vieni kitų 
kultūrinių bei tradicinių skir
tybių pakęsti. Nebūtų gerai, 
kad tik paskutinis į kultūrin
gų tautų tarpą įeinąs kon
tinentas su savo daugybe nau
jų valstybių turėtų būti 
paskatas ilgus kultūros kelius 
nuėjusioms tautoms ir vals
tybėms. Bet vis dėlto dėmesio 
verta šio meto apraiška. 

Į šią pop. Jono Pauliaus II-
jo kelionę Afrikoje žvelgiame 
su pasitikėjimu evangelinę 
prasme, nes ryškiau buvo at
skleistos evangelinės tiesos, 
bet taip pat ir tautiniu požiū
riu, nes buvo parodytas kul
tūros, tautybės ir tikėjimo 
bendras žmogiškas kelias. 

Pr. Gr. 

pat iš jų ji gavo ir Vakarų bėdas: 
infliaciją, nedarbą ir dideles 
skolas. 

Per tuos 35 m. Titui reikėjo su
tvardyti, nors ir neįstengė užge
sinti, šimtmečiais besireiš-

partija toli pasinešė sepa-
ratiniu keliu, Tito įsakymu jie 
buvo pašalintiirnubausti. Nors 
aptramdyti, kroatai vis vien 
lieka separatistais. Jų slapti 
agentai dažnai įsiveržia į Jugo-

kiančią neapykantą tarp serbų slavijos konsulatus, nužudo ar 
ir kroatų, tarp Serbijos stačia- pagrobia konsulus ar kitus žy-
tikių ir Kroatijos katalikų, tarp mius oficialius pareigūnus. Tuo 
serbų kirilinio ir kroatų loty
niško alfabetų, derinti pažan
gų Kroatijos ūkį, išvystytą 
Austrovengrijos valdytoja su 
atsilikusiu Serbijos ūkiu, 
buvusiu Turkijos imperijos val
džioje. Visus tuos skirtumus 
begaliniais kompromisais ir 
tarpininkavimais Tito suge
bėjo sėkmingai derinti. Bet 
dabar, jam mirus ir nesant ryš
kaus įpėdinio, jau vyksta intri
gos bei manevravimai už įta
kingiausią vietą valstybėje. 

Svetimųjų interesai 
Sovietai, Kinija ir JAV turi 

svarbius interesus Jugo
slavijoje. Jos geografinė 
padėtis, dominuojanti rytinį 
Viduržemio jūros galą, ski
riantį rytinį bei vakarinį 
NATO šonus ir apžergiantį 
tiesiausius oro kelius tarp 
Sovietų Sąjungos ir Vidurio 
Rytų bei Šiaurės Afrikos, daro 
jos draugystę ar bent jos neut
ralumą lemiamai svarbia stra
teginei pusiausvyrai Europoje 
ir Viduržemio jūros pakran
tėse. Be to, jos politinė nepri
klausomybė bei ūkinė gerovė 

pačiu atsilygina kroatams 
Jugoslavijos saugumo agentai. 
Kolektyvinė prezidentūra 

Pramatydamas pavojų, kad 
po jo mirties atskiros tautybės 
gali mėginti išeiti iš Jugosla
vijos federacijos ir Jugoslaviją 

€ 
Maršalas J. B.Tito 

išardyti, Tito įsteigė „kolekty
vinę prezidentūrą", kurią suda
rys devyni asmenys, kiek
vienos respublikos atsiųsti 
atstovai ir vienas kariuomenės 
atstovas. Kaip tik dabar, jam 
mirus, ši kolektyvinė prezi
dentūra perėmė šalies val
dymą. Tačiau vargu ar ji bus 
veiksminga. J i buvo išmėginta 
Sovietų Sąjungoje, Urugvajuje 
ir Etiopijoje. Visur apsukresnis 
ar gabesnis iškyla į priekį, pra
lenkdamas kitus lygiateisius 
prezidentūros narius. Manoma, 
kad panašiai gali atsitikti ir 
Jugoslavijoje. 

Nuo kito didelio, bet jau išori
nio priešo — Sovietų Sąjungos 
mėginimo įsigalėti Jugosla
vijoje Tito valdoma Jugo
slavija yra pasiruošusi labai 
rūpestingai, nes į tą gynybą 
įtraukti visi gyventojai. Pavyz
džiu paimta sėkminga parti
zanų veikla II-jo pas. karo metu, 
kraštą okupavus vokiečiams ir 
i t a l ams . Tie pas i ruoš imai 
vykdomi jau tris dešimtmečius. 
Sovietų invazi jos atveju, 
Jugoslavijos 260,000 vyrų 
kariuomenė kiek išgalėdama 
mėgins sulaikyti Sovietų verži
mąsi, daugumai gyventojų 
pasitraukus į kalnus partizani
nio pobūdžio veiklai. 

Be pusės milij ono rezervų, yra 
dar suorganizuota kelių mili
jonų te r i tor inės gynybos 
daliniai. Beveik visi jugoslavai 
turi atlikti vienokias ar kito
kias karines pratybas. Ginklų, 
amunicijos ir maisto sandėliai 
paslėpti kalnuose, paruošti il
gai kovai. Dažnai skelbiami 
aliarmai Belgrade, Zagrebe ir 
kitur, ir gyventojai pratinami 
gintis, saugotis ar evakuotis, 
kaip tikro karo metu. Tačiau, 
nepaisant visko, bent nūdien 
neatrodo, kad Sovietai išdrįstų 
pulti Jugoslaviją. Jie dar 
nesusidorojo su Afganistano 
sukilėliais ir tyko praryti Iraną. 
Patys jugoslavai yra linkę 
galvoti, kad po Tito mirties 
Sovietai mėgins Jugoslaviją 
suskaldyti, kurstys tarpusavę 
tautinę neapykantą, rems 
separatistus (kroatai jau seniai 
pasinešę atsiskirti), ar Mask
vai pa l ankūs komunistai , 
suorganizavę „sukilimą", šauk
sis broliškos tautos pagalbos. 

Po 35 metų Tito valdymo nū
dien Jugoslavija stovi prieš 
lemiamus įvykius. 
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Didžiausias pasaulyje patie
kalas yra beduinų vestuvinis keps
nys — keptas dramblys. Gami
nant tokį valgį, virti kiaušiniai 
dedami į virtas žuvis, tos žuvys 
dedamos į virtas vištas, tos vištos 
— į keptą veršiuką, tas veršiukas 
užsiuvamas išdarinėtame dramb
lyje, o tas jau kepamas ant iešmo. 

Dievo neigimas arba juo 
nesidomėjimas turi gilias 
šaknis šių laikų visuomenėje. 
Šių dienų kasdininis gyve
nimas tiek yra pilnas visokių 
naujumų ir galimybių, kad 
Dievas pal iekamas šalia 
kasdieninių reikalų, šalia dar
bo ir minčių. Dėlto pirmasis 
Bažnyčios, puolamos iš vidaus 
ir iš išorės, uždavinys pagi
linti tikėjimą ir gyvenimą. 
Norime ar ne visi esame dalis 
šio žmogaus sulipdyto pasau
lio, sukaupto tik į žmogų. Esa
me įtraukti į šiandieninį gyve
nimą, negalime jo išvengti, 
nuo jo pabėgti. Reikia tad atvi
romis akimis žvelgti į šių dienų 
reiškinius, o drauge ir į Dievą. 

Šių laikų jaunimas ieško 
būdų, kaip išreikšti savo tikė
jimą naujomis formomis. Joje 
yra tam tikras noras suprasti 
šių laikų pasaulį ir jam tarnau
ti tokiam, koks jis yra. Jauni
mas nori suprasti pasikeiti
mus, kurie vyksta jo akyse. Tai 
yra pozityvus bandymas. 

Jaunimui rūpi didmiesčių 
pakrančių lūšnos, jam rūpi 
karo ir civilinių teisių klausi
mai, žodžiu, visa, kas vyksta ir 
kas yra šiame pasaulyje. 
Jaunimui atrodo, kad Baž
nyčia nepakankamai domisi 
šiomis problemomis, dėlto jis 
nutolsta nuo Bažnyčios ir atsi
kreipia tik į pasaulį. Ne kartą 
tokie jaunuoliai, ieškodami 
teisybės, mato, kad daugelis 
tikinčiųjų negyvena tuo, ką jie 
tiki. Jie kaltina tikinčiuosius, 
kad jie dažnai turi tik ego-
centrinį Dievo ir religijos su
pratimą. Jiems religija yra 
vaistas nuo baimės, sąžinės 
nuraminimas ir išvengimas 
atsakomybės. 

Bet tokia religija neturi 
nieko bendro su tikrąja krikš
čionių religija. Pagal tokią 
klaidingą religiją Dievas tam
pa, kai prancūzai sako „geruo
ju Dievu", kuris prisiima atsa
komybę už mūsų gyvenimą. 
Laukiama, kad Dievas įvyk
dytų mūsų troškimus ir norus. 
Prieš tokį vaikišką Dievo 
supratimą kaip tik ir reaguoja 
jaunoji karta. 

Apaštalas šv. Paulius pir
majame laiške korintiečiams 
rašo: „Kada aš buvau kūdikis, 
kalbėjau kaip kūdikis, išma
niau kaip kūdikis, galvojau 
kaip kūdikis, o kada tapau 
vyru, nusikračiau, kas buvo 
kūdikio" (I Kor. 13,11). Pana
šaus brendimo reikia ir tikė
jimo srityje. Bet daugelis net 
tų, kurie save vadina kata
likais, apie Dievą ir religiją 
turi tik kūdikio supratimą ir 
juo visą gyvenimą vaduojasi. 
Kai sakome, kad žmogus yra 

subrendęs, nereiškia, kad jis 
toks yra ir religijos srityje. Tik
rai subrendęs yra tas, kuris 
negali apseiti be Dievo. Jo 
santykiai su Dievu Tėvu turi 
būti tikrai subrendusio žmo
gaus. Religija ne kartą yra 
suprantama, kaip tam tikras 
saugumas. 

G i l indamies i į Dievo 
apreiškimą, suteiktą mums 
Šventajame Rašte, galime 
pastebėti, kad tikrieji Dievo 
žmonės visuomet buvo 
pakviesti išeiti iš savo sau
gaus uosto ir leistis nežino
mais keliais. Abraomas pa
lieka savo giminę, savo 
tradicijas ir leidžiasi iš tikė
jimo į svetimus kraštus. Pana-
čiai Mozė palieka saugų ir 
patogų Egipte gyvenimą ir lei
džiasi į nežinomybę. Jam 
vadovaujant, žydai buvo iš
vesti iš Egipto, išgelbėti iš ver
gijos, bet drauge ištraukti iš 
normalaus gyvenimo ir išvesti 
į tyrus. Bet jie padarė tikė
dami Dievu ir jo pažadais. 
Tikėjimas yra pasinešimas į 
nežinomybę, atsipalaidavi
mas nuo žemiškojo saugumo ir 
pavedimas viso savo gyve
nimo Dievo ir artimo tar
nybai. Taigi tikėjimas — gyve
nimas. 

Ilgus amžius teologija mokė, 
kad užtenka sveiko proto Die
vo buvimui pažinti iš jo tva
rinių. Šiandien į tokį Dievo 
buvimo įrodymą žiūrima 
abejingai. Vien tik logikos 
argumentais negalima įrodyti 
nei Dievo buvimo, nei Dievo 
nebuvimo. Šių laikų žmogus 
nepratęs logiškai galvoti ir to
dėl jam Dievas vien protiniais 
argumentais dažniausiai yra 
neprieinamas. Šventasis Raš
tas mums pateikia neabejoti
nus įrodymus Dievo buvimo. 
Tačiau ir čia Dievas priima
mas tik tikėjimu. Iš Šventojo 
Rašto Dievas galima pažinti 
tik tiek, kiek jis apsireiškė per 
savo Sūnų. Tokiu būdu Dievas 
prakalbėjo ne tik į žmogaus 
protą, bet ir į jo širdį. 

O tačiau kiekvienas Dievo 
žodis yra drauge ir faktas. 
Dievas yra nuolatinis veiki
mas. Tai ką jis sako, drauge ir 
vykdo. Tuo būdu Dievas įeina į 
žmogaus istoriją ir per ją 
apreiškia savo valią visai žmo
nijai. 

Istorinis Šventojo Rašto ap
reiškimo pobūdis yra svarbiau
sia kliūtis moderniškam žmo
gui suprasti Dievą iš Šventojo 
Rašto knygų. Bet ten Dievo ry
šys su žmogumi atpasako
jamas primityvios kultūros rė
muose. Deivas ten kalba 
konkrečiais, ne vien abstrak
tiškai. (Nukelta j 7 pusi.) 

. . , « 
PRIĖMIMAI VATIKANE 

Popiežius Jonas Paulius II au
diencijoje priėmė Europos Tary
bos generalinį sekretorių Karasek 

su dviem bendradarbiais. Šventąjį 
Tėvą taip pat aplankė Lenkijos 
vyskupų konferencijos generali
nis sekretorius ir Varšuvos vysku 
pas pagalbininkas Dabrovvski. 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. Konstancija Paprockaiė - Šimaitienė 
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Sanitaras prie ausies ir ausyje darė judesius, lyg 
ką gaudė. Tuoj jis praneša, kad jau pagavo. Tai 
nelabasis ir vėl iš jo rankų ištrūko. Po kelių nevyku
sių bandymų, sanitaras linksmai nusišypsojo. 
"Palaukit, turiu", sušuko, ir nešu jį išmesti pro 
langą." 

Ligonis susirūpinusiu veidu, atidžiai sekė kiek
vieną sanitaro judesį. Kai išgirdo, kad tas neša jau 
išmesti, suriko: 

— Prieš mesdamas, gerai jį papurtyk! 
— Padarysiu. Nesigailėsiu jo, — atsakė 

sanitaras. 
Sanitaras labai vykusiai inscenizavo pagavimą, 

pakratymą ir išmetimą. Ligonis su didžiausiu susido
mėjimu sekė ir tylėjo. Tik kartas nuo karto 
pakraipydavo galvą ir plačiai išplėšdavo savo akis. 

Man atrodė, kad ligonis jau nurims. Bet kur tau! 
Nepraėjo po vaidinimo nė pora minučių, kai jis 
ašarodamas nežmoniškai ėmė rėkti 

m a n e nuo žiauraus kankintojo. Gaudykit jį. Jis 
dabar įlindo į kairę nosies pusę ir drasko ją savo 
išgaląstais nagais. Neapleiskit manęs. Padėkit 
man! — Siaubo apimtas, maldavo ligonis. 

Dr. Petrou pasiėmė pagaliuką, apvyniotą vata ir 
bandė "nelabąjį" iš nosies iškrapštyti. Ir atrodė, kad 
jai pavyko. Bet nelaimė! "Nelabasis" ištrūko iš jos 
rankų ir vėl įsivėlė į plaukus. 

— Jis jau ir iš jūsų ištrūko. Gręžia, kaip grąžtu, 
mano galvą. Kaip ilgai jūs leisit jam mane kan
kinti? Gaudykit! Gaudykit! — pilnas siaubo rėkė 
ligonis. 

