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Tą pačią dieną per apylinkę 
raštiškai į Uteną pas pavaduo
toją J. Labanauską 15 vai. buvo 
iškviesti du komiteto nariai: 
kasininkas Vincas Seibutis ir 
narys Jonas Jocys. Juos pri
ėmė tik vienas pavaduotojas ir 
pareiškė, jog buvo iškvietęs 
Daugailių kleboną, bet su juo 
nesusikalbėjo. O reikalas esąs 
toks: reikia išrinkti naują baž
nytinio komiteto pirmininką 
Kada Jenas Jocys pastebėjo, 
kad pirmininkas jau išrinktas ir 
jis jiems geras, pavaduotojas 
pašoko ir užriko: ‘‘Kiek klasių 
esi baigęs?! Įstatymų nežinai r* 
Pavaduotojas įsakė, kad grįžę 
atgal, jie tuojau nueitų į apy
linkę ir susitartų dėl rinkimų 
dienos ir pirmininko kandidatū
ros; dar pridėjo, kad reikia 
išrinkti tikintį žmogų, nes jei 
išrinks kokį girtuoklį ar žmog
žudį, tokio rajonas nepripažins

Vyrai grįžo j namus.
1979 m. birželio 1 d. apylin

kės sekretorė Indraišienė pa
skambino klebonui ir pranešė, 
jog apylinkės pirmininkė jai pa
vedė pranešti, kad sekmadienį 
įvyks bažnyčioje arba švento
riuje rinkimai. Gali ir klebonas 
dalyvauti.

— Kada baigsis pamaldos? 
— pasiteiravo jt

KATALIKAI PASAULY
Vysktąių sinodas

Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 
nutarimu, pasaulio vyskupų Si
nodo būsimoji generalinė asam
blėja prasidės Romoje penkta
dienį, rugsėjo 26 dieną, šios 
generalinės asamblėjos darbai 
teiksis aplink temą: “Krikščio
niškosios šeimos uždaviniai šiuo
laikiniame pasaulyje*.

“Katholikentag“
Federatyvinės Vokietijos ka

talikai ruošiasi 86-ajam visuo
tiniam suvažiavimui — Katho- 
likentag, kuris įvyks birželio 
mėnesy Berlyne. Tai yra svar
biausias Vakarų Vokietijos ka
talikų suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja šimtai tūkstančių ti
kinčiųjų.

Konferencijos
Šiomis dienomis Melboume, 

Australijoje, vyko • Pasaulinė 
Misijų Konferencija, kurią su
rengė krikščioniškųjų Bažnyčių 
ekumeninės tarybos Misijų ir 
Evangelizacijos komisija. Kon
ferencijai buvo parinkta tema 
“Teateinie Tavo karalystė”. 
Konferencijos sušaukimas įvai
rių krikščioniškųjų Bažnyčių 
iniciatyva liudija sėkmingai 
plečiamą ekumeninį bendradar
biavimą misijų ir evangelizaci
jos srityje.

Lygiagrečiai Romoje prasi
dėjo Popiežiškųjų Misijų Sąjū
džių atstovų pasaulinė asamblė
ja. Joje dalyvauja apie 80 de
legatų iš įvairių Europos, Ame
rikos, Azijos, Afrikos ir Okeani
jos kraštų.

Antijoid jos svečiai
Popiežius Jonas Paulius II-sis 

Vatikane priėmė Antijokijos 
ir visų Rytų airų stačiatikių 
patriarchą Ignatms Yakub O-jį, 
kurį lydėjo septyni sirų vysku
pai ir kunigų bei pasauliečių 
atstovai, šventasis Tėvas svei
kindamas aukštuosius svečius 
iškėlė Antijokijos Bažnyčios 
garbingas ilgų amžių tradicijas, 
primindamas, kad šios bendruo

— Jokių rinkimų nei švento
riuje, nei bažnyčioje nebus. Jei
gu ką nors panašaus bandysite 
daryti, būsite fizine jėga iš
mesti. O kada pamaldas pradėt 
ir jas baigti, — mūsų reikalas.

— Ar man rašyti skelbimą ir 
priklijuoti prie durų? — klausė 
sekretorė.

— Jokių skelbimų, jokių rin
kimų. Komitetas yra, pirminin-l 
kas išrinktas, rajonui pranešta 
ir viskas, — atsakė klebonas.

— Jūs negalite būti pirminin. 
ku, — čirškė sekretorė.

— Kodėl? — paklausė kuni
gas.

— Aš nežinau, bet negalite.
1979 m. birželio 3 d. ryte 8 

vai. prie šventoriaus vartų ir 
bažnyčios durų apylinkės pirmi 
ninkė prisegė skelbimus:

Dėmesio
Šių metų birželio 3 d. tuojau 

po pamaldų Daugailių kultūros 
namuose įvyks visuotinis tikin
čiųjų susirinkimas, kuriame bus 
aptariama Daugailių religinės 
bendruomenės Ūkinė ir finansi
nė veikla Kviečiame visus ti
kinčiuosius dalyvauti susirin
kime.

Utenos rajono Liaudies 
deputatų tarybos vykdomasis

komitetas 

(Bus daugiau)

menės nariai — Kristaus sekė
jai — pirmą kartą buvo pava
dinti garbingu krikščionių var
du. Pažymėjęs, jog tiek katali
kai, tiek sirai stačiatikiai gy
vena tuo pačiu tikėjimu, Šven
tasis Tėvas pasidžiaugė dabar
tiniais nuoširdžiais abejų Baž
nyčių santykiais, kurie yra pa
grįsti bendru troškimu siekti 
tarpusavio vienybės.

Sąjūdis už gyvybę
Hagoje, Olandijoje, susirinkę 

vienuolikos kraštų sąjūdžių už 
gyvybę vadovai nutarė dar šių 
metų bėgyje įsteigti tarptauti
nį tribunolą — viešą instituci
ją — negimusiai gyvybei ir jos 
teisėm apsaugoti. Tribunolas 
išvystys plataus masto akciją 
už gyvybės apsaugojimą įvai
riuose kraštuose ir Europos Par
lamente Strasburge. Jo nariais 
bus skiriami gydytojai, slau
gytojai, teisininkai, kunigai ir 
vyrai bei seserys vienuolės, są
jūdžių už gyvybę vadovai.

Klauzūros seserys
Visame pasaulyje dabar yra 

63 tūkstančiai klauzūros seserų 
vienuolių, kurio yra susitelku
sios 2.650-yje vienuolynų. Dau
giausia klauzūros seserų vienuo
lių — apie 43 tūkstančiai — 
yra Europoje, Amerikoje jų 
yra apie 15 tūkstančių, Afrikoje 
apie du tūkstančiai, o Azijoje 
ir Okeanijoje apie 1.300. Se
niausia klauzūros sesuo vienuo
lė yra Ispanijoje, kuri neseniai 
atžymėjo savo amžiaus šimto 
metų ir vienuolinio gyvenimo 
74-verių metų sukaktį.

Kūdikių
Australų sąjūdis kovai už 

žmogaus teisę į gyvybę pasiekė 
didelį laimėjimą: Australijos 
federalinis Parlamentas patvir
tino įstatymo pakeitimą apie 
negimusio kūdikio teisę į gyvy
bę. Įstatymas, kuris liečia ben
drąsias žmogaus teises, apims 
ir vadinamąją kūdikio teisių 
deklaraciją, kurią 1969-ais me-

Buvęs prezidentas Gerald Ford tariasi su respublikonų kandidatu į prezidento 
vietą Ronaldu Reaganu, kuris pareiškė, kad jam labai naudingi Fordo pata
rimai. Fordas žadėjo daryti viską, kad Reaganas laimėtų rinkimus.

Kennedy atmetė 
taikos pasiūlymus

Nepavyko užbaigti demokratų skilimo
VVashingtonas. — Atmesda

mas prezidento Carterio ragini
mus užbaigti demokratų parti
jos skaldymą, senatorius Ken
nedy pareiškė, kad jis toliau 
sieks partijos nominacijos. Se
natorius atsisakė pažadėti, kad 
jis, pralaimėjęs konvencijoje, 
parems prezidento Carterio ir 
viceprezidento Mondale kandida
tūrą. Prezidentas Carteris kal
bėjosi su senatorium 66 minu
tes, tačiau po pasimatymo atsi
sakė kartu su Kennedžiu nusi
fotografuoti. *

Senatoriaus štabo žiniomis, 
jig triskart reikalavo, kad Car
teris dalyvautų su juo debatuo
se. Carteris vienu metu paklau
sė, “Ar tu paremsi mane, jei 
aš debatuose dalyvaučiau? Ken
nedy vengė į šį klausimą atsa
kyti.