— Man jūsų labai gaila. Mūsų nelaimei, nelaba
jam vis pasiseka iš mūsų rankų ištrūkti. Todėl dabar 
š i ta daktarė pabandys, — rodydama į mane, tarė dr. 
Petrou. — Labai galimas daiktas, kad jai pasiseks. 

— Pone Kelly. Aš labai noriu jums padėti. Bet 
pirma norėčiau iš jūsų išgirsti, kokio didumo yra tas 
jūsų kankintojas? 

— J is yra didesnis už uodą, bet mažesnis už 
musę. Jo lankstumas ir greitumas neišpasakytas. O 
nagų aštrumas toks skausmingas, kad gali mane 
išvesti iš proto. Bet jis gali pasidaryti ir jums pavo
jingas, jei neapdairiai gaudysit, — perspėjo mane 
ligonis. 

— Ačiū už perspėjimą. Dabar suprantu, su kuo 
turėsiu reikalą. 

— Tai ką jūs dabar manot daryti? 
Pažvelgiau į ligonį pilnu užuojautos ir jo 

padėties supratimo žvilgsniu ir tariau: 
— Bandysiu jį pagauti. Kur jis dabar yra? 
— Nelabasis yra giliai pasislėpęs mano 

plaukuose Jis yra nepakenčiamai žiaurus ir baigia 
iškrapštyti mano galvoj skylę. Padėkit! Padėkit man 

— Žmonės, ko stovit ir nieko nedarot! Gelbėkit jo atsikratyti! — Beviltišku balsu šaukė ligonis. 

— Nesirūpinkit ir nenusiminkit. Tuoj pradėsiu 
savo žygį. Gaudysiu tol, kol jį pagausiu. 

Dariau jo plaukuose judesius, lyg ko ieškau. Po 
minutės pranešiau, kad suradau jį. Dabar gaudau. 
Pagavau. Dabar nešu jį išmesti. 

Man benešant, ligonis pranešė, kad nelabasis 
ištrūko iš mano rankų ir vėl įlindo į nosį. Nežiūrint 
visų mūsų pastangų nelabasis persikeldavo iš 
plaukų j kairę ausį. Iš ausies į kairę nosies pusę. Ir 
taip be galo, be krašto. 

— Kodėl tas nelabasis vis lenda į kairę ausį ir į 
kairę noseis pusę, — susidomėjusi paklausiau ligonį. 

— Dešinėse pusėse jis jau suspėjo išgraužti 
skyles iŠ iščiulpti kraują, — paniūromis pasižiūrėjęs į 
mus, atsakė ligonis. 

— Pone Kelly, jei šį kartą mes ir pralaimėjom 
kovą su nelabuoju, nenusiminkit. Truputį palaukit! 
Dr. Petrou ateis su daugiau padėjėjų. Bendromis 
jėgomis jie išvaduos jus iš jūsų kankintojo. 

Tfu! Man iš tokių padėjėjų. — Garsiai nusi
keikęs, įniršęs, iš pykčio net vsas drebėdamas, 
suriko ligonis. 

— Visi jūs prieš mano kankintoją esate bejėgiai! 
Jis viešpats, jūs nulis... nulis... nulis... Tupinėjot, 
tupinėjot ir nieko produktingo nepadarėt! 

— Dabar tvirtai tikiu, kad vergiškai turiu 
nusilenkti likimui ir pasiduoti nelabojo 
kankinimams. Mano širdis virpa iš baimės, kai 
pagalvoju, kad visą savo amžių turėsiu taip sunkiai 
kentėti. 

"Kovos" pralaimėjimu, pabaigėm- ir ligonių 
vizitavimą. 

Kuri laiką pasilikau su dr. Petrou. 

(Bus daugiau) , 
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SIS TAS PASAULYJE IR PAS MUS 
Amerikoje gimęs lietuvis žemaitukas 

MEČYS ŠILKAITIS 
Larry Johnson gimė ir augo 

pietvakarinėje New Jersey valsti
jos dalyje Laikė save lietuvių 
kilmės, nors temokėjo tik kelis žo
džius lietuviškai. Gyveno tarp 
lietuvių, draugavo su lietuviais, 
bet mažai domėjosi lietuviu kul
tūra ir Lietuvos praeitimi. Maža
me miestelyje gyvenimas atrodė 
ramus ir nekomplikuotas. Vieni 
kitus pažinojo, vieni kitiems pa
dėdavo. Bet jau vestuvių ar šer
menų proga suvažiuodavo ir to
limesni giminės pasidalinti įspū
džiais, išgyvenimais, pasipasako
ti apie pasiekimus. Apkalbėti ne
sančius. 

Grįžęs iš karo ir jau išėjęs į vy 
rus, vedė lėktuvų patarnautoją, 
austrę, ir išsikėlė į Nashvile, Tenn. 
Dideliame mieste pasijuto esąs 
vienišas. Pasiilgo draugų, pasiil
go juodos duonos, kopūstu sriu
bos ir lietuviškų dešrų. Vėliau 
prie nedidelio miestelio nusipirko 
ūkelį ir, be tiesioginio darbo, pra
dėjo domėtis arkliais — juos veis
ti, auginti, pardavinėti. Pradėjo 
taip pat susirašinėti su kitais ar
klių augintojais, skaityti knygas, 
straipsnius apie skirtingas arkliu 
veisles ir rūšis. Po kurio laiko jis 
jau ne tik tapo arklių žinovu, bet 
kartu ir specialistu geležies apdir
bėju, arklių kaustytoju net ir ka
rietų restauruotoju. Besigilinda
mas į arklius vėl užtiko Lietuvos 
vardą ir kitiems mažai pažįstamą 
arkliu veislę "žemaituką". Ieš
kodamas daugiau žinių, susisie
kia su konsule Chicagoje. Jos pa
tarimu užveda ryšius su kai ku
riais veterinarijos gydytojais. Pri
siperka knygų apie Lietuvą ir 
lietuvius anglų kalba. 

Besigilinant bočių balsas pra
dėjo belstis į jo širdį. Pasididžia
vimas praeitimi ir kilme užvirė 
jo krūtinėje. Net skaitęs, kad ir 
Žalgirio mūšis buvo laimėtas tik 
žemaitukų dėka, nes jie savo pa

tvarumu, tvirtumu, nereikalaują 
daug pašaro, nei vandens, pra
lenkia visas kitas žinomas veisles. 

Jam ir Johnson pavardė pasi
darė svetima. Išieškojęs per gimi
nes ir anksčiau gyventų vieto
vių įstaigas sužinojo savo sene
lio pavardę ir oficialiai per teis
mą iš Johnson pasidarė Yatužis 
(tik vėliau sužino, kad iš tikrų
jų turėjo rašyti Jatužis). Tuo 
tarpu, kai ne vienas mūsų, dar ir 
pirmos kartos, skuba pavardę 
keisti airiška ar panašiai. Yatužis, 
suradęs savo šaknis, ne vienam 
primena, kad ant raidės "z" net
gi paukštukas reikalingas. Jo au
tomobilis aplipintas lietuviškais 
lipimikais ir neretai vasarą vaikš
to su lietuvišką įrašą turinčiais 
marškinukais. Tačiau savo apy
linkėje iki šiol nesutiko kito lie
tuvio. 

Tai jei kada važiuosi į Nashvile 
per Smyma miestelį, pravažiuok 
pro kooperatyvą. Ir jei prie jo 
pamatysi sunkvežimį su lietuviš
ku lipinuku, drąsiai eik vidun ir 
spausk ranką Yatužiui. O jei ką 
nors žinai ar esi girdėjęs apie ark 
lį žemaituką, jis neišleis tavęs iki 
vidurnakčio. 

Paprastai Amerikoje užplanuo
jama išleisti apie 50 nauju žur
nalų į metus. Bet pernai metais 
buvo pasiektas rekordas su 200 
naujų žurnalu. Tų bandymų 
priežastis yra geros pajamos 
tiems, kurie pajėgia išsilaikyti. 
Daugiau kaip pusė visų žurna
lu pradingsta po bandomojo lai
kotarpio su pirmaisiais nume
riais. Ir tik mažas skaičius išsi
laiko ilgesnį laiką. Kartais bando
ma atgaivinti senus žurnalus, kas 
buvo padaryta su „Life" ir 
„Look". Šiuo metu „Life" dar lei
džiamas, o „Look", nepajėgęs pri
traukti reikiamo skaičiaus prenu
meratorių, jau žusidarė. 

Larry Yatužis Kalėdų metu vežioja su savo arkliu Marion Couch ir Ma 
rie Ridley. 

Naujo žurnalo išleidimas yra Shell Oil Co. Didesnius užpirki-
daug kainuojąs užsibrėžimas, kol! mus yra padariusios italu or 
užtenkamai įplaukų yra gauna- Į prancūzų bendrovės. Vilčių tei
ma iš skelbimų, kurie sudaro pa- kia ir neseniai paskelbta žinia, kad 

ne tik gaminių, bet ir įvairių 
blankų. Turbūt daugiausiai 
paplitę yra pajamų mokesčiu už
pildymo blankai. Kiekvienas dir
bantysis ar šeima bent kartą į 
metus susiduria su tais blankais. 
Nors poskyriai, klausimai, spalva 
ir šriftas keičiami veik kas metai, 
tačiau skundai nesiliauja. Ar tai 
klausimai per komplikuoti, ar 
tai išdėstymas netikęs, per daug 
įvairiu neaiškių paaiškinimų ir 
panašiai. Taigi šiemet mokesčių 
rinkimo įstaiga — IRS — nu
samdė grafinio meno agentūrą, 
sumokėdama 1,2 milijono dole
rių, kad tuos blankus suprastin
tų ir išryškintų. Bus kreipiamas 
dėmesys į spalvas, šriftą, pa
straipų išdėstymą, žodžiu, į struk
tūrą, sakinių aiškumą ir pana
šiai. Numatoma, kad darbas už
ruks apie 2 su puse metų, į jį įtrau 
kiant ne tik menininkus, bet ir 
kalbininkus bei buhalterius. 

gindinį pajamų šaltinį. O pakar
totinu ar naujų skelbimų gauti 
leidėjai turi įrodyti, kad jų žur
nalas turi reikiamą skaičių nuo
latinių skaitytojų. Todėl ban
domieji numeriai dažnai siūlomi 
nemokamai ar už žymiai papi
gintą kainą tam, kad būtų išpo
puliarintas žurnalo vardas, kar
tu pritraukiant naujų prenume
ratorių. Ir dažnai leidėjai nepa
jėgia to padaryti dėl straipsniu 
panašumo į jau leidžiamus gi
miningus žurnalus, nelabai įdo
mių temų parinkimo ar negalė
dami pritraukti geriau žinomus 
rašytojus. Taip pat daug nule
mia ir pradinio kapitalo dydis. 

Valdymo struktūra, pasto
vumas, palyginamai nedideli mo
kesčiai, įvairios lengvatos ir aukš
to pelno galimybė gundo užsie
nio naftos eksplotavimo bendro
ves didinti savo investavimus 
JAV-se. Pernai metais užsienio 
bendrovės investavo 5,6 milijar
dus dolerių pirkdamos ar plėsda
mos skysto kuro, chemikalų ir 
cheminių pluoštų gamybinius 
vienetus. Daugiausiai pinigų iš
leido anglų-olandų junginys 

amerikiečių-italų jungtinė ben
drovė atrado naujus naftos ir 
dujų šaltinius Kalifornijoje. 

Paskutiniu metu susidomėjimą 
pradėjo rodyti ir japonai. Mit
subishi bendrovės tarptautinis 
skyrius pranešė, kad Houston, 
Texas, atidarė naftos ir dujų ty
rinėjimo ir gamybos skyrių. Jie 
numato pradžioje bendromis jė
gomis su amerikiečiais, o vėliau 
atskirai išvystyti naujų šaltinių 
eksploataciją ir pradėti skysto ku
ro ir kitų giminingų produktų 
gamybą. .', 

_ > _ _ 

Daug dėmesio ir darbo įdeda
ma į vaizdinį reprezentavimą 

Karen ir Larry Yatužiai su svečiu po 
laimėjimo parade. 

ARABŲ APRANGA 

Arabų vyrai ir moterys savo 
drabužiais mažai tesiskiria: vie
ni ir antri vaikšto apsisiautę 
baltomis marškomis, lyg lietu
viškomis baltomis paklodėmis. 
Galvą dengia kokia nors savo
tiška kepuraite, mėlynos ar rau 
donos spalvos, tačiau dažniau
sia susuktu ant galvos marškos J 
bryzu, lyg ir rankšluosčiu. Be
veik visos moterys vaikšto užsi
dengusios veidus. Iš priekio jos 
veidą dengia juodo krepo šydu, i 
kuris kabo, tarsi lango uždan
galas. Kitos moterys savo veidą 
tiesiog supa juodu šilku ir tik 
palieka siaurą plyšį akims. Dau-
gelis turistų labai nepatenkinti 
šiuo čiabuvių papročiu, kad ne- j 
gali matyti moters veido. Čia- į 
būvių moterų grožį jie tegali j 
spręsti vien iš akių, kurios yra! 
labai gražios. Turtingųjų luomui 
moterys gatvėmis nevaikšto, o 
važinėja rūpestingai uždangsty
tais vežimais. 

Vaikšto arabai dažniausiai 
basi. Turtingieji avi batais, ku
rie gerai pasiūti. Jie visada ne
šioja ilgas kojines, kurios įvai
riausiai išsiuvinėtos. Tie, kurie 
vaikšto basi, turi nepaprastai 
kietus ir storus kojų padus, kas 
apsaugo juos nuo susižeidimo. 

Arabai visuomet sėdi pasiki
šę po savim kojas, arba kitu 
būdu — ant kulnų. Taip sėdi ir 
šaligatvy, laukdamas autobuso 
ar savo draugo. Beveik vienin
teliai arabų kambaryje baldai 
— kilimas ir savo rūšie3 matra-
sai, ant kurių jis sėdi ir ilsisi. 

Mžk. 

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
i r iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Skambinti 927-9107 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDEN'G MACHINES 

Nnomoja, Parduoda, Taiso 
"Viri 50 metų patikima* jums 

patarnavimas. 

5610 8. Pnlaaki Rd., Chicago 
Phone— 581-4111 
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j DĖMESIO! DIDŽIULIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS! j 
I Kiekvienų metų pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 
f piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų I 
§ galima įsigyti už pusę originalios kainos arba uz jos i 
S trečdalį. | 
S * 
I Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- j 
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į 
| DRAUGE ir lūs rasite malonų patarnavimą. 

KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI SIA PROGA, 
DRAUGO ABMIMSTRACIM 
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CITY AND SUBURBS 
W A Y N E ' S R O O F I N G 
Industrial—Comm erčiai—Residential 
New Roofs — Re-Roofs — Repaira 

Open Spring and Summer 
7 Days A Week 

813 N. Harlem Ave., Oak Park, m. 
TEI<. — 848-4355 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu 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 

CJevelando ateitininkų metinės šventes metu IV. 27 moksleivius įžodžiui pri stato globėja N. Balčiūnienė. Sėdi fiš 
k.y. A. Razgaitis, J. Cyvas, I. Bublienė, G. JeSmantaitė, kun. G. Kijauskas, O. Kliorytė. Nuotr. V. Bacevičiaus 
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| Nemarumo problemą įtikinamai sprendžia ir ] 
| Europos likimo pranašystę atidengia tik ką iš spau-1 

dos išėjęs Novalio iškilus kūrinys | 
H I M N A I N A K Č I A I I 

IR KTTI RINKTINIAI RASTAI 1 

, PASKUTINĖ PROGA 
turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus* abiejų lietuvišku 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti. 
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai $350-00 

$125.00 
S3O.O0 

Iš mano atsiminimą — Petras Klimas . . . • $12.00 
Kreiptis: J. Kapočius. P. O Box 95. So. Boston. MA. 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759. 

Encyclopedia Lituanica 6 tomai 

Vinco Krėvės Raštai 6 tomai 

IŠ A T E I T I N I N K Ų G Y V E N I M O 
(Atkalta ii 2 pat) 

pažiūrom ir be abejo įsitikinti 
krikščioniška pažiūra; 3. aktyvus 
įsijungimas į mūsų tautos reikalų 
sprendimą, pradedant su lietuvių 
kalbos žodyno plėtimu — sto
vykloje galima sukurti labai pa
lankią aplinką tai ugdyti; 4. su
teikti jaunuoliui progos sportuo
ti, dainuoti, šokti, kūrybiškai 
reikštis, bei susidraugauti ir po
ilsiauti. 

Toliau dr. Darnusis iškėlė ryš
kesniuosius jaunimo vadovų bruo
žus: krikščioniškai sąmoningas, 
lietuviškai apsisprendęs, lietuviu 
kalbos vartojimo skatintojas, pa
stabus ir įžvalgus, nešališkas ir 
išmintingas sprendimuose, suge
bąs išreikalauti tvarkingumo ir 
švaros iš stovyklautojų, kantrus 
ir atlaidus, paslankus ir valingas, 
mandagus, kooperuojantis, man
dagaus elgesio normas primenan
tis stovyklautojams, tvarkingas 
iforine išvaizda, dailaus žodžio 
kūrėjo pastangų rėmėjas, plataus 
susidraugavimo inspiratorius, pa
siruošęs konkretiems darbams 
pravesti. 

Po paskaitų vyko diskusijos, ku
riu metu pasidalinom daugiau 
praktiškos patirties, įgytos beva-
bevadovaujant, mintimis, ypatin
gai kas liečia gero vadovo bruo
žus. 

Tolimesnė seminaro programa 
buvo aprašyta pereito šeštadie
nio Ateitininkų skyriuje. 

Loreta Stončiūtė 

f 
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RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radlo programa 

Naujoj Anglijoj ii Stoties WLYN. 
1360 banga, veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių Žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainoa 
Ir Magdutes pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai 
Biznio reikalais kreiptis j Baltie Flo-
rista — g«Hų bei dovanu krautuve. 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489 Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas" ir ra
site didelj pasirinkimą lietuvišku kny-
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I 
i Su Novalio intymaus ir unikalaus dienoraščio | = 
f priedu. Verte A. Tyruolis, iliustravo dail, A. Korsa- | 
| kalte-Sutkuviene, išleido M. Morkūnas. Ketais dro- | 
| bes viršeliais, kaina $6.00. § 
I Gaunama DRAUGE ir pas knygų platintojus, | 
^llllllHHlHiniUinBIWHIiniHHHlHHIHnilMUIIllHlllllHlllHllllll»ŽU»llllHilllim»,-. 
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A. T V E R A S l 
LAIKRODŽIAI IR 

Pardavimas ir Taisymas S 
2646 W 69tfa Street — TeL BE 7.1941 r 
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AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

r tVYNE AUKOJAU 

AUKURAS 

Joną* Varnelis. Prie piano Aleksandras Račiū
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas. Kalio
joj lankeiej ir kitos dainos. Kaina $600 

Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju. Negerk, 
Sali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 
lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Kur bė
ga Šešupe, Jūs berneliai apgavikai. Lietimai 
asame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadove — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an-

Kaina $5.00 

JAY DRUGS V A I S T I N E 
2759 W. 71st St., Chicago, HL 60629 

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara «oki«dieniaia nuo C » i l ryta Iki 10 vai. vakare. 
Mmaditniait nuo 9 vai. ryto Ari 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S.. Reaiatruotas vaistininkas 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 

r AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

Užsakymus siųsti fino adresu: 
D R A U G A S 

I 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas it balansavimas. Stabdžiai. Du*-
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE TTRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflerg 
and pipeg. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

L 
4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Užsakant pridėti 50 et. ui kiekvieną plokštelę persiuntimui. Httnois gyventojai 
moka 5% mokesčių. Uisakymui į Kanadą reikia pridėti po 1.75 pašto išlaidoms. 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 Wt*t 591h Strttt Ttl. Gfi 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 
Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAJS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 TSL popiet. I 

.'' 



KEDAGUOJA OFELIJA BARSKETYTC, 1«11 CONNECT1CUT A VE., N. W., Suiie 2, WASHLNGTON, D.C. 20009 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS IR VYKTI 

• 

SEKTINAS PAVYZDYS 
Mieli skaitytojai, 
University of Illinois Chicago 

Circle universiteto suoflus yra 
„kaitinę" nemažas būrys ir lie
tuvių studentu. Ir dabar univer
siteto užkandinėje galima rasti 
keletą stalų, kuriuos kasdien ap
sėda vien lietuviai studentai. 

-Vasario 19 dieną, šio universi
teto laikraštyje pasirodė pusės 
puslapio straipsnis apie Lietuvą. 
Tai puikus pavyzdys, kaip mes, 
lietuviai studentai, galime leng
vai supažindinti savo bendraam
žius ir bendraklasius su Lietuva ir 
jos: padėtimi. Straipsnį parašyti 
ilgai nebetrunka (nors kartais 
sunku prisiversti), bet su juo ga
lima pasiekti daug žmonių. Dėko
jame Circle studentams už gra-
z& pavyzdi ir, nors angly kalba, 
čia jį perspausdinam. 

Ofelija 

The current world political si-
tuation raises a number of issues 
and problems that we, Lithuą-
nian students at Circle, would 
likeTto share with our fellow stu
dents. 

February 16, 1980 marked the 
62nd anniversary of the reestab-
lishment oi Lithuanian indepen-
dence. In 1918, after 120 years 
of.. Czarist oppression, this Bal
tic nation became a modem re-
public founded upon democra-
tic principles. In the brief 22 
years of her independence, Li
thuania became established as a 
peaceful nation, making great 
strides in industry, education 
and the arts. Lithuanians of the 
free world still celebrate this day, 
although their country's indepen
dence was crushed in 1940 by 
the forced Soviet annexation of 
the Baltic statės. 

Over those four decades, Li-
thuania has been a victim of a 
Soviet policy of colonization; 
forced Russification, ethnic di-
lution and political and religious 
persecution. But the Lithuanian 
will to survive has not been 
broken. The active political un-
dėrground movements, nume-
rous dissident publications, and 
actlvities of human rights moni-
toring groups witness to the spi-
rit of the people. Arrests, impri-
sonment, exile, commitment to 
„psychiatric hospitals" and con-
tinuous harrassment has not di-
minished their yeaming for free-
dom and independence. 

We applaud the responsible 
pūplic outcry in behalf of na-
tional selfdetermination for the 
peoples of Rhodesia and South 
Africa, against oppresive policies 
of the current regimes in Chile 
atffd Pakistan, the necessity for a 
free Israel as well as a home-

land for the Palestinians. This just 
coacern for freedom and the 
erercise of human rights is lau-
Hable, but let it not be applied 
seTectively. The people of East-
em Europe have been 'deprived 
of these liberties for forty years. 
And thev have not forgotten. 

In spite of these realities, our 
fellow students. belonginsj to 
such organtzarions as the Revo-

ųlutionary Student Brieade (RSB), 
R#n*n!utionary Comrminirv 
Yoath Organization (RCYO), 

and the Communist Youth Or
ganization (CYO) maintain that 
the Soviet system was a true re-
volution under Stalin and deny 
the bloodbaths and mass depor-
tations during his reign. These 
students have been badly misled 
about historical facts. We empha-
tically oppose that viewpont 

The doeumented cases of those, 
who lived through Stalin's terror 
are as real as Sutthof and Ausch-
witz. We understand the RSB, 
RCYO, and CYO concem for so
čiai reform, but we appeal to 
them to adopt method of peace
ful reform and detach them-
selves from misleading and cri-
minal ideologies. 

Although the atrocies now 
taking place in Cambodia and 
Afghanistan sadden us, they no 
longer shock us, for they are a 
replay of the historical scenario 
that took place in the Baltic Sta
tes 40 years ago and were repea-
ted in Hungary in 1956 and Cze-
choslovakia in 1968. At those 
times too, the Soviets invaded to 
"protect them from threats and 
to liberate them". 

Here are the historical facts: 
In accordance with the infamous 
Molotov-Ribbentrop pact, and 
despite multiple peace treaties 

rarely catches up with the per-
petrators of crimes against hu-
manity, but we long for the day 
when political terrorism in any 
country ceases to exist. May 
such grotesąue history cease to 
repeat itself. 

On the anniversary of Lithua-
nia's independence we remem-
ber that Lithuania was once a free 
nation. We are grateful for the 
unlimited generosity of the Unit
ed States for giving our people 
and aM people of the world a 
chance of rebuild their lives. We 
are proud to be citizens of this 
great nation and we look toward 
a future when all nations may 
•live in peace and all peoples of 
this earth hold the truths of 
human rights as self-evident. 

Lithuanian Students at Circle 

TRUMPOS 
BANGOS 

— Lituanistikos seminaras 
anglų kalba vyks liepos 27 — 
rugpjūčio 1 d. Loyola of the La
kęs rekolekcijų namuose. Litua
nistikos seminaras lietuviu kal
ba vyks rugpjūčio 3 — 17 d. toje 
pačioje vietoje. Visais seminarų 
reikalais kreiptis 

PLJS Ryšių centro lituanisti
kos seminaru komisijos darbai 
jau artėja prie pabaigos. Daugu
mas lektorių jau pakviesti ir už-
angažuoti dėstyti įvairius kursus 
šios vasaros seminaruose. Šiuo me
tu beliko jaunimui tik susidomė
ti ir atvykti į "Loyola of the La
kęs" rekolekcijų namus netoli 
Akron, Ohio valstijoje. Dalyviai 
turės progos ne tik atitrūkti nuo 
miesto triukšmo, bet ir pasigi
linti lituanistikoje savo bendra
amžių tarpe. Visi gimnaziją bai
gę jaunuoliai kviečiami nepra
leisti šios neeilinės progos savo 
kultūrą ir tuo pačiu save geriau 
pažinti. 

VII Lituanistikos seminaras 
Šią vasarą rugpjūčio 3 — 17 d. 

dalyviams bus siūloma itin įvai
rių kursų: Lietuvių kalbos gra
matikos pakartojimas, Lietuviu 
kalbos rašyba ir skyryba bei kal
bos kultūra (kun. J. Vaišnys), 
Vertimų mokslas (dr. V. Keler
tienė), Lietuvių novelė (dr. J. 
Maziliauskienė), Literatūros ana
lizė (dr. R. Šilbajoris), Lietuvos 
valstybės kūrimas (dr. J. Jakštas), 
Lietuvos istorija 1772 — 1918 (dr. 
R. Misiūnas), Lietuvos partizani
nis laikotarpis (dr. T. Rem eikis), 
Lietuvos istorija nuo 1940 m. 
( dr. B. Mačiuika). Su kai ku
riais prelegentais dar tariamasi 
dėl kitų kursų. 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 17 d. 

Seminaro kaina — 150 dol. Re
gistracija pradedama birželio 1 ir 
baigiasi liepos 15 d. 

Lietuviu kultūros seminaras 
anglu kalba 

Jau keletą metų lituanistikos 
seminaru organizatoriai galvoja 
apie galimybes ruošti panašius 
kursus anglų kalba. Nutarta šią 
vasarą — liepos 27 — rugpjūčio 
1 — sumanymą išbandyti. Jei 
turime draugų ar pažįstamu, 
kurie nemoka ar silpnai moka 
lietuviškai, praneškite apie šią 
retą progą susipažinti su lietu
vių kultūros apraiškomis. Kvie
čiami ne vien lietuviu kilmės 
jaunuoliai, bet ir mišrių šeimų 
nariai, lietuvių draugai ir kiti. 

Sie kursai bus dėstomi semina
re anglų kalba: Lietuviu kalbos 
istorija (dr. W. Schmalstieg), 20 
a. Lietuvos istorijos aspektai (dr. 
A Senn), Amerikos lietuviai (dr. 
J. Cadzow). šiuolaikiniai įvykiai 
Lietuvoje (kun. K. Pugevičius), 
Lietuvių tautosaka (E. Bradū-
naitė) bei lietuvių literatūra. 

Seminaro kaina — 80 dol. Re
gistracija baigsis liepos 10. 

Abiejų seminarų reikalais 
kreiptis: 

PLJS Ryšių centras, 
Attn.: Mindaugas Pleškys, 
5620 South Claremont, 
Chicago, IL 60636. 

Washingtono lietuvių tautinių tokių grup* "Gabija", įsisteigusi 1979 m. vft> 
lyvą rudenį. B k. j d.: Rima Žemaitytė, Nida Griniūte, Nerija Gureekaiti, 
Lina Kindurytė, Zita Kinduryte, Asta Banionyte (grupes vadovė), Ofelija 
Barsketyte, Diana Bieliauskaite, Ramune Mikulkmyte, Dana BačanskaitC, Dai
lia PennJdūnaite, Gundis Vaitkus, Linas Kojelis, Vytis Grinius, Vytenis Gurec-
kas, Algis Peoldflnas, Kęstas Vaitkus, Margeris Aistis. 

NAUJA JAV US CENTRO VALDYBA 

P U SĄJUNGOS VEIKLOS APŽVALGA 

and non-aggression pacts with j PLJS Ryšių centras 
the Soviet Union, and interna-
tional recognition of their neut-
ral status, the Baltic States were 
invaded in 1940 and forcibly in-
corporated into the Soviet Union. 
On June 15, 1941 37,000 Lithua
nian inhabitants were packed in
to cattle cars — among them 
the siek, the aged and children 
and deported to the frozen tund
ras of Siberia. Other such mass 
arrests and deportations were 
scheduled, only to be interupted 
by the Nazi oceupation, which 
lasted three years from 1941 to 
1944. The Nazis carried out new 
deportations, arrests and liąuida-
tions and transformed the Soviet 
concentration camps into Gesta
po death camps. In 1944, the Red 
armies returned to "liberate" Li
thuania. During the Stalinist ter
ror, Lithuania lošt one sbcth of 
her population, with 300,000 de
ported to Siberia, 50,000 violent-
ly killed in the national parti-
san war of resistance and count-
less thousands of others perished 
under the police regime or in 
concentration camps and pri-
sons. The events in Afghanistan 
today show an unmistakable si-
milarity. 