Korespondentai rašo, kad Car
teris daugelyje klausimų nusi
leido Kennedžiui, nes jam labai 
reikalingas jo pritarimas. Nu
tarta paskirti konvencijos pa
grindiniu kalbėtoju kongresma- 
ną Morris Udall iš Arizonos, ku
ris yra žinomas Kennedžio rė
mėjas. Prezidento komitetas 
sutiko, kad į partijos platformos 
komitetą būtų paskirti penki 
Kennedžio šalininkai. Komitetas, 
iš 15 narių, nustatys partijos 
programą.

Prezidentas Carteris po susi
tikimo su Kennedžiu pareiškė 
reporteriams, kad jis tikisi lai
mėti nominaciją ir rinkimus, 
nors jo Kennedis ir neremtų.

Visai kitoks buvo respubliko
nų Ronaldo Reagano ir Ge- 
raldo Fordo susitikimas. For
das pareiškė dėsiąs visas pas
tangas, kad Reaganas būtų iš
rinktas. Jis anksčiau manęs, 
kad Reaganas per griežtas, jo 
pažrūroe perdaug konservaty
vios, tačiau dabar pamatęs, kad 
Reaganas kai kurias pažiūras 
sušvelnino ir jis turįs visus duo
menis tapti geru JAV preziden
tu. Reaganą jis remsiąs visai 
nuoširdžiai Paklaustas apie 
praeities nesutarimus, Reaganas 
pasakė, kad dabar jiedu geriau 
vienas kitą pažįsta, o dėl praei
ties nesutarimų kalta komuni
kacijų stoka ir patarėjų nesuta
rimai.

Prezidento Carterio perrinki
mo komitetas pareiškė, kad dė

tais paskelbė Jungtinių Tautų 
Organizacija. Toje deklaracijo
je įsakmiai pabrėžiama, jog 
kūdikiui turi būti užtikrinta ati
tinkama juridinė globa tiek ' 
prieš gimimą, tiek užgimus.

mokratų konvencijoje, nežiūrint 
senatoriaus Kennedžio priešiš
kumo, jo šalininkai tas teisingai 
traktuojami bus priimti į įvai
rias komisijas ir komitetus. 
Konvencijos organizavimas pa
vestas viceprezidento Mondale 
štabo viršininkui Ričhard Moe ir 
senatoriaus Kennedžio politi
niam direktoriui Paul Kirk.

Daugelis demokratų partijos 
veikėjų nusivylę, kad Carteris 
ir Kennedy nesusitarė veikti 
bendrai prieš respublikonus. 
Manoma, kad šitoks Kennedžio 
užsispyrimas gali jam pakenkti 
demokratų konvencijoje.

Maskvoje lankosi
Indijos ministeris

Maskva. — Sovietų Sąjungo
je lankosi Indijos užsienio rei
kalų ministeris Narasimha Rao. 
Indijos žiniomis, jis ragina 
Kremliaus vyriausybę atitraukti 
karo jėgas iš Afganistano, nes 
Amerika toliau stiprins savo ka
rines jėgas Indijos vandenyse. 
Be to, vis agresyviau reaguoja 
Pakistanas ir Kinija, Indijos 
kaimynai Sovietų užsienio rei
kalų ministeris Gromyko atsa
kęs, kad reikia pripažinti “egzi
stuojančią realybę. Visi užsie
nio spaudimai padėties nepakeis, 
jokioms deryboms nėra pa
grindo”.

Izraelio premjeras
atidengė paslaptį

Jeruzalė. — Izraelio premje
ras Beginąs susilaukė didelės 
kritikos, nes jis paskelbė diplo
matų pasaulyje, paprastai, nu
tylimą žinią. Beginąs atidengė, 
kad jo vyriausybė keliskart 
slaptai derėjosi su Jordano ka
raliumi Husseinu. Paskutinis 
takių derybų dalyvis buvęs Mo- 
she Dayanas, buvęs užsienio 
reikalų ministeris. Manoms, 
kad šitoks diplomatinės paslap
ties atidengimas pakenks Jorda
no karaliui arabų tarpe. Begi
nąs išdavė paslaptį, atsiliepda
mas į opozicijos vado Shimon 
Pėrės tvirtinimą, kad jis, tapęs 
premjeru, pradėtų derybas su 
arabais. Beginąs pasakė: “Mes 
jau pradėjome”.

Kinijos valdžia 
tikisi paramos

Pekinas. — Kinijos viceprem
jeras Deng pareiškė Amerikos 
delegacijai, kad santykiai tarp 
Kinijos ir Amerikos pagerėjo, 
nors dar ir negalima sakyti, kad

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba 14-0 balsais pasmerkė 
Izraelio elgesį su arabų miestų 
merais ir pareikalavo, kad nu- 
kentėjusiems būtų atlyginta. 
JAV nuo balsavimo susilaikė.

— JAV susitarė su Omanu 
dėl karinių sandėlių, aviacijos 
ir laivyno įrengimų Omano te
ritorijoje. Derybos dėl barių 
baigiamos ir su Kenija, tik su 
Somalija sunku susitarti, nes ji 
per daug reikalauja už savo 
uostą.

— Izraelyje bombos sužeistas 
Nablus miesto burmistras iš
vežtas gydyti į Jordaną. Jis ne
pasitiki žydais daktarais.

— Atstovų rūmai sumažino 
lėšas, skirtas užsienio valsty
bių paramai. Po ilgų ginčų ats
tovai patvirtino Nikaragvai 
skirtą paramą — 53.7 miL dol. 
Kai kurie priekaištavo, kad 
Amerika remia komunistinę vy
riausybę.

— Los Angeles piktadariai 
nušovė moterį Slaptosios tarny
bos agentę. Uį piktadarių su
gavimą tarnyba paskyrė premi
ją — 25,000 dot. .

— Kinijos vyriausybė atiden
gė, kad dar šiemet bus teisia
mi “keturių gaujos” nariai, ku
rių tarpe yra ir Mao Tse Tun- 
go našlė.

— Sovietų Sąjunga pakėlė į 
erdves dar du kosmonautus, ku
rie bandys susirišti su erdvėje 
skriejančia “Saliut” erdvės la
boratorija. >.

— Tailandijoje susidūrė du 
keleivių pilni autobusai, žuvo 
26, sužeisti 63 asmenys.

— Libane kaž kas peršovė 
Reuterio žinių agentūros ve
dėją.

— Senato ginkluotų jėgų ko
miteto sudaryta komisija, kuri 
aiškins, kodėl nepavyko įkaitų 
gelbėjimo žygis Irane, tvirtina, 
kad raportas der nebaigtas. 
Spauda jau skelbė, kad komisija 
kaltins vyriausią šio žygio va
dą, armijos generolą James 
Vaught

— Arkansas valstijoje nuo 
vieškelio nulėkė keleivinis au
tobusas, žuvo 19 žmonių.

Irano sąlygos
Teheranas. — Amerikiečiai 

delegatai Irano sukviestoje tarp
tautinėje “Amerikai pasmerkti” 
konferencijoje atvežė dvidešim
čiai įkaitų laiškus iš giminių. 
Iranas paskelbė, kad preziden
tas Bani Sadras reikalauja už 
įkaitų paleidimą: sudaryti ko
misiją, kuri ištirtų Amerikos 
kišimąsi j Irano reikalus, nu
traukti Amerikos paramą ša
cho šeimai, garantuoti, kad 
Amerika užbaiga Irane pradė
tus projektus, aprūpins Iraną 
atsarginėmis mašinų, kurios 
buvo anksčiau parduotos, dali
mis, garantuoti, kad Amerika 
ateityje nesikiš į Irano reikalus

Konferencija baigta rezoliuci
ja, kurioje išreiškiamas susiža
vėjimas heroiškais Irano žmo
nėmis ir pasmerkiama Ameri
kos intervencija per paskuti
niuosius 27 metus.

abi valstybės yra sąjunginin
kės. Jis pareiškė viltį, kad Ame
rika, Japonija ir Trečiojo pa
saulio šalys padės Kinijai rung
tis su sovietų hegemonizmu. 
Tengas švelniai pajuokė Ame
rikos vyriausybes, kad jos taip 
vėlai suprato, kad pagrindinis 
pavojus pasaulio saugumui, tai
kai, pastovumui kyla iš Sovietų 
Sąjungos.

SOVIETAI STEBI 
AMERIKOS RINKIMUS

Kremlių! nepriimtini Carterio “zigzagai*’
Maskva. — Amerikos rinki

mų sistema kartais neaiški pa
tiems amerikiečiams, tuo labiau 
ji nesuprantama užsieniečiams. 
Sovietų Sąjungos spauda seka 
rinkimus, savaip aiškina įvykius, 
svarsto kandidatus ir spėlioja, ku
ris jų būtų tinkamesnis įtempi
mų mažinimui, kuris būtų nuo
laidesnis Kremliui Iš sovietų ko
mentarų aišku, kad Carteris 
Maskvai visai nepriimtinas. “Li- 
teratumaja Gazieta” neseniai 
kaltino Carterį, kad jis tyčia su
gadino Amerikos santykius su 
Sovietų Sąjunga. Gegužės 31 d. 
Maskvos televizijos komentato
rius Leonidas Zimijatinas kalti
no Carterį “pavojingais užsienio 
politikos zigzagais”, niekas nega
lįs įspėti, ką Carteris nutars dary
ti ateinančią dieną.

Paskutiniu metu sovietų spau
da mažai mini Reaganą, kuris 
gegužės 10 dieną Pravdos ko
respondento buvo pavadintas “bu
vusiu filmų aktorium, kuris vis 
dar neatsisakė svajonės suvaidin
ti JAV prezidento vaidmenį”. 
Maskvos radijas kovo 9 d. vadino 
Reaganą “aršiu reakcijonierium, 
už kurio nugaros stovi karinis 
pramoninis kompleksas”. Priva
čiai besikalbėdami sovietų parei
gūnai pareiškia amerikiečiams 
korespondentams, kad Reaganas 
gali būti ir neblogas prezidentas. 
Jis respublikonas, o sovietai, pap
rastai, su respublikonais neblogai 
sugyveną, ką parodė ir Nraono 
prezidentūra. Reagano retorika 
prieš sovietus pasikeisianti, kai 
jis pateks į Baltuosius Rūmus.

Didžiausią mįslę Maskvos ste
bėtojams sudaro John Anderson. 
Kovo 10 d. Tass agentūra kalbė
jo apie jį, kaip apie “žymų res
publikoną”, kuris remia SALT II 
susitarimą, kritikuoja Carterį dėl 
jo reakcijos į Afganistano įvy
kius ir priešinasi politikai, kuri 
stiprina karines jėgas prie Persų 
jūros.

įdomi Maskvos laikysena sena
toriaus Kennedžio atžvilgiu. 
Pravda kovo 10 d- rašė, kad jis 
turi daug “pozityvių” pusių, ta
čiau per žemai laiko iškėlęs libe
ralizmo vėliavą. Užsienio stebė
tojų manymu, Kremlius mieliau

— Izraelio karo laivai apšau
dė Libane esančias palestiniečių 
stovyklas.

— Egipto kariuomenės šta
bo viršininkas gen. Abu Ghaza- 
la pasakė spaudai, kad Libija, 
sovietų padedama, stiprina pa
sienyje karines jėgas, įrengia 
bunkerius, planuodama Egipto 
puolimą. Sovietai kursto Etio
pijos vyriausybę nukreipti Ni
lo upės vandenį, kad jo mažiau 
tektų Egiptui.

Nepartlnii kandidatas i prezidento vie
tą kongreso narys John Anderson. Ma- 
noma, kad jis prezidento rinkimuose 
daugiau pakenks demokratų kandida
tui. nagu — respublikonų.

matytų išrinktu Kennedį negu 
Carterį, tačiau sovietų vadai su
prantą, kad jis šiais metais netu
ri šansų laimėti.

Vilniaus “Tiesa” gegužės 21 d. 
rašo, kad daug kas Amerikoje vis 
kritiškiau vertina ilgas, triukš
mingas, brangiai kainuojančias 
rinkimines kampanijas. Abi par
tijos —respublikonai ir demo
kratai neturį ilgalaikių programų, 
savo idėjinių platformų. Spar
čiai auga skaičius tokių amerikie
čių, kurie nebesutinka nei su 
vienos, nei su kitos partijos pa
siūlymais. Didėja nusivylimas ir 
rinkimais. Nuo 1960 metų apie 
15 milijonų amerikeečių nebeatei
na į rinkimus, 1972 metų rinki
muose nebalsavo 37 procentai 
rinkėjų, 1976 metais jau beveik 
41 procentas. Dabartinio šauki
mo kongresą rinko tik 36 proc 
Iš 150 milijonų rinkėjų rinki
muose dalyvavo tik 57 milijonai.

Kompiuterio klaida
paskelbė aliarmą

Washingtonas. — Ketvirta
dienį Amerikos gynybos koman
da gavo klaidingą žinią, kad ii 
Sov. Sąjungos atlekia branduo
linės raketos. NORAD (North 
American Air Defence Com- 
mand) paskelbė aliarmą, į orą 
pakilo strateginiai bombone
šiai, kiti buvo paruošti skridi
mui. Po 3 minučių paaiškėjo, 
kad viename kompiuteryje įvy
ko “techninė problema”, aliar
mas tuoj buvo atšauktas. Kitos 
aviacijos įspėjimo sistemos ne
patvirtino, kad atskrenda prie
šo raketos.

Kaip žinoma, panašus kom
piuterio gedimas įvyko pernai 
lapkričio 9 d. Po to kongreso 
priežiūros General Accounting 
Office griežtai kritikavo klai
das darančią kompiuterių sis
temą, kuri kainavo daugiau bi
lijono dolerių. Šitokie aparatų 
gedimai gali sukelti IH-čiąjį Pa
saulinį karą, pareiškė GAO. 

Kovos Afganistane

— Afganistano 
laivės kovotojų žiniomis, sovie
tai išmetė parašiutininkus Af
ganistano rytinėje provincijoje, 
Kunaro upės slėnyje, čia įvyko 
kieti mūšiai, kuriuose žuvo 64 
afganai sukilėliai, o rusų žuvo 
žymiai daugiau. “Pravda” Mas
kvoje rašo, kad atėjęs pavasaris 
pagyvino “banditų” veiklą. Pa
gyvėjo ir ginklų transportas, 
siunčiamas iš užsienių.

Korespondentai iš Maskvos 
praneša, kad ten viename insti
tute paskaitą turėjo ii Afganis
tano sugrįžęs generolas. Klau
simų metu jo buvo paklausta*. 
“Jei būtų išvežta mūsų kariuo
menė, kaip ilgai išaDaikytų Bab
ruko Karmalo vyriausybė?” 
Generolas trumpai atsakęs: 
“Maždaug pusantros valandos”.

KALENDORIUS

Birželio 7 d.: Robertas, Pauli
na, Romantas, Milda.

Birželio 8 d.: Kristaus Kūno 
šventė. Medardas, Kaliopė, Žos
tautas, Germinė

Birželio 9 d.: Efrėmas, Pelagi- 
ja, Gintas, Virilė.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:22. 

ORAS
Apsiniaukę gali lyti su perkū

nija, temperatūra dieną 90 L, 
naktį 75 1.

Split by PDF Splitter
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 7 d.

siųsti: 6522 So. EockwoD Ave^ Cttcago, IL. 60629. TeL 776-7852
Muzikantai ir vaidintojai P. Dielininkaičio kuopos Šventės metu. B kairės: A. Plienas, A. Botikaitia, D. FoHkattft 
dešinėje — “Arlekino meilę" vaidina: L. Bilutė, R. Dudėnai tė, L. KriauėiOnaitė ir R. Poiikaitytė.

K
POSĖDŽIAVO /

Gegužės 21 d., posėdžiavo At- 
kų federacijos valdyba. Posėdžio 
pradžioje Federacijos vadas Juo 
zas B. Laučka pateikė išsamų 
pranešimą apie nuveiktus darbus 
paskutinių dviejų mėnesiu lai* 
kotarpyje. Federacijos vadas da
lyvavo New Yorko ir Toronto 
at-kų šventėse. Aplankė Roches 
terio at-kus, o vėliau Chicagoje 
dalyvavo atiku Šalpos fondo val
dybos posėdyje, kurio metu jau
nimo sąjungų veiklai .paremti 
buvo paskirta 3.140 dolerių. įvy
kusiame At-kų .tarybos posėdyje 
Ateiti įtinku namuose, Chicagoje, 
Federacijos vadas plačiau pain
formavo tarybos narius apie Fe
deracijos vaidybos rūpesčius ir 
lūkesčius bei ateities planus.