Together with other nations 
who suffer a similar fate we feel 
a bond of solidarity and extend 
a hand of friendship, especially 
to our brother nations in the So
viet republies, as well as the Rus-
sian peoples, who themselves are 
vietims of their own political 
apparatus. May our unkjue cul-
ture always foster ties of tole-
rance and mutual respect, realiz-
ing that the strategy of "divide 
an<J conquer" is the Soviets' most 
powerful weapon. 

There is no restitution for the 
shattered lives of the vietims of 
political greed. The dead can not 
be brought back and the pain is 
healed only with time. We rea-
lize that the justice of this life 

5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636 

— Vakarų Kanados stovykla 
ivyks rugpjūčio 17 — 24 d. Oak 
Point netoli Winnipego, prie 
Lake Manitoba. Dėl informaci
jos kreiptis: KLJS Vakarų stovyk
la, 122 Ferguson Ave., Whitby, 
Ontario LIN 2x6 Canada. 

— Chicagos Jaunimo centre 
įvyko jaunimo seminaras, pa
vadintas "Pull Together", ba
landžio 19 — 20 savaitgalį. Jį su
ruošė lietuvių lenkų, latvių ir 
ukrainiečių jaunimo atstovai. 
Dviejų dienų seminaras susida
rė iš paskaitų, diskusijų ir pra
mogų. Šeštadienio paskaita bu
vo apie etninę rolę moksluose, o 
sekmadienio — apie etninį iden
titetą ir asimiliaciją Amerikoje. 
Nors dalyvių skaičius nebuvo di
delis, kurie buvo atsilankę reiš
kė nuomones, kad tokio pobūdžio 
susitikimai tarp įvairių etninių 
grupių jaunimo yra labai reika
lingi ir naudingi. 

— Antros PL]S-gos Politinės 
komisijos posėdis ivyko Washing-

Balandžio mėn. 19 d., 1 vai. 
popiet įvyko ketvirtas šiais me
tais PLJS valdybos posėdis, ku
riame dalyvavo pirm. Gintaras 
Aukštuolis, vykdomasis vicepir
mininkas Saulius Čyvas, vicepir
mininkė informacijos reikalams 
Emilija Sakadolskienė, korespon
dencijos sekretorė Vita Musony-
tė, protokolų sekretorė Rita Li-
kanderytė ir iždininkas Šarūnas 
Valiulis. 

Posėdis pradėtas iždininko pra
nešimu, iš kurio sužinojome, 
kad mūsų iždo būklė nebloga. 

Po to buvo diskusijos apie at
vykusių iš Pietų Amerikos sve
čių gastroles Šiaurės Amerikoje. 
Urugvajaus ir Argentinos meno 
ansambliai Chicagoje ir kitur bu
vo labai Šiltai sutikti. Tai buvo 
matyti iš perpildytų salių ir pel
no. Buvo tikrai verta šias grupes 
pakviesti į Siaurės Ameriką. N^ 
tik jie svečiavosi pas mus, bet ir 
mes pajėgiame mūsų dainuo
jantį vienetą išleisti pas juos. 
"Nerijos" moterų choras, vado
vaujamas Ritos Kliorienės, išvyks
ta į Pietų Ameriką PLB vardu 
keliems koncertams. Jos ten dirbs 
ir švietimo reikalui. Kelionę ap
moka Clevelando apylinkės LB, 
PLB ir "Nerija". 

Iš saulėtos Kalifornijos Chica-
gon birželio mėn. pabaigoj atva-

tone balandžio 26 d. Jame daly
vavo Gintė Damušytė, komisijos 
pirmininkė ir Rimantas Stirbys, 
Linas Kojelis ir Ofelija Barškėty-
tė. Viktoras Nakas, penktas ko-
misijo snarys, dėl išvykimo kitur 
negalėjo dalyvauti. Posėdyje bu
vo aptarta ryšiai su kitataučių 
jaunimu, lietuviško jaunimo po
litinis informavimas ir sąmonin
gumas greitosios akcijos darbui. 

žiuoja trims koncertams "Viva 
Europa". Tai lietuvių studentų 
grupelė, kuri, prieš išvykdama į 
Europą praeitais metais, sukūrė ir 
pastatė vaidinimėlį su dainom. 
Vaidinimo veiksmas vyksta įvai
riuose Europos kraštuose — An
glijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Šveicarijoje 
bei kitur. Nors tai bus prieš pa
čią Tautinių šokių šventę, ta
čiau laukiame ir vėl šilto svečių 
sutikimo Chicagoje. 

Yra gautas pakvietimas daly
vauti garbės komitete komp. Al f. 
Mikulskio 50 metų ir Čiurlionio 
ansamblio 40 metų veiklos pa
gerbime. Dėl įvairiausių kitų pa
reigų į tą minėjimą iš valdybos 
niekas negalėjo važiuoti, tačiau 
nutarėm įgalioti atstovą su mūsų 

) sveikinimais. 
Saulius ir Emilija supažindino 

su Ryšių centro nariais. Į Ryšių 
centro valdybą įeina Saulius Čy
vas, Giedrė Cepaitytė, Lydija Dū-
dėnaitė, Rasa Narutytė ir įvai
rių komisijų pirmininkai (fi
nansų, projektų, archyvų, tech
ninės talkos). "Board of Direc-
tors" sudaro Gintaras Aukštuolis, 
p. Norvilas, p. Račkauskas, p. 
BartuŠkienė ir p. Petrauskienė. 

Kadangi V Kongreso akademi
nei programai yra daug informa
cijos ir daug kitų diskutuotinų 
dalykų, buvo nutarta šaukti spe
cialų posėdį akademinės progra
mos ruošos reikalu. Sis posėdis 
įvyko gegužės mėn. 3 d. ir tuo 
metu buvo sudaryta darbotvarkė 
PLJS ruošiamam pasitarimui. Se
kantis PLJS valdybos posėdis bus 
gegužės mėn. 17 d. 1 vai. po
piet Jaunimo centro posėdžii} 
kambary, Chicagoje 

Rita Likanderytė 

Detroite kovo 29 — 30 įvyko 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
tarybos atstovų suvažiavimas. Po 
PLJS kongreso naujai išrinkti ta
rybos atstovai rinkosi darbui: dis
kutuoti rV-tojo kongreso nutari
mus ir kaip juos įvykdyti gyvąja 
veikla. Vienas iš svarbiausių šio 
suvažiavimo uždavinių buvo iš
rinkti naują JAV LJS centro 
valdybą. Valdybos sąstatą suor
ganizuoti ir vieneriems metams 
vadovauti sutiko Virgus Voler
tas, tarybos atstovas iš Philadel-
phijos — Pietinės New Jersey 
apylinkės. 

Balandžio 4 d. Philadelphijoje 
pirmam posėdžiui rinkosi nau
joji JAV LJS centro valdyba. 
Siame posėdyje buvo sudarytas 
bendras JAV Jaunimo sąjungos 
veiklos planas ir buvo pasiskirs
tyta pareigomis. 

Valdybos sudėtis yra: Virgus 
Volertas — pirmininkas, Rimtau
tas Stirbys — vykdomasis vice — 
pirmininkas, Algis Salčiūnas — 
vicepirmininkas informaciniams 
reikalams, Jūratė Stirbienė — 
sekretorė, Vytas Volertas j r. — iž
dininkas, Vidmantas Rukšys — 
ryšininkas, Vytas Maciūnas — 
narys specialiems reikalams. 

Visi valdybos nariai gyvena 
Philadelphijos — Pietinės New 
Jersey apylinkėje ir nuo jaunų 
dienų reiškiasi lietuviškoje veik
loje. Naujojo pirmininko Virgaus 
Volerto žodžiais: mūsų užduotis 
yra sujungti JAV lietuvių jauni
mo veiklą, sustiprinti JAV Jauni
mo sąjungos vienetus ir jau ruoš
tis kitam kongresui, kuris įvyks 
JAV-se ir Kanadoje. 

J. S. 

LIETUVIAI WASHINGTONE 
Politika ir su ja susiję darbai j 

kasmet pritraukia nemažai jauni-1 
mo į VVashingtoną. Bet kažkodėl j 
iki paskutinio laiko lietuviškas J 
jaunimas to patraukimo nejautė. 
Tačiau šiais laikais ir lietuviškas 
jaunimas pradeda jungtis į Wa-
shingtono politines eiles. Kongre
so ar Senato periodikose galima 
dabar jau užtikti ir lietuviškų 
pavardžių. S. m. balandžio mėne-
nesio GOP Nationalities News 
puslapiuose aprašomi trys jau
nuoliai, ateivių vaikai, kurie dir
ba Kongreso įstaigose. Jų tarpe 
randama lietuvio George (Jurgio) 
Ramono pavardė. Jurgis Ramo
nas (buvęs Ramanauskas) gimė 
Vokietijoje, tėveliams pabėgus iš 
Lietuvos. Atvykę į Ameriką, Ra
monai apsigyveno Bostone, kur 
ponas Ramonas vertėsi gydytojo 
praktika. Po kelerių metų Ra
monų šeima apsigyveno netoli 
Clevelando miesto. Ten Jurgis! 

dirbo Clevelando majorui Ralph 
Perk ir buvo "assistant county 
chairman for the 1972 GOP Pre-
sidential campaign". 1976 metais 
jis baigė advokatūrą ir pradėjo 
dirbti Prezidento Fordo rinkimi
nėje darbuotėje kaip etninių 
grupių atstovas. Fordui pralai
mėjus rinkimus, Jurgis trumpai 
sugrįžo į Clevelandą ir dirbo čia 
kaip advokatas. 1977 metų pra
džioje Senatorius Domenici, Res
publikonas iš New Mexico, jam 
pasiūlė darbą. Ir dabar George 
Ramonas jau trejus metus dirba 
Senatoriaus raštinėje kaip "legis-
lative assistant". 

Nors Jurgis prisipažįsta, kad 
jo lietuvių kalba nėra labai stip
ri, jis savo aplinkoj reiškiasi stip
riu etninių grupių ir interesų 
rėmėju. 

GOP Nationalities Nnos, 
Vol. 11 

AR SPAUDA NYKSTA? 

Mmdathrtiikai prabustas n s a r a m t a mfiaų Jaunino L<v-xr«M « w t » IJm? MrfbKam 

Šiais laikais daug kas apgailes
tauja, kad lietuvių spauda nyks
ta, ir nėra jaunų bendradarbių. 
Tačiau visai netiesa! 

Šiomis dienomis PLJS valdyba 
išsiuntinėjo 6 puslapių Žinia
raštį visam pasauliui, kuriame 
apstu žinių apie jaunimo veiklą 
ir planus. Sklinda gandai, kad 
Žiniaraščio gavėjų skaičivs au
ga, o ne mažėja. 

Vokietijos Lietuvių jaunimo 
sąjunga išleido savo pirmą, Ma
rytės Dambriūnaitės-Smitienės re
daguotą Žiniaraštį. Jį gavus, ne
reikia skambinti po visą Vokieti
ją sužinoti vėliausius gandus ir 
pletkus. Be to, pateikta daug rim
tos informacijos apie Vokietijos 
jaunimo ir Lietuvių Bendruo
menės veiklą. 

Venecuelos Lietuvių jaunimo 
sąjunga išleido savo "Informaci
jos leidinį" net dviem kalbom. 
Sužinome, kad Valencijoje atsi
naujino tautinių šokių grupė ir 
rugpjūčio mėn. planuojama jau
nimo stovykla. 

Kanados Lietuvių jaunimo są-
iimgos apiiTikraStyie pirm Lai-

ima Beržinytė supažindina su 
KLJS valdyba, veikla ir planais. 

Pranešama, kad antroji lietu
vių jaunimo stovykla vyks Kana
dos Vakaruose prie Manitobos 
ežero. Dėl informacijos kreiptis: 
KLJS, 1573 Bloor St W., Toronto, 
Ontario, MSP 1A6, Canada. 

(eps.) 

JAUNIMAS IR RELIGIJA 
Amerikos jaunimas neapleidžia 

religijos — tokios išvados pri* 
ėjo American Council of Life In
surance, pravedęs per visas JAV-
-es apklausinėjimą ta tema. 

Surašinėjimas atidengia, ka<i 
trejetas iš kiekvieno dešimtuko 
amerikiečių 14-25 amžiaus gru
pėje sako, jog jie lanko bažny
čią „beveik" kiekvieną savahę. 

— Geležis rūdija nuo narar-
tojimo; vanduo netenka svaru
mo nuo stovėjimo ir jaltame 
ore užšąla: lygiai neveiktamaa 
pakerta proto pajėga*. 

» > 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1980 m. gegužės mėn. 17 d. 

40 METŲ DIEVUI IR ŽMOGUI 
Kun. D. Lengvino sukaktį pasitinkant 

• -** 

« 

• 

Sužinojęs, kad artėja jo keturių 
dešimčių mėty kunigystės sukak
tis ir kad grupė tautiečių rengiasi 
tą sukaktį kiek iškilmingiau pa
minėti, pateiksiu keletą kun. 
Domininko Lengvino biografiniu 
duomenų. 

Kunigas Domininkas Leng
vinas gimė 1914 m. liepos 13 Gi
rininkų kaime, Gargždu vis., Kre
tingos apskrity. Mokėsi Švėkšnos 
„Saulės" gimnazijoj ir Telšių ku
nigu seminarijoj, į kurią įstojo 
1933 metais, o baigė 1940 m. pa
vasarį. Kunigu vysk. Justino Stau
gaičio įšventintas 1940 m. gegu
žės 23 Telšių katedroje. Pirmąsias 
šv. Mišias laikė Švėkšnos bažny
čioje 1940 m. birželio 30., tad be
baigdamas 26-tuosius amžiaus 
metus. 

Dviejų okupantu niokojamoj 
tėvynėj darbavosi dviejose para
pijose: pirmus trejus metus Skuo
de, o likusius keliolika mėnesiu 
gimtuosiuose Gargžduose. Kai 
lemtingąją 1944 m. spalio 8 pri
reikė nuo fronto linijų trauktis į 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, Florida 

Kun. D. Lengvinas 

dėl tokių pietautoju ne mažėja, o 
gausėja? Vieną kitą priežastį po 
tokių vaišių esu minėjęs savo ko
respondencijose. Šį kartą bepa-
kartosiu tik vieną svarbiausią: tai 
kun. D. Lengvino asmenybė! Bū
damas veiksmo žmogus ir kunigas, 
ne visada savo parapijėlėj užtek
tinai darbo turėdamas, jis talki
na visoms trims Detroito lietu
viu parapijoms. Visiems trims 
Detroito klebonams ir šimtams 
tautiečiu kun. D. Lengvinas yra 
t am tikra Dievo dovana. Štai ko-

PAVASARINĖ SAULIŲ 
VEIKLA 

Prieš išvažinėjant daugumai į 
šiaurę, Aušros šaulių kuopa ba
landžio 19 d. suruošė savo pava
sarinį išvažiavimą šauliu Stong-
vįlu vasarvietėje. Po piety įvyko 
kuopos susirinkimas ir vėliau ge
gužinė. Susirinkime gausiai daly
vavo vietos, o taip pat Pampano 
ir kt. apylinkių šauliai. Atsilankė 
ir čia atostogaująs centro valdy
bos teisinis patarėjas Algirdas 
Budreokas, kuopos pirm. M. Vit
kaus pakviestas pasveikino Šau
lius ir papasakojo apie centro 
valdybos kviestą ir įvykusį dali
nių suvažiavimą Chioagoje. Apie 
šį suvažiavimą savo įspūdžius pa
pasakojo ir jame dalyvavęs cent
ro valdybos narys dr- K Pautie-
nius. Pranešėjai atsakinėjo ir į 
klausimus. 

Kuopos pirm. padarė veiklos 
pranešimą ir buvo aptarti svar
biausi reikalai. Visi pageidavo 
dar vieno išvažiavimo —geguži
nės vasaros metu. Nutarta su
ruošti joninių proga. Taip pat nu
tarta kariuomenės šventę suruoš
ti Pampane rudenį, o tautos 

Detroito Lietuvių namų drau
gija, Dariaus-Girėno klubas ir, 
berods, dar kuri organizacija ruo
šiasi jubiliatą pagerbti birželio 1 
d. rengiamomis vaišėmis. Plačiau 
bus paskelbta per radijo valan
dėles. 

Gerbiamajam jubiliatui linkiu 
ilgiausių mėty ir auksinę kuni
gystės sukaktį už dekados švęsti 
ne kur kitur, kaip tarp Wind>oro 
- Detroito lietuvių. 

Alfonsas Nakas 

bu. įsigyti ir žiemos sezono metu 
pašventinti kuopos vėliavą. Spon-
seriais sutiko būti dr. V. ir J. Du-
binskai ir š. P. Skikūnas. 

— G r o t a be dorybės 
•asus į gėlę be kvapo. 

Pranrfijnj patarlė 

pa-

bei parengimai. Per dr. K. Pau
tienių gauta kuopai auka iš K 
Čiuželio. Dalyvavusieji susirinki
me pasirašė specialiai paruoštą 
kortelę, sergančiam kuopos sekre
toriui broliui Bonifacui Bukaus
kui, kuris gydosi Chicagoje, pa
linkėta sveikatos. 

Susirinkimui sekretoriavo P. Ši
las. Po susirinkimo šauliai pra
leido laiką su susirinkusiais sve
čiais. Po šeimininkių paruoštų 
vaišų visi bandė laimę. Dail. Pet-
rikonio padovanotą paveikslą ir 
A. Biliūnienės kriauklių paveiks-

Vakarus, tai nė nenujautė, jog dėl Detroito lietuviai į jo para-
Vakarais taps dešimčių tūkstan- piją bent kartą metuose gausiai j šventę Miami derinantis su klu-
čių kilometrų nuotoliai... VISŲ susirenka 
pirma atsidūrė Bavarijoje, o ka
rui pasibaigus pastoracinį dar
bą tarp savo tautiečių dirbo Reb-
dorfe prie Eichstaedto, Dornstad-
te prie Ulmo ir trumpai Schwae-
bisch Gmuende. Amerikoje, Chi-
cagoj, atsirado 1950 m. kovo 29. 
Netrukus įsikūrė Michigane, 
Grand Rapids vyskupijoje, ir apie 
11 metų dirbo amerikiečių para
pijose. Lietuvių parapijose vietos 
nerasdamas, persikėlė į Texas 
valstijos EI Paso vyskupiją ir apie 
metus administravo meksikiečiu 
parapiją Columbus miestelyje. 
Kai Kanadoje, Ontario provin
cijoje, Londono vyskupas ėmė 
ieškoti kunigo Windsoro lietuviu 
parapijai, kun. D. Lengvinas bu
vo geriausias kandidatas. Wind-
sorą jis pasiekė 1962 m. spalyje 
ir čia pasiliko iki šių dienų. 

Tokia kukli biografija. Bet ne
iškenčiu vienu kitu sakiniu bio
grafinių faktų nepaaiškinęs. Tai 
dėl jo pastoracinio darbo Wind-
scre bei apylinkėse. 

Windsoro lietuvių Šv. Kazimie- j 
ro parapija įsikūrusi kukliame j 
didesniame gyvenam name neto-! 
•Ii miesto centro. Kukli, bet jauki, i 
su meile išpuošta mažytė bažny- i 
tėlė, dar kuklesnė, beveik skurdi: 

po tuo pačiu stogu klebonija ir 
rūsyje įrengta parapijos saliukė. 
Spėju, kad parapijai priklauso ne 
daugiau 200 lietuvišku sielų, o 
gal ir tolokai nuo šio skaičiaus. 
Kad saujelė VVindsoro lietuviu 
neišklysta į kanadiečiu šventoves, 
kad jie lanko lietuviškas pamal
das, kad visokiais būdais para
piją remia, tai ir yra kun. D. 
Lengvino asmenybės nuopelnas. 

Net ir geriausių norų 'VVindso
ro tautiečiai vieni turėtų daug 
vargo parapiją išlaikyti. Todėl 
kasmet rengiami parapijos pietūs... 
Detroito lietuviams. Kun. D. 
Lengvinui per Detroito radijo va
landėles pietus pagarsinus, kas 
met didžiausia detroitiečių minia 
užplūsta ir palieka vieną kitą 
tūkstantį dolerių parapijos biu
džetui lopyti. Iš kur jau toks Det
roito lietuviu entuziazmas? Ko

lą laimėjo M. ir P. Vitkai. Buvo 
gausus būrys ir kt. laimingųjų. 
Loteriją energingai pravedė J. 
Paikus. 

Kuopos kul t reikalų vadovė K. 
Kodatienė paskaitė jumoristinės 
kūrybos iš pensininkų gyvenimo. 

Kuopos pirm. M. Vitkus padė
kojo vietos šeimininkams šau
liams Stongvilams už leidimą pa
sinaudoti vieta ir sesėms A.I. 
Stongvilaitėms už atsigaivinimo 
vaišes, o taip pat visiems atsi
lankiusiems ir prisidėjusiems dar
bu. Prie gegužinės pasisekimo la
bai prisidėjo brolis V. Moziliaus-
kas gavęs vertingų dovanų ir va
karo talkininkai J. B. Paškai, P. 
O. Šilai, M.P. Vitkai, K K Koda-
čiai, M. Ališauskas, A. Korsakie
nė, M .Šimkienė, O. Rudaitienė 
ir Paulaitienė. 

K.K. 

SANTAIKA — ŠEIMOS 
LAIMĖ 

Moteris savo namuose, jei mo
ka juose protingai ir giedriai šei
mininkauti, ji yra tikra valdovė. 
Jei moteris myli savo šerną ir 
žmones, argi ji nėra tik dangaus 
dovana? Argi ji nėra ta , kuri na
mus ir visuomenę pagražintų, pa
keltų? 

Pasak rašytojo Mrs, nuoširdūs 
žodžiai yra kaip medus, bet smul
kūs ginčai ir barniai įkyrumas, 
bloga nuotaika, priekaištai, ne-

C L A S S I F I E D G U I D E 
B £ A L E S T A T E 
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liiiiiiuuiHiiiiiiiiiiiniiiinuimniiiiiiiiiiir 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
2-ju butų mūrini*. Gerai užlaiky

tas. Marquette Parko rajone. 
RMOtranaa su namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rdSt., 436-7878 
TeL 8S9-1784 arba 839-5568 

IIIIiillIilIlIlIlilIlilIUIiililHllllUllllUlllili 

70 IR TAT .MAN. Mūrinis 2-jų bu
tų — 5 ir 4 kamb., 2-jų auto ga
ražas Tik $51,500.00. 

Skambint 925-6565 

NAUJAS 3-fų BUTŲ NAMAS 
Atd. apžiūr. sekm. 12 iki 4 p. p. 

6059 S. KEATTNG 
Pageidaujant 10%% morgičius. 

TRYS NAUJI PO 2 BUTUS NAMAI 
l vakarus už Midway. 

Įkainuota pardavimui. 

FITZGERALD CONST. CO. 
TeL 636-7600 arba 767-3200 

Numatyt i ir kt. ateities darbai I mandagumas — visa tai įneša į 
šeimos nuotaiką kartais nelaimę. 

Koks gražus būtų šeimos gyve
nimas, jeigu kiekvienas vaikas, ei
damas poilsio, pažvelgtų į savo 
tėvų akis ir sakytų: 

•B tikrųjų, gražu Šiandien 
buvo pas mus! 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 
dymas. Marquette 
parduoda pigiausia 

vonios. Gazu šil-
Parke. Dėl ligos 
kaina. $29,500. 

ŠV. K A Z I M I E R O L I E T U V I Ų 
K A P I N Ė S E 

MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO 
DIENĄ 

( M E M O R I A L D A Y ) 
Pirmadienį, gegužes men. 26 d. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos lietuviškai 10:30 vai. 
ryto. Jas atnašaus Kun. Anastazas A, Valančius. 

Tikintieji galės priimti Šv. Komuniją. 

Iškilmėse dalyvaus DJUUAUS-GIREHO VETERANŲ 
POSTAS, KOLUMBUS VYČIAI ir LIETUVOS ŠAU
LIAI. 

Giedos Cicero Šv. Antano parapijos choras, ve
damas muziko Antano Skridulio. 

PAIEŠKOJIMAS 
iiiiimmiiiimiiiimiimiiiiiiimiimiiiiiiii 

JONAS BAČIAUSKAS, 
gyvenantis Floridoje, 

prašau atsiliepti 
J. Gritenui 
129 N. I8th Ave. 
Melrose Park, IL 60160 
iHiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmimn 

Puikiausio muro 22-Jų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mantas. Grati vonia ir ekstra tuale-! 
tas. Centr. oru lildymas ir vSsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga- \ 
lite užimti. Marąuette Parke. —! 

552.5<». 

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

! 
OflM vsiMa automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai | 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus i 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

B E A L E S T A T E 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai tinka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Del ligos reikia skubiai par
duoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incurae Taz 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 
Parduodamas geram stovy bungalo 

6412 S. Albany Avenue 
Skambint iki 2 vai. popiet arba po 

9-os vai. vakaro. 

TEL — HE 4-1866 
m 

Savininkas parduoda 9 kamb. 2-jų 
aukštų namą gražioje vietoje netoli 
ežero. 2 blokai nuo N. W. Railway 
Glencoe stoties. Prie mokyklos. Di
delis sklypas. Plaukiojimo baseinas. 
Pilnas aukštas ir užbaigtas rūsys. Ga
ražas. $118,000. Namų tel. 312 — 
835-0462 arba darbo 640-2543. 

Marąuette Parke — 2-jų butų mūr. 
namas, geram stovy, plius pajamoms 
butas rūsy ir pastogėje. Virš $50,000. 
Susitarimui apžiūrėti skambinkite sa
vininkui po 5 vai. vak. telef. 925-0906. 

IŠNUOMOJAMA — POR BENT 

VYRAI • MOTEKlfS 

Medical Opportunity 

MEDICAL TECHM0L0GIST 
For south suburban laboratory. ASCP 
or eąuivalent. Full or part time. 3-11 
shift. Knowledge of SMA 12 reąuired. 

TeL — 895-0585 

COOKS — EVENINGS 
Mušt apply in person. Salary open. 

Apart, available. Hospitalization insur. 
PARKWAY RESTAURANT 

3035 Belvidere, VVaukegan, Dlinok 
Tel. — 336-0222 

HELP WANTED — MOTERYS 

IŠNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS 
Marąuette Pke. prie vienuolyno. Rami 
vieta. Skambint — 434-8852. 

M I S C E I T I T A ' V E O C S 

timiiiiiiimiiiiimiiiiittiiuitiniiifiimtMi 

P L U M B I N G 
Licensed, Bonded, Insorad 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJIIIIIUUUUUUIIIU 

PAOLAGE ETPRESS AGEJCCT 
MARIJA NOKEIKZEHS 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamo* geros r&Mm 

preke*. Maistą* i š EunnK* aaadettv. 
a«os w. 6* st., chicagiv m. •otaa. 

TEL. — WA 5-S7ST 

Z-M Construction Co. 
mc. 

Nauja statyba ir bet koka 
namų remontas. 

Pasinaudokite žiemos sezonu 
Vidaus remontams. 

BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
VYTENIS 2YGAS 

Skambint po 6 vai vak. 448-7871 

We'll help you make trte rtght movė 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTL 

Kreipkite* i 

BUDRAITIS REALTY CO. 
0600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

C O O K 
Rectory Cook needed for Saint 
Bridget's Rectory. 

PleasePhone 523-4130 

HELP WANTED VT&AI 

B0RING MILL OPERATOft 
Bxperienced night help needed to 
run horizontai boring mill. 

Clean, modern mold ahop. Prof-
it aharing, 52-hour work week 
and benefits. 

R.0. SCHULZ C0. 
2425 N. 75th Ave., Elmwood Park 

PHONE — 453-S421 

SDSCELLANEOUS 

S & W C0HCRETE WORK 
Ali type of ooncrete work and 

brick work. 
Free eatimates. 24 hr. tel. service 

768-2011 or 994-7664 

V. SASNAUSKAS 
atliek* įvairius 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus ir kt. 

Skambint 6R 6-8402 

MAŠINAS BUS G A U M A PASTATYTI KAPINĖSE. 

(T 

1980 METŲ EKSKURSUOS Į LIETUVA IS BOSTONX)/NEW YOBKO 

MASKV A/VTJLNIUS: 
birželio 19 — $ 999.00 rugsėjo 17 — $ 899.00 
liepos 15 — $ 999.00 rugsėjo 24 — $ 899.00 
rugpiūčio 7 — $ 999.00 spalio 8 — $ 879.00 
rugpjūčio 13 (suRyga)- $1199.00 gruodžio 26 — $ 7TO.00 
rugpiūčio 28 — $ 996.00 
REGISTRUOKITĖS Ig ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
393 West Brx*urway, p.o. box 116, So. Boston, Mas*. 02127, Tel. 617—268-8764 

{staigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albona RUDZTUNTENE. 
Prlce* are hsuied on double occupaacy &. aj-o subject to chan»rei». & fue< surcha.rx<>«-

' ^ 

T A I S O 
SKALBIMO IR DMOVtNlMO 
MAIINAS Ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptu j Hsnuaną Deek) 
Tai. 585-6624 po 5 v. rak. 

Kalbėti llstuviikai 

•HIIIIIIIIHIIlllilIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

B E L L REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1U11U1U1U1I11UIU1U 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chkago, OI. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

Tel. — WA 5-8033 

miiimuiiiiimimuiiiiiiiiuiimimMnnit 
įvairių prekių pasirinkimas ne

brangiai 15 musiį sandSUo. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SL, Chicago, ID- 60629 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Telef. - 925-2737 
Vytautas Valantinas 

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIlIlIlIHIlUillll 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortalių naudojimą* yra 
gražu* paprotys. Biaoieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir viaų luo
mų atstovam* turėti (rasiąs vist 

! tinę* kortelas. 
Kreipkite* į "Draugo" adminis

traciją visais panašiais reikalais. 
Busite patenkinti mūsą patarnavi
mu. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visą rOSIų grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5188" 

E L E K T R O S 
ITKOIMAI — PATAISTMAI 

Tunu Cblo*«o« alMto l»l<«lm% 
Dirbu Ir u*mi«at]r. Dirbu graltal, f»-
raatuotai Ir aaSInlncal. 
ttli S. Talms* Ave. 927-S558 

P U S M E Č I U I 
f 121.08 OdcafoJ* 

^93.00 
C i c e r e ) e 
(10/J0/5/UM) 

Peaeiiiiakams auto apdrauda 
AmtliM 93 iki 90 m. 