Būdamas Chicagoje, Federaci
jos vadas pašnekesiuose su visa ei
le ateitininku veikėju pajuto, jog 
federacijos valdybai “išsikėlus” 
iš Chicagos, susidarė trūkumas 
at-kus jungiančio ir juos atstovau 
jaučio vieneto, jisai pakvietė dr. 
P. Kisielių, buvusį Federacijos va
dą, būti specialiu įgaliotiniu Chi
cagoje ir atstovauti Federacijos 
valdybą svarbesniuose įvykiuose 
ir sudaryti visus ateitininkus ap
jungiantį vienetą Chicagoje.

Posėdyje buvo patvirtinta Fe
deracijos valdybos sąmata 1980-

Ateitininkų namų tarybos pirm. A. Prapuolenytė skaito pranešimą Ateities 
fondo narių susirinkime. Kairėje: L Kazlauskiene ir dr. K. Ambrazaitis

Nuotr. J. Kuprio

ATEITININKU SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA

šiais metais stovykla bus rug
pjūčio 3 —10 dienomis Dainavo
je. Kviečiame gausiai dalyvauti ir 
jau užsiregistruoti pas Vytautą 
šoliūną, 114 Stephan Str., Le
ment, 111. 60439, arba tel. (312) 
257 — 6739 ir (312) 257 — 2175.

CHICAGOS ATEITININKŲ 
ŠEIMOS ŠVENTĖ

šiais metais ateitininku šeimos 
šventė bus birželio'8 dieną (sek
madienį) Ateitininku namuose. 
Prasidės 11 vafl. ryto šv. Mišio- 
mis. Po šv. Mišių užkandžiai, 
pabendravimas gamtoje, jauni
mo žaidimai ir muzika.

Visi Chicagos ir apylinkių 
ateitininkai maloniai kviečiami

CMcegoe P. DMlaiakalOo kuopos nariai žygiuoja aavo metinės šventės 
aata. O kairės: V. VlaraityU. Noikaitytė, L. BalOauskaitė, A. Kižytė. R. 
ntititflK A. Balrtauakat R. PoUkaltyt*, L. SUatait*.

U F. VALDYBA
tiems metams. Taip pat nutarta 
pakviesti “Ateities” leidyklos re
dakcinę komisiją —dr. K. Kebli, 
Viktoriją Skrupskelytę ir Kazį Bra 
dūną — ir tdliau pasilikti savo 
pareigose.

Ateitininku federacijos valdy
bos prašoma, Daina Kojelytė su
tiko vykti į Pietų Ameriką ir ten 
pravesti ateitininkų stovyklas bei 
kursus.

Buvo teigiamai pasisakyta ir į 
A. L. Kataliku federacijos valdy
bos pakvietimą atsiųsti atstovus 
į kongresą, kuris įvyks Detroite, 
spalio 17 — 19 dienomis. Kongre
so metu bus įteikta religinės lite
ratūros premija. Taip pat gau
tas kvietimas atsiusti at-kų fede 
racijos atstovą j Lietuvos vyčiu 
seimą Bostone, rugpiūčio 7 — 9 
dienomis. Valdybos nariai išreiš
kė pageidavimą, kad į seimą vyk
tų pats federacijos vadas. Tai bū 
tu gera proga su vyčiais užmegzti 
glaudesnius ryšius.

Federacijos valdyba netenka 
vienos aktyvios narės — mokslei
viu sąjungos referentės Ofelijos 
Baršketytės. Ji išvyksta į Arizoną 
tęsti studijų. Visi valdybos na
riai jai dėkoja už glaudu bendra
darbiavimą ir linki sėkmės stu
dijose.

iv

šioje šventėje dalyvauti. Ateiti
ninku narnai yra Rt 171 ir 127 
Str., Lemont, III.

Chicagos ateitininkų 
sendraugiu skyriaus valdyba

MŪSŲ SUKAKTUVININKAS

Dr. Juozas Girnius stflaukė 65 
metu amžiaus, šia gražia proga 
“Iš Ateitininku gyvenimo” sky
riaus bendradarbiai rr skaitytojai 
sveikina mielą sukaktuvininką, 
daugelio knygų autorių, ypa
tingai parašius tokią stambią prof. 
Prano Dovydaičio monografiją, 
buvusį ateitininku federacijos va 
dą, “Aidu” redaktorių, visuome
nininką.

Linkime jam gausios Dievo pa
laimos, daug sveikatos ir sėkmės 
tolimesniame gyvenimo kelyje.

ATEITININKŲ FONDO
Birželio 1 dienos popietę Atei 

tininkų fondo nariai ir svečiai 
rinkosi gražiuose Ateitininku na 
muose susirinkimui ir pabendra 
vimui.

Papietavę susirinkome į vir 
šutinę salę oficialiai- popietės dar 
botvarkei ir pasidalinti mintimis. 
Susirinkimą pradėjo tarybos pir 
mininkė Aldona Prapuoflenytė, 
pasveikindama visus susirinku 
sius ir pakviesdama dr. K Am 
brozaitį susirinkimui pirminin 
kauti, o I. Kazlauskienę — sek re 
toriauti.

Namu pirkėju vardu kalbėjo 
dr. K. Ambrazaitis, dėkodamas 
šių namų iniciatorei, organizato 
rei ir nenuilstamai darbininkei 
Elenai Razmienei. Prof. J. Dovy 
daičio žodžiais tariant, jis ragi 
no atidaryti langus ir duris kiek 
vienam lietuviui, kad šie namai 
plaktų ideologine širdimi. Linkė 
jo, kad narnai būtu vieta jauni 
mui, vidurinei kartai ir senimui, 
ir valdybos veiklos apžvalgą. Dė

A. Prapuolenytė apžvelgė ta
rybos veiklą. Dėkojo Abro- 
maičiams už ju visą darba ir 
paaukotą laiką namus prižiū
rint, ir jais besirūpinant. Dėkojo 
Alenskams, kurie dabar namus 
prižiūri. Dėkojo Česlovui Grin- 
cevdčiui ir visiems kitiems, prisi- 
dėjusiems prie namu tvarkymo. 
Tarybos pirmininkė perskaitė 
tarybos ir valdybos sąstatą, išvar
dino visus renginius, rengtus atei
tininku namuose, kaip pav., po
ezijos rečitaliai, šeimų atsinauji
nimo dienos, paskaitos, šventės, 
susirinkimai, mergvakaris, pobū
viai, ir SAS, MAS ir JAS-gų su
ruošti vadovu kursai. Apgailes
tavo, kad į prieš Kalėdas suorga
nizuotą piniginį vaju tik 10 proc. 
teatsiliepė savo aukomis, ir ragi
no ieškoti daugiau nariu, dau
giau mecenatu, nes ateities pla
nuose numatyta įrengti bibliote
ką, išpilti mašinoms statyti aikš 
tė ir kelio pravedimas pareikalaus 
daug lėšų.

Namų finansinės padėties ap 
žvalgą davė P. Kilius, valdybos iž 
dininkas, kuris labai tvarkingai ir 
sumaniai tvarko iždą.

Namų teisinis patarėjas adv. 
Saulius Kuprys pranešė, kad Atei
ties Fondas buvo inkorporuotas 
1968 m. ir yra atleistas nuo mo
kesčių visam laikui. Aukotojai 
gali nurašyti iki 50 proc. savo al
gos.

O. Abromaitienei atsisakius iš 
pareigu, i valdybą sutiko įeiti S. 
Tamuliams, kurį vėliau taryba sa
vo posėdyje patvirtino.

Diskusijos vyko gana gyvai ir 
draugiškoje nuotaikoje. Pasitar
ta ir pasidalinta mintimis namu 
naudojimo reikalu, ką da
ryti su kambariais antrame aukš
te, kaip sukelti daugiau lėšų h- 
panašiai. Susirinkimo dalyviai 
sutelkė daugelį sumanymu ir nau-
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NARlŲ SUSIRINKIMAS
jų minčių, kurias taryba ir val
dyba pasvarstys ir duos atitin
kamą eigą.

Dėkojame A. Prapuolenytei, 
sumaniai ruošusiai ir pravedusiai 
šią popietę, F. Mackevičienei, vi
sada puošiančiai ateitininkų na
mus savo išaugintomis gražiau
siomis gėlėmis, A. Rimkienei, nie
kada neatsisakančiai padėtiAčiū 
JuPolikaičiui,nenuilstančiam dar
bininkui (stebina mus kaip jis vi
sur ir suspėja), A Grincevičie- 
nei, R. Olšauskaitei, M. Tamu- 
lionienei ir visiems kitiems, kurie 
prisidėjo prie šios malonios po
pietės suruošimo.