6629 So. Kedzie Avenue 
I. BACEVIČIUS — 778-2233 

E E A L K S T A T K 

FLORIDA 
REAL n A**6* 
ESTATE 

Rezidencinės ir Komercinės Nuosavybes 
Apartmentai • Kondominiumai • Nuomavimas 

E. Karnienė 
RF.ALTOR • • • BROKER • • • NOTARY 

J?Oi Guif 6oulevarcl.,>t. Pctcrsbyc; BrcacH.F-l. ">>70o 
Telefoną* (81}) ^ 0 - 2 4 4 8 . Valtarc (dt>) }4C-2.77S 

iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiinnui 
M. A. Š I M K U S 
DfOOME TAX SERVICE 

NOTARY PtTBUC 
4250 So. Maptovrood, teL 254V74S0 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMINTJ iškvietimai. pil4omi 
PIUETTBfiS PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUUIIUIUUUUUI 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiminiiiiiiit 

T E L E V I Z I J O S 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
S*t W. M St., teL 77S-14M 

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiUIIIUlIlIHIlIlt 

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHniHiHii* 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL 376-1882 a rba 876-5096 
iiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiu 

Biznienams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

D ft M E S I O 

ĮSIGYKITE ŠIĄ PLOKŠTELĘ 
LA£A L A K O L A S A I . . . Diriguoja komp. JoBtu Gaidelis 

(Brocktano mišrus choras) stereo 
Malda oi tėvynę, Tėviškės lankai, Žolelė lydėjo. Ant 
kalno klevelis, Ango putinas, Piovė lankoj sieną Ir 
kitos. 

Gaunama "Drauge" 

10% — 20% — SO% ptalan 
»* irxlr>ui<1i} noo oenlea Ir automo
bilio pa mm. 

FRANK Z A P 0 L I 5 
Telef. GA 44154 

iy, W. Kth Street 

Kaina su persiuntimu $6.30 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGB, 
ase ji* plačiausiai skaitomas iia-
tuvia dienraitis. gi skelbimu kaJ-

i m» t — S S — — 
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MOŠŲ KOLONUOSE 

Lietuvių fondo suvažiavimo metu dalinasi įspūdžiais (iš kaires): St. Baras, 
*"•" dr. A. Razma. dr. G. Balukas ir A. Juodvalkis. Nuotr. P. Malttos 

rzz 
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OPTIMIZMO UGDYMAS 
JONAS MIŠKINIS 

Sių dienu politinio gyvenimo l lybė dar nepasverta. Pavyzdžiui, 
įtampa žmonijai kelia pagrįstą \ ligotas žmogus, ištikus pavojui, 
nerimą ir baimę. Skriaudžiamie- j kartais daugiau padaro ui svei-
ji neberanda draugų. Nėra žo-į kuosius. Čia ne kūnas (organiz-
džio nei rašto tesėjimų. Vieną die-: mas) pasveiksta, o tik dvasios 
ną pasižadama, net pasirašoma, įtakai pasiduosime. Tai sugesti-
kitą — griaunama. Prekiavimas jos galybė. 
svetimu kailiu virsta pasauliniu Ateitis, apie kurią tiek daug 
dėsniu. Smurtas ima viršų prieš prįSVajojam, būna tokia, kokios 
teisę. 

. 

To akivaizdoje kai kurie moks
lininkai pradeda kelti klausimą, 

! ar verta skelbti mokslinius išra
dimus. Išradimai esą panaudoja
mi ne žmonių gerovei kelti, bet 
jiems žudyti. Kasdien spauda iš
marginta šiurpiomis antraštėmis. 
Netikras rytojus kelia apatiją po
zityviai veiklai. Kam dirbti ir kur- dykim savyje optimizmą. Ne Ii 
Ii, jei viskas bus dūmais paleis
ta? * 

- - Ar mes, lietuviai, tokiam pesi-
2% mizmui turime pasiduoti? Ne! 

Istorija — mokykla 

Senieji romėnai sakydavo, kad 
istorija esanti gyvenimo mokyk
la. Mūsų tautos atgimimo veikė
jas dr. V. Kudirka taria: „Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę se-
miaį\ 

* 

Cambridge, Mass. 

VIETOS ETNINĖ ISTORIJA 

Cambridge miestas, kurio ri
bose yra du žymiausieji univer
sitetai, Harvard ir MTT, stengiasi 
palaikyti gyventojų etninį susi
pratimą ir kultūrą. Tam tikslui 
Cambridge viešoji biblioteka su
ruošė "kostiumų kabaretą", skir
tą tautinių, o čia vadinamų etni
nių, grupių istorijai pavaizduoti. 
Bibliotekos direktorė M. Lechia-
ro papasakojo apie atskirų tautų 
įsikūrimą Cambridge. 

Pirmas scenoje pasirodė Kristo
foras Kolumbas. Išgirdome jo 
trumpą istoriją. Pirmieji "piligri
mai" autentiškais rūbais išėjo į 
sceną ir buvo pasakota jų sunki 
dalia. Juos sekė negrės: viena iš 
jų padainavo negrų sprititualinę 
giesmę. Airiai, kurie irgi vargo at
vykę į Ameriką, kaip pirmieji ka
talikai, šiandieną užimą svarbią 
vietą Cambridge gyvenime. Jie 
parodė savo šokį, kurį atliko po
ra vaikų. Toliau scenoje matėme 
kanadiečius, Kanados prancūzus, 
portugalus, žydus atstovavo jų 
kantorius, kuris pagiedojo porą 
giesmių, apsirengęs savo tradici
ne kepuraite. Lenkai parodė savo 
Andersono armijos kario unifor
mą ir tautinį kostiumą. "Aukšto
jo" luomo rūbais išėjo jų daini
ninkas, kuris atliko vieną liau
dies dainą. Atėjo laikas lietu-1 

kimas mus tevaldo, bet mes jį. j viams. Direktorė pasakė parapi-
Juk ir biblijoje rašoma, kad Iz- j j 0 s įsteigimo metus, pabrėžė pa-
raelio vaikai, būdami vergijoje, j rapijos reikšmę lietuviškai kuhū-
ilgėjosi savo tėvynės: „Tegu nu- į r a i puoselėti ir viltį Cambridge 
džiūsta mano dešinė, jei aš už- gyvenančių lietuvių, kad Lietuva 
mirsiu tave, Jeruzale, ir tegu ma- bus laisva. Po to sekė tautinių kos 
no liežuvis prilimpa prie gomu- tiumų demonstracija, prie kurių 
rio, jei tavęs neminėsiu". (buvo ilgėliau sustota: mat mūsų 

Viskas kreiptina žmogaus va- Į kostiumai turi ir simbolinę reikš
mę, ypač juostos ir gintarai. Bu
vo pasakyta lietuvių liaudies pa
saka angliškai, kodėl dieną švie
čia saulė o mėnulis naktį. Žmo

nės plojo. Mūsų tautiniai rūbai 
visus sužavėjo. Toliau sekė italai, 
siriečiai, kuriuos atstovavo arabų 
šeikas, auksu siuvinėtu rūbu, grai
kai, ispanai, Haiti, paskutinieji 
emigrantai Cambridge. Paskuti
niosios buvo maža mergaitė 
"Miss Amerika" ir istorija buvo 
•baigta 18 šimtmečio nuotaka, 
autentiškais to Šimtmečio rūbais 
dėvinti. Pabaigai visi išsirikiavo 
scenoje ir take, kur modeliai 
vaikščiojo, ir padainavo "Ameri
ka tu graži". i 

Parengimas tęsėsi dvi valandas, 
kurios praėjo kaip dvi minu
tės. Organizacija buvo pavyzdin
ga: buvo kiekvienam parodyta, 
kada jis turi išeiti ir kur grįžti. 
Fortepijonas grojo modeliuojant 
ir nutildavo, kada buvo kalbama. 
Lietuvaitės gavo daug kompli
mentų: po parengimo žmonės a-
teidavo, besiteiraudami iš ko rū
bai padaryti, kaip padaryti. Ne
maža komplimentų susilaukė ir 
ginataras. Klausiamieji gavo ne-

PAUKST1S ČIULBA 
VANDENYJE 

Pietinėj Atlanto vandenyno da
ly, prie Fakčendo salos buvo nu
skendęs laivas. Po kiek laiko ta- i 
sai laivas iš vandens iškeltas į į 
paviršių. Pire iškeliamo laivo 
dirbantieji žmonės labai nustebo 
išgirdę nepaprastai gražiai čiul
bantį paukštį. Vienoj kajutėje, 
kur nebuvo įsisunkęs vanduo, jie 
surado savotiško paukščio lizdą 
ir patį to lizdo šeimininką. Išva
duotas iš po vandeninės nelais
vės, paukštis nustojo giedojęs 
(čiulbėjęs). Vėliau paaiškėjo, 
kad paukštis vėl pradeda čiulbė
ti, kada jį specialiame aparate 
nusileidžia vandenyno dugne. 

rm. 

maža ir istorinių žinių apie Lietu-
jvą, kurių taip trūksta amerikie

čiams. 

Salė buvo pilna žiūrovų. Lie
tuvius atstovavo EI. Vasyliūnie-
nė ir C. Marcinkevičiūtė Finny. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 17 d. 

norim, kuria tikim. Taigi neuž-
sidėkim tamsių akinių, kad atro
dytų viskas juoda, tamsu ir be
viltiška. Baubų, kurie pranašau
ja ir dažnai gąsdina, yra visokių. 
Tačiau didžiausias baubas — ne
viltis. 

Iš praeities semkimės stiprybės, 
žiūrėdami į skaidresnę ateitį. Ug-

A.f A. 
ALBINAI KE2IENEI 

iškeliavus amžinybėn, didžiam liūdesyje pasilikusiai josios 
sesutei ALDONAI BILIŪNIENEI su vyru VYTU ir dukra 
ROSITA bei žentu nuoširdžią užuojautą reiškia ir ka r tu 
liūdi: 

Ona ir Pe t ras Griškellai 
Lidija Karpavičienė 
Domą ir Joana Kaunaitės 
Julija ir Jonas Kučinskai 
Elena ir Paulius Leonai 
Mėta ir Kazimieras T .inkai 
Marcelė Rudaitienė 
Sofija ir Kostas šeputos 

lios koncentravimo linkme, bū
tent, „aš galiu, aš noriu". Toks 
pasiryžimas ne tik kariuomenėms. 

,. į bet ir atskiriems žmonėms pade-
Nepakanka žmogui savo je- .Q l a i m ė t i n e ^ fy { b u . 

gofhs tikėti, nepakar ta pareigą, v Q d i d H a u s i a u k ų . 
įausti, reikia dar norėti bei pasi-i . . . . t *, -• * , • 1 ,- *. 

Drąsiai žiūrėdami bet kokiems! tant cia net kiekvieno lietu-
pavojams į akis, apgalvotai turi- vn> asmens siaurus laimėj'nus, 
mc ruoštis jiems atsispirti. O kai į :uri tarnami Lietuva, lėvynei. b 
būsim budrūs, viening', mylėsi- S tikrai šitokis ūpas turi vyrauti 
n e savo tautą ir jos siekiamą į mumyse, nes jis yra tikriausias 
laisvę labilu už viską, tai tada |mūsų tautai — nepriklausomo 

ryžti savo asmenini visuomenini ir 
kultūrinį darbą atliekant. Stip
rus noras yra labai geras aksti
nas. Todėl kai kurie amerikiečiai 
ir sako: „Gerai norėti — beveik 
pusę atlikti". Žodžiu, tik gilaus 
nenuilstamo noro bei pasiryžimo 
vedami žmonės didelius darbus! 

į tikrai būsime neįveikiami. 
Visi mūsų laimėjimą', — nu 

gyvenimo laidas. Jame glūdi Lie ! 
tu vos laisvės ateitis ir jos tikru-

A. 1 1 ALOYZUI GRIGALIŪNUI mirus, 
jo žmonai ALYTEI, VAIKRMS ir visiems GIMI
NĖMS reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

Roma ir Algis Balčiūnai 
Lile ir Ignas Juzėnai 

atlieka. 
Anais priespaudos laikais mū-

' sų tauta neteko gyvos tautinės są
monės, bet buvo nemirštanti. 

..*,*.. Apvaizda atsiuntė Lietuvai atgi
j ę , , mimo veikėjų. Lietuvių tauta iš-
^ " u g d ė didelių asmenybių, kurios 

ryžtingai siekė savo užbrėžto tiks- j 
"* * lo. Jie kartų kartomis švietė ge-

ru pavyzdžiu, kaip reikia Lietu- į 
vai dirbti ir ją mylėti. 

Kas galėjo lietuvio dvasios ga-! 

jumą ir veržlumą užgniaužti ca-' 
c^-.rų vergijos laikais? Niekas. Lie

tuvis kovojo dėl Lietuvos laisvės, 
veržėsi į šviesesnius rytojus, už ką 
daugeliui nuo rusų žandarų teko 

—- nukentėti ir kalėjimuose sėdėti. 
Tačiau vergiško tylėjimo, vergiš
kos kančios bevalio pasidavimo 

plikimui jie nepažinojo. Jų dvasia 
niekad nepripažino nenugalimų 
kliūčių. 

Tad ir dabar mūsų tautos li
nkimas nuo mūs priklauso. Tiesa, 
svetur gyvenant esam atskirti 

' " ' n u o savo tautos kamieno. Bet ne 
,,„,,amžinai. Dirbam ir dedam pa-

M stangas Lietuvą išlaisvinti, tikim 
C tų pastangų vaisių sulaukti. Ne

laimė būtų, jei netikėtume! 
įsitikinimas ne tik daug žada, 

*fc.bet ir gali. Žmogaus minties ga-

i mažiausio ligi didžiausi,, jska>'mas. 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 

***«•* 
RIMTIES VALANDĖLEI 

(Atkelta iš 3 psl.) 

* 

'J£ 

J i s buvo senovės žmo
nių supras tas labai žmogišku 
būdu. pagal jų proto laipsnį. 

' Dievas ten visur reiškėsi žmo
giškai. Tai viena iš šių dienų 
netikėjimo ar Dievo neigimo 

'priežasčių, bet š iandien žmo-
, gus jau turi mokėti atskirti 

žmogiškumą nuo to, kas yra 
dieviška. Tai reiškia suprasti 
Dievo veikimą žmogaus prote 
ir jo istorijoje. 

J.V. 

— Vengrijos dm L PortischĮ 
dvikova su buv. pasaulio meiste-
riu B. Spaskiu užbaigta po pa
pildomų keturių partijų 7—7, 
tačiau pirmenybė atiduota ven-: 
grui, nes jis daugiau laimėjo! 
žaisdamas juodais. Dabar seks į 
pusfinalio dvikova: L. Portisch 
— R. Huebner (Vok.). 