Pr. Dielininkaičio kuopos vėiiava ir 
vėliavininkai metinės Šventės metu. 
Iš kairės: A. Sabaitė, A. Plienas ir R. 
Matonytė.

B ATEITININKU ŠALPOS 
FONDO VEIKLOS

Balandžio mėn. 25 dienos po
sėdyje, įvykusiame fondo pirmi
ninko dr. V. Šaulio rezidencijoje, 
Chicagoje, dalyvavo visa valdy
ba ir Ateitininkų federacijos va
das Juozas B. Laučka. J. B. Lauč- 
ka supažindino posėdžio dalyvius 
su Atikų federacijos valdybos 
veiklos planais, vykdomais dar
bais bei jau atliktais uždaviniais, 
kurie pirmoj eilėj naujai valdy
bai teko vykdyti. Užsibrėžtus už
davinius valdyba atliks, kiek tai 
leis esamos sąlygos ir turimi jė
gų bei lėšų ištekliai. Teks skirti 
daugiau pastangų glaudesniam 
organizaciniam susitvarkymui, 
moksleivių ir studentų at-kų 
įvairiopos veiklos pagyvinimui, 
taip pat sendraugių gausi nges- 
nio skaičiaus įjungimui į jauni
mo globėjų bei rėmėjų eiles. 
Ypatingo dėmesio verti jaunesnie
ji sendraugiai, kurie savo amžiu
mi bei nuotaikomis stovi arčiau 
ateitininkiškojo jaunimo nei vy
resnioji karta. Sektinu pavyzdžiu 
yra vyresniojo amžiaus sendrau
giai ir bendrai visi tie katalikai 
geradariai, kurie savo nario mo
kesčiais ir nuolatinėmis ar vien
kartinėmis aukomis per Ateitinin 
kų šalpos fondą remia at-kų jau j 
nimo mokymąsi ir organizacinės I

veiklos pastangas. Federacijos val
dyba didžiai vertina visų gerada
rių paramą, o Ateitininkų šalpos 
fondo valdybai linki sėkmės lė
šas telkiant ir jas paskirstant pa
ramos reik alingiems.

Po Federacijos vado praneši 
mo, svarstyti A š. F. reikalai. 
Pirmuoju fondo uždaviniu yra 
telkti lėšas mokslus einančiam 
at-kų jaunimui remti. Fondo val
dyba laiko savo pirmine parei
ga parūpinti lėšų stipendijoms, 
paskoloms bei ypatingais atvejais 
paskirų jaunuolių sušelpimui, 
kad nė vienas at-kas nenutrauk
tų studijų arba būtų priverstas 
atsižadėti siekti aukštesnio moks
lo laipsnio vien dėl lėšų stokos. 

Antruoju fondo uždaviniu yra ide
ologinę bei kūrybinę moksleivių 
ir studentų at-kų veiklą stiprin
ti ir visų at-kų savišalpą parem
ti. Šią visuomeninę at-kų veik
los sritį A š. F. tegali efektingiau 
paremti tik tuo atveju, kai lieka 
lėšų nuo pirminės pareigos — 
stipendijų bei .paskolų prašan
čiųjų patenkinimo. Tad vykdy
damas šalpos uždavinius A S. F. 
nuolat kreipiasi į fondo narius ir 
visus rėmėjus, kurių nario mokes
čiais ir aukomis pastoviai papil
domas fondo iždas. Tik visų ge
radarių pastangomis ir aukomis 
fondas kiek įmanoma atlieka taip 
reikalingą ateitininkų savišalpos 
uždavinį. 8. R.

MERGVAKARIS

Laukiame visi Loretos Radvi
laitės ir Jurgio Bradūno vestuvių, 
kurios įvyks birželio 21 d. Abu
du yra gerai žinomi ir veiklūs 
ateitininkai nuo pat mažens — 
Jurgis, pasižymėdamas savo talen
tingumu ir humoru, o Loreta sa
vo draugiškumu ir švelnumu. Už 
tat buvo labai tinkama, kad to
kiai mielai ateitininkiškai porai 
buvo ruošiamas mergvakaris atei
tininkų namuose —savo “šei
mos” namuose.

Nuotaika buvo nepaprastai šil
ta, linksma — lietuviška. Sutiko
me busimąją .porą ne su įprastu 
amerikietišku “surprise” šauks-
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Sol. Praurimo Ragienė 

dainuoja

YRA SALI S
14 skirtingų lietuvių kompozi

torių dainos ir arijo®-8 su stygi
nio kvinteto palyda., 2 su klari- 
neto partija papildoma ir 4 su for
tepijono palyda (Beržui, berželiui. 
Gegutė. Dainos. Muzika ir gėlės. 
Sofijos malda. Skamba, skamba 
kanklės. Nedvelk vėjeli. Yra žalis. 
Mylėk lietuvį ir kitos).

Diriguoja: Arūnas Kaminskas.
Plokšteles kaina su persiunti

mu — $8.85. Illinois gyv. dar pri
deda 48 ct. Illinois vals. mokesčio.

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 
4545 W. 68 St Chicago, IL 60629.
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DRAUGO mokama iš anksto 
metams

Chicago ir Cook County $40.00
Kanadoje ........ . U.S.A 40.00
Užsienyje .......... ............. 40.00
Kitur ................................ 38.00
Savaitinis ...... ...... _... 25.00

y2 metų 3 mėn.
$22.00 $15.00
22.00 15.00
22.00 15.00
20.00 13.00
15.00 —

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 ild 1200.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:00, šeštadieniais 
8:30 — 1200.

• Redakcija straipsnius taiso sa
vo nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skel
bimų kainos prisiunčiamos gavus

| prašymą.

mu, bet su lietuviškomis daino
mis, kurias vyresniosios mote
rys išmokė dainuoti jaunesnias 
ponias ir paneles prieš jų atvyki
mą. Aldona Zailskaitė net paruo
šė dainų knygelę šia proga. Su
tikome juos su rūtų vainiku, 
kurį mergaitės nupynė jų laukda
mos. Buvo ir “sostas” apipuoštas 
gegužės alyvų žiedais, nuskintais

(Nukelta į 4 pusL) 

Advokatų Draugija
VALDEMARAS BYLAITIS 

DR
VINCAS BBIZGYS 

Teisių daktarei 
2468 W. Sttfa Street, Chicago, m 

Visi tek 778-8000
Valandos pasai anai tarimu
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RADIO PROGRAMA -
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj iš 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, dainos 
ir Magdutės pasaka. Šių programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis į Balde Flo- 
rists — gėlių bei dovanų krautuvę, 
S02 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis “Draugas** ir ra
nte didelį pasirinkimą lietuviškų kny-
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Biznieriams Apsimoka skelbtis 
dienraštyje “Drauge”.

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

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159\

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vak-vak? išskyroj 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai popjet

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
Lietuvis gydytojas

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

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

0R. 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. 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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

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. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ

Specialybė — Nervų ir
Emocinės ligos

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Ofs. HE 4-1818: Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 71st Street

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

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

Telef. - 282 4422

Dr. ROMAS PETKUS
' AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ.

4200 NO. CENTRAL AVĖ.
Valandos pagal susitarimą
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DR. JANINA JAKŠEVlClUS
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VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd.

Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS
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2618 W 71st St. - Tel. 737-5149
Vak pagal susitarimą Uždaryta trečOfs. PO 7-6000. Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street ‘

Vak antr 14 popiet ir ketv 5-7 vak.
Ofiso tel. 776 2880. rezid. 448-5545

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGOS

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS

Tel.-GR 6 0617
6958 S. Talman Avė.

. įstaigos ir buto tel. 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

DIPLOMATE, AMERICAN BOARD
OP PAMILT PRACTICE

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

Ofiso tai. HE 4-2123. namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Vak pirm , antrad . ketv ir penktad 2-5 ir 
6 7 — iš anksto susitarus.

DR. IRENA KYRAS
DANTŲ GYDYTOJA
2659 W 59 St. CMcago

476-2112
įfal pagal susitarimą Pirm . antr., treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai.