— Lietuvos šachmatų pirme
nybes laimėjo šeštą kartą kau
nietis Algimantas Butnorius, 
pelnęs 10y2 taško, Kęstutis 
Kaunas — 10, Anicetas Uogelė 
— 9y2 . Toliau sekė: G. Piešina 
— 9, E . Rozentalis ir L ševe-
liovas po 8V2, V. Mališauskas — 
8, B. Rumiancevas >— 7, A. 
Kveinys — 6V2, R- Survila — 6 
ir kt. mažiau. 

— Vilniuje prasidėjo LTSR 
moterų aukščiausios lygos šach
matų pirmenybės. JPo keturių 
ratų pirmavo vilnietė M. Kar-
tanaitė — 5% taško iš 4, sekė 
vilnietės V. Kaušilaitė ir R. Rū
gytė po 3 tš . 

— USCF Rating Supplement 
f April 1980) įvardina nemažai 
lietuviškom pavardėm žaidikų: 
A. Barlas 1714, Gytis Bartkus 
1977. P. Brandis 1094, R. Bro-
sius 1614. D. Čeponis 1483, Al
gis Dargužis 1717, R. Daškus 
1696. K. Drunga 1323, R. Fabi
jonas 1900, G. Gabris 1523, T. 
Gavalis 1381. Charles Gelinas 
2019. R. Gražulis 1725, R. J. 
Gražulis 1029, K. Jakštas 2095, 
Gedim. Janula 1499, L Jasiu-
wienas 1911. A. Jonaitis 1853. 
V. Karas 1773, Jz. Kazokaitis 
1383, T. Kudarauskas 1119. M. 
Kudarauskas 1241, A. Kulikaus
kas 1949. J Kulikauskas 1332. 

D. Murauskas 1568, P. Palaitis 
1603, W. Palaitis 1320, J. Pran-
kaitis 1395, P. Rajna 1869, K. 
Ramas 1995, P. Romas 1529, V. 
Rukuiža 1568, A. Šalkauskas 
1802, F . Šalkauskas 1826, Vyt. 
Sirvydas 1425, A. Slonskis 1744, 
P. Tautviašas 2107, M. Urbonas 
1555, D. VVaickus 1259, T. Yan-1 
tis 1380, A. Zujus 1916, M. 2vi-1 
liūs 1852. 

— So. Bostono LPD šachma-
tininkai garbingai užbaigė 1979-
1980 MET lygos rungtynes, vos 
pustaškiu atsilikę nuo lygos lai
mėtojų MTT ir UMASS, ir pra
lenkė tašku Harvardo universi
tetą, ir 2V2 taško — Boylstono 
klubą, šachmatų treniruotės 
vyksta ketvirtadieniais nuo 7 v. 
vakaro, So. Bostono LPD klube. 
Kas norėtų pagerinti savo žai
dimą ar pramokti šio karališko 
žaidimo, kviečiamas lankyti ket
virtadienio treniruotes, itin lau
kiame mūsų jaunimo. 

— Pasaulio pretendentą pus-
finaMn įsikvalifikavo gruzinė N. 
Jiseliani, įveikusi vengrę Vereci 
6—3 ir buv. pasaulio mensterė 
gruzinė N. Gaprindašvill, sudo
rojusi jauną gruzinę N. Gurieli 
6—3. Pusfinalin pateko dar ki
t a gruzinė Nana Aleksandrija, 
kuri rungsis su ketvirfinaHo 
laimėtoja bulgare Lemačko ar 
sovietų Marta Latinskaja. 

— Vengri jos dm L Portash 
pretendentų dvikovoje su buv. 
pasaulio meisteriu B. Spaskiu 
užbaigė 10 partijų 5—5. Jied
viem paskirta dar po dvi papil
domas partijas. 

Kazys Merkis 

A. f A. AGOTAI DRAZDIENEI 
m i r u s , 

dukterims ELENAI DAPŠIENEI ir LAIMUTEI AN-
TANELENEI, sūnui GEDIMINUI ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Ona, Juozas, Petras ir Anatolijus 
Kazakevičiai su šeimomis 

Mūsų mylimam dėdei 

JL t A. EDVARDUI ILENDAI 
Clevelande mirus, jo žmoną JADVYGJJ nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi 

Budrevičiu šeima 

A. t A. VYTAUTUI BAU2AI miras, 
jo tėveliui JURGIUI BAUŽAI, dukrelei RASAI ir se
seriai NIJOLEI reiškiu giliausią užuojautą ir kar
tu liūdžiu. 

Steponas Kuncevičius 

EUDEI K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

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

TRYS M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 
-

4330-34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te l e fona i LA 3 - 0 4 4 0 ir LA 3 -9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKSI H-AL IOMOB1I IAV1S STATV l\ 

<f 
LA O F C R O S S E S 

= ^ 

^ : 

The struggle for religious freedom in Lithuania, 1939 -1978 
by 

MICHAEL BOURDEAUXf M.A., B.D. 
Printed in England 1979, 339 pages. Price — including 

shipping and handliiig $8.95. 
Užsakymus siųsti : 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 48 et. valstijos mokesnio. J 

rf KUR TAS ŠALTINĖLIS 
" ^ 

ii 

Kaedte Ir I«M» Gtrljeta* jdaiaev© 37 popuuartaeUf 
harmonizuota* liaudie* dainas su penkių Jvairių instrumentų palyda, 

Išleido dr Jokūbu Stuk**. Lietuva atsiminimų radij* programos 
vedėjas, gyv Watchung. N. J. 

Dviejų piokMeilų albumą* M peratuatima kaiauoj* 114.16, m. fvr. 
prideda 70 c. valstija* mokaaGe. 

Užsakymus siųst;: 
DRAUGAS, IMS W. «Srt St.. Chicago, IL «0«2» j 
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X Kun. Antanas Markus 
(Merkis), kuris buvo gegužės 
13 d, įšventintas kunigu Munde 
lein seminnarijos koplyčioje, 
kardinolo J. Cody yra paskirtas 
asistentu į Švč. M. Marijos Gi
mimo parapiją Marąuette Par
ke. Jis šį sekmadienį turės iškil 
mingas pirmąsias šv. Mišias sa
vo parapijoje — Queen of Mar-
tyrs, Evergreen Parke. Parapi 
ja džiaugiasi, gaudama jauną 
kunigą pastoraciniam darbui di
džiausiame lietuvių telkinyje 

X LB Cicero apylinkės valdy 
ba rengia tragiško birželio ir 40 
metų rusų okupacijos minėji
mą. Minėjimas įvyks birželio 8 

8 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 17 3. , 

X Lietuvių fotografų išeivi-! 
joje devintoji metinė paroda j 
įvyks š. m. lapkričio 7-16 dieno- I 
mis Čiurlionio galerijoje. Jauni- į 
mo centre, Chicagoje. Artėjant i 
vasarai, atostogoms ir šokių 
šventei, lietuvių foto archyvas 
ragina visus fotografus paieško 
ti naujų ir įdomių temų rudens 
parodai. Parodos organizatorius 
Stasys Žilevičius. 

x Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos uniformuoti ir 
ir uniformų neturintieji jūrų 
šaulės ir šauliai gegužės 26 d., 
pirmadienį, mirusių pagerbimo 
dieną 10 vai. ryto renkasi Šv. 
Kazimiero kapinėse prie 11 ir 
Pulaski Rd. mirusių kuopos na
rių lankyti ir dalyvauti pamal
dose ir iškilmingose apeigose 
prie kapinių steigėjų paminklo. 

X Jadvyga Damijonaitienė 
su dukra Dalia čarauskiene ir 
anūku Andriumi lankosi "Drau 
ge" ir ta proga įsigijo knygų už 

d., tuoj po lietuviškų pamaldų I didesnę sumą. Daug metų J. 
Šv. Antano parap. salėje. Kalbą j Darni Jonaitienė gyveno Vokieti 
pasakys Emilija Sakadolskienė. į joj?, bet paskutiniu laiku atvy-
Meninę programą atliks Rita 
Dagienė ir Daiva Markelytė. Vi
si Cicero ir apylinkių lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

X Artūro Kazimiero šerkšno 
ir Cathertne Ann Wozniak mo 
terystė bus palaiminta šį šešta
dienį, gegužės 17 d., 1 vai. p. 
p. St. Daniel the Prophet par. 
bažnyčioje (5400 So. Nashville). 
Vestuvinės vaišės bus 6:30 vai. 
Niko's restorano salėje, Bridge-
view, Ui. A. K. Šerkšnas yra Va 
lentinos (Vaitkevičiūtės) ir Bru 
no šerkšnų vyresnysis sūnus, 
šiemet baigęs universitetą ir 
jau turįs atsakingą darbą dide
lėje įstaigoje. 

x šv. Kryžiaus ligoninėje 
birželio 17 d. pradedamas nau
jas kursas paruošti namų slau
gytojams ir slaugytojoms. Kur
sas bus nuo birželio 17 iki 27 d. 
ir tęsis visą dieną nuo 9 vai. ry
to, kad susidarytų 21 valanda 
pamokų. Norintieji kursuose da 
lyvauti ir pasiruošti slaugyti Ii 
gonius namuose turi registruo 
tis iš anksto, skambinant Mrs. 
Lucille Meyer tel. 434-6700. ext. 
238. 

X Feliksas Zubtnas, West-
chester, m., parėmė mūsų dien
raštį 10 dolerių auka. Maloniai 
dėkojame. 

x Akiniai siuntimui J Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaite 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, M. 60629. 
Tel. 778-6766. fgk.) 

X Izabelės Motekaitienės dai
navimo stadijos tradicinis pa
vasario koncertas įvyks gegužės 
25 d., sekmadienį, 3 vai. p. ^. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je. Programa nauja. Solo ir ari-

ko į Chicagą ir apsigyveno duk 
ros Dalios šeimoje. 

X Edmundas ir Rūta Kuli
kauskai, La Paima, Calif., Lie 
tuviškos knygos klubo nariai 
užsisakė "Drauge" knygų ir at
siuntė auką. Dėkojame. 

New Yorke susitikę rašytojai. Iš k.: Paulius Jurkus, Leonardas Žitkevičius, Pranas Naujokaitis, Antanas Rimydis. 
Stasys Santvaras, Stepas Zobarskas, Kotryna Grigaitytė, Bernardas Brazdžionis, Nele Mazalaitė ir Leonardas An-
driekus. Nuotr. L. Tamošaičio 

IŠ A R T I IR T O L I 
I. A. VALSTYBĖSE KANADOJE 

— Jonas V. Strimaitis, a. a.! — lietuviškos vestuvės. Ge-
Juozo ir Onos Strimaičių sūnus, j gūžės 3 d. Lietuvos Kankinių 
gyv. Elizabeth, N. J., buvo pa- j šventovėje susituokė dr. Eimu-
keltas į direktoriaus postą Com- į tis J. Birgiolas su Patą L. La-
bustion Engineering, Inc., Wind \ pienyte. Koncelebracines jung-
sor, Conn. Jis yra atsakingas | tuvių pamaldas atliko kun. P. 
už atominės energijos jėgainių, 
kurias stato Combustion Engi
neering bendrovė, saugų veiki
mą. Jonas V. Strimaitis, Ame 
:ikos laivyno stipendininkas, 
Columbia universitete, New 

Ažubalis, kun. A. Simanavičius 
ir kun. dr. J. Gutauskas. Pamal 
dų metu solo giedojo sol. R. Stri 
maitis, vargonavo rauz. J. Govė-
das. Vestuvių puota įvyko Prisi 
kėlimo parap. salėje. Programos 

dotas Šv. Patriko kapinių lietu
viškame skyriuje. Laidotuvių 
reikalais rūpinosi Bronius Gle-
veckas. 

— Bradforde kovo 30 d. Vy
čio klubo salėje įvyko DBLS 
skyriaus valdybos rinkimai. Į 
valdybą išrinkti: A. Bučys, A. 
Galbuogienė ir J. Adomonis. Į 
revizijos komisiją: V. Gurevi
čius, J. Reinys ir Z. Vaicekaus-

Yorke, gavo elektros inžinie-! vedėju buvo Algis Pacevičius. 
riaus laipsnį ir prieš metus bai-1 Dr. E. J. Birgiolas yra dantis-
gė teisę "VVestern New England tas, "Aitvaro" aktorius, R. L 
kolegijos Teisės mokyklą. Jis 
išlaikė Connecticuto valstijos 
advokatų egzaminus. Jis vedęs 

Lapienytė — chemikė, baigusi 
universitetą ir aktyviai dalyva
vusi lietuvių skautų ir Delhi 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
NAUJI PATOGUMAI 
IR PATARNAVIMAI 

CICERO ŠV. ANTANO 
TAUPYMO BENDROVĖJ 
Ligi šiol taupytojai, turį Ci 

cero Šv. Antano taupymo ir sko 
linimo bendrovėj santaupas, jei 
norėjo turėti čekių knygutes, 
turėjo jas gauti iš bankų, kur 
už patarnavimą reikėjo mokėti į 
pridėtinį mokestį. Dabar Šv. An
tano įstaiga padarė patogumus, 
nes kiekvienas taupytojas, įne
šęs pastovią sumą (mažiausio 
250 dol.), už kurią gauna pen
kis ir pusę dividendų, gauna ir 
čekių knygutę ir už patarnavi 
mą nereiks nieko mokėti, tik 
reikia mokėti už čekių išspaus
dinimą. Pirmus 50 čekių 
gaus nemokamai. Atidaryti va
dinamą NOW sąskaitą turi tei
sę ne visos taup\mo ir skolini 
mo bendrovės, o tik tos, kurios 
+uri tam tikrus įstaigų leidimus. 
Turėdamas tokią sąskaitą, galė
si patogiai naudotis čekių kny
gute. 

Šv. Antano bendrovės vedė-

laidi. Jei esi senatvėje užmirS- l 
tas, niekam nereikalingas, kreip 
kis į Lietuvos Dukterų draugi 
ją: jai esi reikalingas, nes ji 
ieško apleistųjų ir vargstančių, 
norėdama padėti. Toks yra jos 
tikslas. Būtų gera, kad galėtu
me suburti visus užmirštuosius 
ir apleistuosius po vienu stogu, 
sujungti į vieną šeimą, panai
kinti nusiminimą, beriltiškumą, 
vienatvę. Kasdieną, susėdę prie 
vieno stalo, ne tik pavalgytume, 
bet vienas su kitu kalbėtume, 
vienas kitą ramintume, vienas 
kitą guostume, vienas kitam pa^-
dėtume. Kartais žmogui taip 
mažai tereikia: tik gero žodžio, 
gailestingo akių žvilgsnio, švel
nios rankos ištiesimo, ir vieni
šiausias bei apleistasis vėl žmo 
gum pasijunta esąs. Visuomenė 
turėtų nenusigręžti nuo tų ap
leistųjų, o žiūrėti į juos, kaip į 
save pačius. O kas gali užtikrin 
ti mūsų ateitį? Kol galime, ne
užmirškime nelaimingųjų, tegu 
trupinėlis nubyra jiems ir nuo 
kiekvieno mūsų stalo.. Gal kar 
tais to trupinėlio ir mums pa-

kienė. Atstovu į DBLS suvažia-1 jas Juozas Gribauskas primena,, tiems reikės. 
vimą išrinktas J. Adomonis. kad šiais laikais niekas nemoka t 

Mariją Dainorą Žukaitę iš New "et. parapijos chore. Pažymėti-
London, Conn. Jie gyvena Sims-; na. kad vestuvės buvo grynai 
būry, Conn., ir augina du vai- lietuviškos. Jaunavedžiai apsigy 
kus. 

— LKVS 

veno Toronte. 
Į — Du gausus mergvakariai 

Ramovės"^skyrių | į v y k o g e g u ž ė 3 4 , sekmadienį: 

— DBLS taryba išsirinko i mai nieko nedaro, tačiau Šv. An 
prezidiumą. Pirmininku išrink-1 tano įstaiga tai daro, norėdama 
tas ligi šiol tas pareigas ėjęs\ padėti savo taupytojams ir taip 
Eimutis Šova, vicepirmininkais Į pat prisidėti prie infliacijos ma-
Pranas Dzidolikas ir Kazimieras ginimo. N. 
Bivainis, sekretorium Anicetas PAREMKIME LIETUVOS 

DUKTERŲ DRAUGIJA 
Lietuvos Dukterų draugija 

remia pagal savo išgales visus, 

i atstovų! suvažiavimas. Remian
tis sąjungos statutu, kas treji 

Anapilio salėje Vidai Petkevičiū 
tei, o Prisikėlimo salėje — Silvi-

metai šaukiamas ramovėnų sky j a i Zenkevičiūtei. Vida tuoksis 

Bučys. Pagal ankstyvesnį nuta
rimą šįmet iš tarybos pasitrau
kė du nariai — Juozas Levins-
kas ir Kazimieras Bivainis. Ne
buvo renkami kiti trys — Eimu j kurie pagalbos reikalingi ir ku-
tis Šova, Anicetas Bučys ir VIa- j rie j ją kreipiasi. Ji neatstumia 
das Kupstys. Išrinkti dabar Ka- j nė vieno, skuba tuoj pat, neati-
zimieras Bivainis ir Jonas Pod- Į dėliodama. Ji neteisia, nesmer 
voiskis. jkia, nekeršija, o yra tyli ir at-

Vyt. Vaitiekūnas skaito paskaitą a. a 
prez. A. Stulginskio minėjime Chica
goje gegužes 4 d. Jaunimo centre. 

Nuotr. V. Noreikos 

x Aukų atsiuntė: po 5 dol. 
— Kazys Karazija, K. Dulevi- ! 
čius; 2 dol. — J. Balbatas. 

x Jonas Krištolaitis, kleve; 
landiškis, užsisakė 'Drauge"; 
lietuviškų knygų ir atsiuntė 6i 
dol. auką. Ačiū. 

rių atstovų suvažiavimas. Toks 
suvažiavimas šiemet vyks Cle-

| velande, Lietuvių namuose, ge-
j gūžės 24-25 dienomis. Progra-
į ma rūpinasi centro valdyba su 
A. Jonaičiu priekyje., o suvažia
vimo banketu rūpinasi skyr. vai 
dyba su K. Gaižučiu. Bažnyčio-

j je giedos ir banketo programą 
Į atliks Ramovėnų vyrų choras, 
vad. Kazėnas, akomp. G. Kor
sakienė. Laukiama per 30 atsto-

j vų. Programa, pamaldomis ir 
I banketu susidomėjimas didelis. 

— Dail. Prano Lapės paroda, 
surengta LMK Federacijos New 
Yorko klubo gegužės 2-4 Kul
tūros židinyje, praėjo su pasise
kimu. Buvo išstatyta 26 darbai, 
parduota 14. 

r — New York Times radijo 
, ? r S f L i ™ Z'I **>** balandžio 29 d. Listening 

Room programoje, kurią veda 
Bob Sherman, transliavo lietu
višką muziką. Programos vedė
jas prisiminė, kad mažai davęs 

Kačkaus- • lietuviškos muzikos per Lietu-

X Fr. A. 
'lam, N. Y., paprašė išsiųsti lie
tuviškų knygų ir ta pačia pro 
ga atsiuntė 10 dolerių auką. Ma 
loniai dėkojame. 

x Kun. Antanas 

su Vidmantu Valiuliu, o Silvi
ja su Ramūnu Sapliu. Abejos 
jungtuvės įvyks Lietuvos Kan
kinių šventovėje. 

— HanultoniSlds teatras "An 
kuras" gegužės 4 d., sekmadie
nį, paminėjo savo veiklos trisde
šimtmetį Jaunimo centro salėje. 
Iškilmėje dalyvavo ir keletas to 
rontiečių: KLB pirm. J. R S-
manavičius, torontiškio teatro 
"Aitvaro" režisorė A. Dargytė-
Byszkiewicz, "Aitvaro'* aktorė 
L Nakrošienė, V. Nakrošius, 
muz. J. Govėdas, kun. Pr. Gai
da, A. Firavičius. Iškilmės pro
grama buvo plati, dalyvių skai
čius gausus, nuotaika ryžtinga. 

DID2, BRITANIJOJ 
— A. a. Vincas Jakubauskas. 

Balandžio 6 d. Šv. Juozapo ligo
ninėje mirė Vincas Jakubaus
kas, gimęs 1910 m. gruodžio 31 
d. Bellshill, Škotijoje. Grįžęs su 
tėvais, broliu ir seserimis į Lie 
tuvą, apsigyveno Alvite. Karinę 
tarnybą atliko 9 L. K. Vytenio ; kas, Brooklyn, N. Y., yra nuo- \ vos nepriklausomybės šventę 

jos bus atliekami su kostiumais j latinis "Draugo" rėmėjas. Ir da tai dabar prie jos grįžtąs. Trans Į pulke. Vėliau, atgavęs Britų pi-
ir vaidyba. Pajėgiausių balsų; bar, atnaujindamas prenumera-

J. Gribauskas, Sv. Antano taupymo ir skolinimo bendroves vedėjas, su Con-
nie Boxler, kuri pirma pasinaudojo proga atidaryti savo čekių knygutės 
sąskaitą. 

URUGVAJUJ 
— Laimingai sugrįžusį "A-

žuolyną" į savo gimtuosius na
mus po sėkmingai pasisekusių 
gastrolių š. Amerikoje, Urug-1 p r M a t ė s u s i r i n k u s i e m s 

gvajų ir apsistojęs Vytauto Do 
relio namuose, buvo pakviestas 
šiose sutikimo vaišėse dalyvau
ti. Urugvajaus Liet. Kult. drau-

| gijos pirm. Gvidas Mačanskas 
svečią 

kvintetas ir duetai bus progra 
mos pradžioj — pirmojoje daly 
je. Akompanuos Manigirdas 
Motekaitis. Po programos — 
Tėvų vaišes visiems. Visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti 
ir paremti dainos atžalyną. 

(pr.) 
x 1980 m. grupinės kelionės 

! Lietuvą bet kuriuo metų lai
ku. Registruokitės jau dabar š. 
m, liepos 15 d. kelionei per Var-
Suvą. Vilniuje 6 dienos. Užpil
domi kvietimai giminėms į JAV. 
Kreipti*: Danutė Z3Jis - Klevi-
Čienė, 6838 S. Maplewood Ave., 
ChJcaKo. UI. W 2 9 TeJ. 312 — 
4-6-S803 f ak 

x A M M M KvrkDlis, akcijų 
b r o k e r i , d ;rr.^n «i : Rodmiui A 
Bnu l«h iw In - , p a t a r n a u j a ak
cijų bnr\j fnrA-i bei k: ;ų ve r ty 
bių pi-V-me ir - a rdAvime Susi
domėję į k i m b i - k i t ę 377-7918. 

(ak) 
x NAMAMS P I R K T I PA 

5KOIX)S duodur.TB ir. a i* , s rr * 
naairuaia įmokėj imais \x priei-
E*JDLI*J* r u 'Amčiaia. 
Mutua. Federa i Savin g». 2212 
We#» Cermak Road — Telef. 
YI 7-7747 

tą, a u k o j o 
ačiū. 

10 dolerių. Labai 

X Stasė LeiMenė, West Ha-
ven, Conn., atsiuntė didesnę au
ką. Ačiū. 

X Aukų "Draugui" po 5 dol. 
atsiuntė: Leonas Rumšą, Kazys 
Linkus, Pranas Gudaitis; 4 dol. 
Jonas Motiejūnas. Visiems dė
kojame. 

liavo Aldonos Stempužicnės įdai j lietybę, grįžo į AngUją. 1940 m. j vajaus Lietuvių Kultūrinė drau g K a l i f o r n i 3 O S ) p a p r a šė jį tarti 
nuotas 6 liaudies dainas, harmo j buvo pašauktas Britų kariuome j gija sutiko u- kovo 23 d. suruo- ^ S v e č i a s 'pa<jėkojęs pirmi-
nizuotas Dariaus Lapinsko, pa-Įnėn ir karo metus praleido pio-Į š ė J i e m s iškilmingas s u g r į ž t a m u o j u u ž gg^^** garbę svei-

nierių korpuse. Apdovanotas 4 vai§es — asadą. Vaišių m e tu kinQ « A ž u o l y n ą >. i r j o vadovą 
karo ordinais. Priklausė Britų '^Ažuolyn^ vadovas dr. Alfre-1 s u p a r v e ž t a i s n a m o g o n g a i s 
legiono Bethnal Green skyriui. " " 

Lietuvos Dukterų draugija 
gelbsti ne tik seneliams ir ligo
niams, bet taip pat suteikia pa„ 
skutulį patarnavimą ir visų ap
leistiems mirusiems, pasirūpin
dama jų laidotuvėmis. Vien tik 
preitais metais buvo palaidoti 
šeši mirusieji, kurių laidojimu 
nebuvo kam rūpintis. 

O viskam — ar tai būtų varg 
šų šalpa, ar jų palaidojimas — 
reikia pinigų. Jie sutelkiami 
iš gaunamų aukų, palikimų, bet 
daugiausia iš dviejų kasmetinių 
balių — pavasario ir rudens. 
Beliko tik kelios dienos iki Lie
tuvos Dukterų draugijos pavasa 
rio baliaus, kuris bus gegužės 
24 d. 7:30 v. v. Jaunimo centre. 
Šis balius yra skirtingas nuo vi
sų kitų organizacijų balių, net 
kiekvienas pelnytas doleris su 
naudojamas šelpiant tuos, kurie 
materialinės pagalbos reikalingi. 
Visuomenė yra kviečiama da
lyvauti šiame baliuje ir prisidėti 
prie labdaringos veiklos. 

Pr. Masilionienė 

— Norvegijoj labai griež
tai baudžiami įsigėrę vairuoto
jai. Jie uždaromi į koncentra
cijos stovyklas. Be bausmės, 
dar metams suspenduojamas 
vairavimo leklimas. 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

Tel. — 776-8706 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

lydėtas Štutgarto orkestro. 
— N. Y. vyta? choras Perkū

nas savo metinį koncertą ren
gia gegužės 17 d. Kultūros židi
nyje. Chorui diriguoja Viktoras 
Ralys, akompanuoja Dalia Sa
kaitė. Taip pat pasirodys ir 
smuikininkė Milda Alkaitytė. 

Visą laiką dirbo Mambre Gor 
don cukraus fabrike Hammers-
mithe. Pamaldos už velionį bu
vo balandžio 14 d. Londono lie
tuviškoje bažnyčioje. Jas atlai
kė kun. dr. J. Sakevičius. Palai-

I Brighton Parko lituanistinė mokykla neseniai paminėjo 30 metų gyvavimo sukaktį 
( i k . ) i mokinių Lietuvos Nepriklausomybės akto paskefbimo mir.ėjnno iškilmėse. 

Cia matyti dalis mokytojų i 
Nuotr. M. Nagte 

vo įspūdžius iš šios kultūrinės! 
kelionės. Malonus ir jaudinan- j T J - L ^ 
tis buvęs tenykščio jaunimo su
tikimas ir globojimas, kai ku
rie net lydėjo per visą kelionę. 
Vienas jaunuolis, iš Bostono at 
važiavęs darbo reikalais į Chi
cagą ir pamatęs ten visus pasi
rodymus, juos lydėjęs įDetroitą, 
Torontą, Hamiltoną ir Clevelan-
dą. Po 8 koncertų atsisveikin
damas su urugvajiečiais ir ypač 
su viena grakščia šokėja, jau
nuolis apgailestavo, kad tokie 
JAV rytų — šiaurės miestai, 
kaip Bostonas ir New Yorkas, 
kuriuose gyveną tūkstančiai 
lietuvių, nesugebėjo suorgani
zuoti mūsų koncertų. "Ąžuoly
no" vadovas dr. Stanevičius dė
kojo visiems, kurie vienokia ar 
kitokia pagalba prisidėjo prie 
jų koncerto pasisekimo. Didžiau 
sia padėka priklausanti dr. Leo 
nui Kriaučeliūrui ir jo komisi
jai, "Ąžuolyną" ir "fcibutos" pa
kvietusiems. 

Aleksandras Atutis, kaip tu
ristas tuo laiku atvykęs į Uru-

ir aukštai įvertintais pasiseki
mo rezultatais, reprezentuojant 

tautinių šokių meną. 
Linkėjo jiems ir toliau ryžtin
gai dirbti ir tobulintis šioje sri
tyje, nepamirštant, kad esi gi
męs lietuviu, juo nori būti ir di
džiuotis lietuvio garbingu var
du. Kiekvienas "ąžuolynietis" 
buvo paprašytas papasakoti sa
vo įspūdžius iš kelionės. Jie visi 
džiaugėsi savo darbo vaisiais, ga 
limybe susitikti kituose kraštuo 
se gyvenantį lietuvių jaunimą ir 
patirti jų draugiškumą bei vai
šingumą. 

OKUP. LIETUVOJE 

uniiiinniui!iininiiiiiiiiifiin:iiiiiiminii 
Advokatas 

GINTARAS P. 6EPENAS 
Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. v. 
Šeštad. nuo 9 v. r. iki 12 vai. d. 

ir pagal susitarimą. 
Tel. 776-5162 arba 776-5163 

2649 W. 68 Street 
Chicago, m. 60629 

Hiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiii 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RCŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 
Tel. — 434-9655 

asiumiimmmiiiiiimiimiimiiiminniU: 
— E . Roga, lietuvis evangeli

kų kunigas, kilęs iš Klaipėdos 
krašto, iš okup. Lietuvos vyks
ta į Sibirą aptarnauti ten išsi
sklaidžiusius vokiečius tremti
nius. Ten esą tūkstančiai vokie
čių, tačiau nesą kunigų. Ten nu IS 
vykstąs ir latvių kunigas Kai-Į S 
nM i5 P.ygos. Apie tai praneša '' I 
Pasaulio liuteronų informacija. Į ^fuutuummMUHUiiunumifmtuirn? 

(STASE'S FASHIONS į 
| Kūdikiams ir vaikams | 
1 rūbų krautuve 
i 6237 S. Kedzie Ava. I 

Tel. 436-4184 | 
Sav. Stasė Bacevičienė E 