Ofs M 586-3166: namų 381-3772

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Vest 83rd Strret
Vak: pirm. antr. ketv ir penkt

2—7) šeštadieniais pagal susitanma.
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Gedulas ir rūpestis NETIKRA ATEITIS Rimties valandėlei
r
* TAUTOS NELAIMIŲ DIENOSE Ar Sovietai gali rizikuoti karu

Kai minima tėvo ar motinos 
mirties sukaktis, visi vaikai su 
liūdesiu renkasi, jei tik gali, 
prisiminti savp gimdytojus, 
augintojus ir auklėtojus. Tai 
nėra džiaugsmo diena ar turto 
pasidalinimo ginčai. Tai tik 
gedulingas prisiminimas, kad 
jie jau iškeliavę, ir rūpestis, 
kaip reikia tvarkyti savo gyve
nimą. Pagarbą tėvams jie nori 
išlaikyti iki naujųjų kartų, kad 
mirusių nebaigti darbai būtų 
tęsiami ir jų paliktas pavyz
dys būtų paskatas eiti jų ke
liais, nors ir naujose sąlygose, 
naujoje aplinkoje ir naujomis 
priemonėmis.

Su dideliu gedulu ir rūpesčiu 
už savaitės minėsime savo tau
tos didžiųjų nelaimių dienas. 
Lietuvių tauta yra iškentėjusi 
istorinius įvykius, tautai lai
mingus ar ją gniuždančius. Bet 
tauta nėra mirusi. Didvyriš
kos kovos prieš įvairius prie
šus, didieji valstybės plėtimo 
siekimai, kunigaikščių laiko
tarpis Lietuvos vardą iškėlė į 
tuometinės Europos politikos 
viršūnes. Kunigaikščių val
doma Lietuva tada viršijo dau
gelį tuometinių valstybių, 
kunigaikštijų ir karalijų. Visa 
tai šiandien primena tautos 
sugebėjimus, nepalaužiamą iš
tvermę ir žmogiškos laisvės su
pratimą. Ne šiandien mums 
kaltinti, jeigu kultūriniu po
žiūriu jie nepasiekė to, ko galė
jo pasiekti, kad svetimos įta
kos vėliau nebūtų galėjusios 
sunaikinti tautinį ir valstybi
nį gyveriimą. Tai to laikotar
pio dvasia, kurią apspren
džia istorija, bet kurios mes 
sekti jau negalime.

Istorija primena taip pat ir 
nelaimes, kurios sunaikino 
Lietuvos valstybinį gyve
nimą. Bajorija — valdantysis 
luomas dėl titulų išdavė savo 
kalbą ir savo žmones. Lenkų 
įtaka nugalėjo ir sugriovė vi
daus gyvenimą, vėliau rusų 
okupacija sunaikino ne tik 
valstybę, bet ir tautinį susi
pratimą. Reikėjo naujų žmo
nių, suprantančių savo tau
tinius savitumus ir 

.sugebančių sveikose tautos 
šaknyse — paprastoje liaudyje 
pažadinti, išauginti ir sustip
rinti tautinę dvasią iki laisvės 
ir nepriklausomybės laimė
jimo. Tai istorija, kuri mus mo
ko ir skatina eiti tais keliais.

♦
r <

Tautos praeities didybė ne
palengvina dabarties sun
kumų, kančių ir kovų. Kiek
viena karta turi savo 
gyvenimą ir savo kovas, savo 
nelaimes ir savo laimėjimus. 
Ne tautos istorinė praeitis, o 
dabarties žmonės turi jausti 
atsakingumą už tautos likimą 
ir jos laisvę, už išlikimą net 
sunkiausiose nelaimėse ir 
pagalbą kovojantiems bevil
tiškai nelygioje kovoje.

Anais laikais reikėjo Maž
vydų ir Sirvydų, reikėjo Valan
čių ir Daukantų, reikėjo Kudir- 

'•kų ir Basanavičių. Tai vardai, 
kurie neištrinamai įrašyti lie
tuvių tautos likiminiuose isto
rijos keliuose. Jų meto darbai 

- ir pastangos jiems patiems 
neatrodė turį tokios lemiamos 
reikšmės tautos pažadinimui, 
kokiu ji pasireiškė, kai neti
kėtai susikūrė naujos sąlygos.

• Tada Lietuva jau buvo ne tik 
tautiškai subrendusi, bet ir su- 

' gebanti kurti savo valstybę ir
atsikovoti nepriklausomybę.

Kai šiandien žvilgsniu grįž
tame prieš keturiasdešimt me
tu kai daugelis to meto vals
tybės atstovų ir tautos vadovų 
yra atlikę savo pareigas ar 
iškeliavę anapus, tai kartais 
apima tas pats beviltiškas ir 
gal net sunkiai suvokiamos

prasmės kovos būdas, kuriuo 
tiek tauta vergijoje, tiek jos da
lis išeivijoje deda visas pas
tangas ir jėgas išlaikyti tau- 
toinę sąmonę savo 
prieauglyje ir išsilaikyti sve
timųjų jūroje, spiriantis prieš 
visus pasitaikančius sun
kumus. Jeigu tik tokį tikėjimą 
būtų turėję žymieji visuo
menininkai, poetai ir did
vyriai, aukoję savo gyvybes už 
tautos laisvę, tai Lietuvos ne
būtų buvę. Bet jie tikėjo ir dir
bo, nors laimėjimo rezultatų 
daugelis net nenumatė ar jais 
nedaug tegalėjo naudotis.

Didinga tautos praeitis, 
nepalaužiama ir nuolatinė ko
va prieš įvairius priešus, iš
tvermingos pastangos ir dideli 
darbai savo tautos gerovei 
šiandien yra paskatas sekti 
tais, kurie laimėjo, o ne tais, 
kurie istorijoje, kaip bajorija ar 
dalis šviesuomenės, nubyrėjo 
nuo tautos kamieno, ir ne tais, 
kurie ne laiku prarado viltis 
laimėti. Pavyzdys dabarčiai 
yra visi tie, kurie atidavė vis
ką, kad tik tauta atgautų lais
vę ir jos vaikai geriau gyventų 
negu jų tėvai.

♦

Savo tautos didvyrius, kaip 
ir savo tėvus ar artimuosius, su 
pagarba minime jų mirties su
kaktyse, jų gimimo datose. Jų 
gedime, bet nedejuojame, nes 
pripažįstame natūralią tvar
ką, kad vieni į pasaulį ateina, 
kiti iš jo išeina. Skirtingai mi
nime tautos didybės ir jos ne
laimių dienas. Iš vienų moko
mės, kitomis skatinamės ir 
skatiname jaunesnius papėdi- 
ninkus kartu su gedulu širdyje 
ir mintyje visuomet išlaikyti 
sąmoningą tautinį rūpestį, ku
ris stiprintų pasiryžimą atlikti 
skirtą pasiuntinybę savo laike 
ir savo aplinkoje.

Iš išeivijos nereikalaujama 
panašių aukų, kokių reika
lauja gyvenimas vergijoje ir 
ateistinio komunizmo per
sekiojimuose. Bet išeivija turi 
išlikti akivaizdžiu liudininku 
tų skriaudų, kurias nuolat 
aukojusi dešimtis tūkstančių 
deda atitaisyti. Savo aplinkoje 
turime laisvę ir atsakomybę, 
kurios yra aukščiausios žmo
gaus vertės žymės ir kuriomis 
turime naudotis pagelbėti pa
vergtiesiems, kad vergija ne
būtų įteisinta ir padaryta 
amžina.

Keturiasdešimt metų iš
gyvenusi okupacijoje ir pa
aukojusi dešimtis tūkstančių 
gyvybių laisvės kovose, kalė
jimuose ir Sibiro speiguose, 
tauta dar nėra nei palūžusi, nei 
praradusi tautinio sąmo
ningumo, nei pasitikėjimo lais
vės vertybe. Gal ji prarado 
pasitikėjimą laisvaisiais dėl 
abejingo laikymosi paverg
tųjų atžvilgiu ir sutarčių dary
mo užgrobtųjų tautų sąskai- 
ton, bet ji neprarado tautinių 
savitumų, tikėjimo Aukš
čiausiojo veikimu ir pasitikėji
mo savimi ir savo tautos ga
jumu. Tai rodo pogrindžio 
spauda, kurią mes čia sklei
džiame, tai parodo kitais ženk
lais, kuriais mes turime taip pat 
naudotis savęs stiprinimui ir 
tautos vilčių gaivinimui.

Gedulingoji okupacijos 
sukaktis neturi būti tik senti
mentalios dejonės, o rūpestis, 
kaip geriau atlikti savo pa
siuntinybę laisvėje, kad lais
vės būtume verti. Tai paska
tai, kurie padeda ne tiek laukti 
greitų laimėjimų, kiek pasiryž
ti dirbti, kas šiandien reikalin
ga ir ateityje bus naudinga 
tautos laisvei, jos išsilai
kymui ir jos prisikėlimo vil
tims. Pasiryžimas dirbti tau
tai yra tautos laisvės 
stiprinimas. Pr. Gr.

Pastaruoju metu JAV išgy
vena dideles nesėkmes savo už
sienio ir vidaus politikoje. Ry
šium su Sovietų invazija 
Afganistane prez. Carterio pa
skelbtos ūkinės sankcijos la
bai vangiai tevykdomos, biz
nieriams surandant įvairių 
spragų jas apeiti. Tepaisydarni 
savo interesų, nenori jų taikyti 
ir JAV sąjungininkai. Jie ne
pritaria ir JAV raginimui boi
kotuoti Maskvos olimpiadą. 
Beveik visų Europos valsty
bių išskyrus Vokietiją ir Nor
vegiją) jie buvo atmesti. Įstri
gęs amerikiečių įkaitų Irane 
išvadavimas sudavė skaudų 
smūgį JAV prestižui, kartu 
išryškindamas ir JAV sąjun
gininkų nenorą veiksmingai 
prisidėti prie jų išvadavimo. 
Krašte besireiškianti inflia
cija, recesija, nedarbas, kubie
čių pabėgėlių antplūdis ir juo
dųjų piliečių maištingumas irgi 
slegiamai veikia amerikiečių 
nuotaikas.

Optimistinės nuotaikos

Ir vistik Vakaruose atsiran
da optimistų, tikinčių, kad, ne
paisant pažymėtinų laimėjimų 
centrinėje Azijoje, Afrikoje ir 
Karibų jūros erdvėje, Sovietų 
imperija pralaimi Rytų - Vaka
rų rungtynėse. Mat, Rytų Euro
pos vis augąs nepasitenki
nimas bei priešiškumas 
valdantiesiems išryškėjo per 
tokius įvykius, kaip popiežiaus 
Jono PauliaujII, atsilankymas 
Lenkijoje, Prahos teismų metu 
ir masinis rytų vokiečių se
kimas V. Vokietijos televizijos 
programų. Norint komunis
tams išsilaikyti valdžioje, bū
tinai reikia pagerinti savo pi
liečių ūkinę būklę. Atrodo, kad 
prez. Carterio sankcijos dar la
biau apsunkins Maskvos 
sąjungininkų gyvenimą. Ta
čiau, jeigu Maskva neįstengs 
jiems pagelbėti, jie turės pra
šyti Vakarų paramos ir eiti su 
jais į kompromisus. Jeigu So
vietų ūkinė būklė vis blogės, la
bai galima, kad Maskva tokį 
savo satelitų suartėjimą to
leruos ir mėgins jį palenkti sa
vo naudai.

Per pastarąjį dešimtmetį So
vietų politika buvo grindžiama 
detante su JAV, siekė SALT II 
sutartimi užbaigti atominių 
ginklų lenktynes, mėgindama 
neutralizuoti Vakarų Europą ir 
ją įtikinti, kad amerikiečių įsi
pareigojimas ją ginti ato
miniais ginklais esąs bevertis, 
nes joks JAV prezidentas neiš
drįs rizikuoti New Yorko ar 
Wa8hingrono sunaikinimu, 
kad apgintų Londoną ar Pary
žių.

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE

Juozas Vaičeliūnas
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Per tolimesnius tardymus man pasakė, 
kad esu amerikietis kunigas, jėzuitas, mokęsis Romo
je, iš Lenkijos svetima pavarde atvykęs į Rusiją.

Vieną rytą sargybinis pašaukė mane ir pasakė 
viską pasiimti su savim. Liekantieji man pavydėjo, 
nes atrodė, kad iš išeinu į laisvę. Kai kurie prašė 
pranešti jų žmonoms, artimiesiems, kad jie kalėjime 
dar yra gyvi. Su sargybiniu nuėjau į rūsį. Jis mane 
uždarė į vienutę, o pats nuėjo. Atnešė kepalą duonos 
ir šaukštukus į popierių įpilto cukraus. Aš dalį 
duonos tuojau suvalgiau.

Netrukus atėjo trys saugumiečiai. Vienas jų — 
NKGB (vietoje buvusio NKVD) leitenantas. Išvedė 
mane iš kalėjimo, įsodino į kaliniams vežti mašiną ir 
atgabeno į geležinkelio stotį. Čia jau buvo ir mano 
lagaminėlis. Kai atėjo traukinys, mane įvedė į 
vagoną. Jame sausakimšai keleivių. Tik viename 
skyrelyje buvo dvi mergaitės. Leitenantas liepė joms 
susirasti vietas kitur. Jos griebė savo lagaminėlius ir 
išbėgo, nes ginčytis su NKGB nebuvo prasmės.

Kelionė traukiniu

Mano palydovai stotyse nusipirkdavo maisto, bet 
aš nieko negavau, išskyrus tai, ką turėjau rankose: 
pusę kepaliuko duonos ir kiek cukraus. Nors ir labai 
taupiau, bet savo duonos ir cukraus davinį baigiau. 
Kitą dieną vėl buvau labai alkanas. Kai vienoje 
stotyje sargybinis ėjo iš vagono, netyčia išmušė 
leitenantui iš rankos duonos riekę su sviestu. Aš 
norėjau pulti ir ją paimti, bet leitenantas ją paspyrė 
po suolu ir išėjo. Man buvo įsakyta sėdėti vietoje. Aš 
su koja stengiausi tą duonos riekę iškrapštyti iš po 
suolo. Pagaliau man tai pavyko. Kai srgybinis 
nusigręžė, aš griebiau tą duonos riekę. Sargybinis tai 
pastebėjo, bet nieko nesakė. Duoną suvalgiau kaip 
skanėstą.

Gorkio stotyje stovėjo kariniai traukiniai su 
ginklais ir kariais. Naktį čia jau buvo aptemdymai. Ir 
mūsų traukinys į Maskvą ėjo aptemdytas. Kai kur 
mus pralenkdavo kariniai ešalonai su tankais, 
sunkvežimiais, patrankomis. Pagaliau atvykome į 
Maskvą. Iš vagono pervedė į kaliniams vežioti 
mašiną. Į ją buvo sugrūsta apie 30 jaunuolių: 
berniukų ir mergaičių. Turėjau progos paklausti, už 
ką jie buvo suimti. Vienas sakėsi užmušęs kaimyno 
ožką, kiti — pavogę viščiukų, mergaitės — 
pasiėmusios kolchozo kviečių.

Rusijoje vyko karas, ir didelis žmonių judėjimas 
— laisvų, karių ir suimtų. Pagaliau sustojome. 
Pašaukė ir mane, kaip paprastai: Lypinsky Wladimir 
Martinovič, gimęs 1910 m. kaltinamas pagal 
paragrafą 58-10-2. Atvedė į kalėjimą, nuvedė į rūsį ir 
uždarė į vienutę. Tik vėliau sužinojau, kad esu 
Liubiankos kalėjime.

Baisioji Liubianka
Po valandos atėjo sargyba ir nuvedė į patalpą,

kur trumpai nukirpo plaukus, nufotografavo, paėmė 
pirštų nuospaudas ir patikrino sveikatą. Po dušo 
nuogą uždarė į vienutę, kol bus iškaitinti mano 
drabužiai. Rytą buvau nuvestas į vieną kambarį. 
Sakau “kambarį”, nes Lubianka kadaise buvo vieš
butis miesto centre. Patalpa švari, lova gerai paklota, 
o kambaryje — “paraška”. Langas užkaltas geležimis 
ir skarda. Tik mažas ruoželis paliktas šviesai įeiti. 
Duryse langelis sargybiniams.

Buvau alkanas, išvargęs ir sušalęs, nežiūrint 
menkos radiatorių šilimos. Pradėjau vaikščioti, kad 
apšilčiau. Suskamba didysis Kremliaus varpas. Apie 
7 vai. ryto sargas atnešė 400 gr. duonos, gabalėlį 
cukraus ir karšto vandens (kipiatok). Aš viską 
suvalgiau iš karto, nes prieš tai buvau 36 valandas 
visai nevalgęs. Pietums gavau lėkštę skystos sriubos 
su žuvies kauliukais. Viską suvalgiau. Vakarienei 
gavau 3 šaukštus košės. Ir košę prarijau kaip 
saldainį. Apie 10 vai. vakaro sukalbėjau vakarines 
maldas ir atsiguliau. Užmigti negalėjau, nors ir 
buvau pavargęs. Po ilgo tardymo Permės kalėjime, 
mane atgabeno į Maskvą. Ką su manim nori daryti? 
Tokios mintys skverbėsi į galvą. Pagaliau 
pasivedžiau Apvaizdai ir užmigau.

Vieną vidurnaktį mane prikėlė ir nuvedė tardyti. 
Tardymas buvo toks pat kaip ir Permės kalėjime: 
kartojimas tų pačių klausimų. Į kamerą grąžino jau 
po pusryčių. Keletas dienų praėjo ramiai. Aš 
susidariau dienotvarkę, kaip vienuolyne: atskiros 
valandos maldai, mąstymui, poilsiui. Atkalbėdavau 
visas tris rožinio dalis: lenkiškai, lotyniškai ir 
rusiškai. Po vakarienės giedodavau giesmes.

Jaučiau ir karo atgarsius, kai vokiečiai 
atskrisdavo bombarduoti Maskvos.

___________________ (Bus daugiau)--------------------------------

p. gauCys

Strateginė padėtis

Praeito dešimtmečio gale 
strateginė padėtis ėmė krypti 
Sovietų naudai, nes jie be ato
dairos ginklavosi, tuo tarpu 
JAV, pralaimėjusios Viet
namo karą, prarado pasitikėji
mą savimi, atšaukė privalomą 
karinę tarnybą, įsteigė sava
norių kariuomenę, kurią dau
giausia sudaro juodžiai ir gero
kas skaičius palaidų moterų. 
Tokios kariuomenės kovin
gumas labai abejotinas. Arti
moje ateityje numatoma ener
gijos stoka, JAV suglebimas ir 
nuolaidžiavimas paskatino 
Maskvą okupuoti Afganistaną 
ir tuo jėgų pusiausvyrą pa
kreipti savo pusėn. Sovietai tu
ri ir tą, pranašumą, kad jų sa
telitų karinės jėgos yra rusų 
vadovaujamos ir apginkluotos 
vienodais ginklais, kuo negali 
pasigirti NATO sąjunginin
kai. Pažymėtina, kad iki dantų 
besiginkluodami ir iš kapita
listų už skolą įsigydami kom
piuterius bei modmiausią tech- 
nologiją, jie sąmoningai 
susmukdė savo piliečių gyve
nimo lygį. Užsienio bend
rovėms jie yra skolingi dau
giau kaip 30 bilijonų dol., ir 
didelis klausimas ar tas skolas 
kada sumokės.

Vakaruose daug kalbama ir 
rašoma apie galimą Sovietų 
staigų užpuolimą ir sunaikini
mą 90% JAV atominių raketų ir 
jų iššovimo įrengimų. Tolau 
atveju JAV prezidentas turėtų 
per pusę valandos (kol atskris 
rusų bombos) apsispręsti, ar 
JAV pasiduoda ar atsikeršija. 
Kadangi raketų iššovimo įren
gimai jau būtų sunaikinti, o iš 
povandeninių laivų ar iš lėk
tuvų paleistos raketos neturi to 
tikslumo ir gali nepataikyti į 
Sovietų iššovimo raketų įren
gimus, tai JAV raketos turėtų 
kristi ant Sovietų miestų, ži
nant, kad to paties likimo susi
lauks JAV miestai.

Dabar amerikiečiai pradeda 
gaminti žemai skrendančias 
raketas, galinčias tiksliai pa
taikyti į rusų raketų iššovimo 
įrengimus. Tačiau tam reikia 
kelerių metų laiko. Vakarų 
kariniai specialistai tvirtina, 
kad 1982-85 m. būsią didelės ri
zikos metais. Tai nereiškia, kad 
Sovietai tuo laiku puls NATO 
valstybes. Bet tai reiškia, kad 
apie tą laiką jie pakeis savo 
susenusią vadovybę jaunesne, 
kurią įsigalėję kariškiai galės 
lengviau pastūmėti į rizi
kingas avantiūras.

Jaunesnieji komunistai

Ekspertų manymu esą dvi 
kryptys, kuriomis jauniai gali 
susigundyti aktyviai pasi
reikšti: kom. Kinija ir “tre
čiasis pasaulis”. Su Kinija ne
įmanomas joks susitaikymas. 
Kinija mėgina laimėti laiką ir 
galimai greičiau sustiprėti ir 
savo galimus priešus kursto 
vieną prieš kitą, kad geriau ga
lėtų pasiruošti jos manymu 
neišvengiamam karui su So
vietų Sąjunga. “Trečiasis pa
saulis” turi gausybę žaliavų, 
reikalingų Sovietams. Nūdien 
jie jau Afganistane. Ar kurią 
dieną jie susidomės Pakistanu, 
kuris žiaurioje diktatūroje neįs
tengia susidoroti su jį kan- 
kinančiom vidaus proble
mom? Ar jie ir toliau pakęs 
anarchiją ir plės sąmyšį Ira
ne? Ar jie smogs Pietų Afrikai, 
išnaudodami juodųjų nepa
sitenkinimą, kuri dėl savo stra
teginės padėties bei gausių 
mineralų tapo lemiamu veiks
niu?

Kiekvienu atveju ką darys 
Vakarai? Dabartinėse sąly
gose JAV negalėtų kariauti 
prieš Sovietus įprastiniais 
ginklais, o tik atominiais. Bet ir 
atominių ginklų srity Sovietai 
tiek yra pažengę, kad JAV sun
ku bus ryžtis juos panaudoti. 
Ekspertai sutaria, kad ameri
kiečiai gali kariauti prieš rusus 
Kinijoje ar kur kitur. Bet ir toks 
siauras karas gali išvirsti pa
sauliniu.

Kadangi pavojus la
bai didelis, žinant rusų atsar
gumą, galima tikėtis, kad jie 
gerai pagalvos prieš leis- 
damies į tokį žygį, būdami tik
ri, kad susidurs su stipriu pasi
priešinimu, kurio pasekmės 
gali būti labai žalingos.

Komunistinės Kinijos valstybi
ninkas Geng Washingtone. Prašė 
ginklų

ŠEIMA DABARTIES 
GYVENIME

Šeima didžiųjų vertybių švie
soje yra Dievo sukurta insti
tucija Bažnyčioje ir yra 
išganymo sakramentas. Bet 
įsigilinti į šias vertybes mūsų 
laikais yra gana sunku, nes šių 
dienų šeima sutinka daugybę 
sunkenybių ir kliūčių.

Šeima priešpramoniniame 
laike turėjo tam tikrą visuo
meninę atramą. Kiekviena jau
nųjų pora buvo sudėtinė dalis 
ano meto visuomenėje, kuri bu
vo atsakinga už kiekvieną šei
mą. Kiekviena šeima turėjo sa
vo vietą vietinėje aplinkoje, jos 
socialinėje ir ekonominėje 
santvarkoje. Vietos aplinka 
palaikė šeimą jos medžia
giniame ir dvasiniame išsi
vystyme, garantavo jai mais
tą, butą, darbą, rūpinosi ir 
talkino vaikų auklėjime. To
kioje padėtyje nereikėjo bijoti, 
kad šeima suirs.

Nebuvo katalikiškoje visuo
menėje šeimų išsiskyrimo. Šei
ma, apgaubta visuomenės, jos 
ginama, galėjo ramiai atlikti 
savo funkcijas. Pavojai, kurie 
grėsė šeimai buvo tie patys, 
kaip ir visai visuomenei, kaip 
karai, epidemijos, gamtinės 
nelaimės, bet tai buvo nepap
rasti pavojai. Jei jų nebuvo, 
šeima jautėsi rami ją ginan
čioje visuomenėje.

Šių dienų šeima atsidūrė 
skirtingoj padėty. Jos būdinga 
savybė — netikrumas, nuo
latinė baimė dėl ateities. Ir tas 
netikrumas reiškiasi visose sri
tyse: šeimos išlaikyme, vaikų 
auklėjime. Šių dienų šeima, 
paskendusi didmiesčiuose, nuo 
pat vedybų turi kovoti už savo 
išsilaikymą, rūpintis gauti 
butą, prasimaitinti, ypač jei y- 
ra būrelis vaikų. Vaikų auklė
jime, netikėtoje ligoje, nelai
mėje šiandieninė šeima yra 
pasilikusi viena, be pagalbos. 
Vaikų auklėjimas išprūsta iš 
tėvų rankų, ypač kai valstybė 
užima visiškai tėvams prie
šingą auklėjimo sistemą, skie
pydama vaikams idėjas, ku
rios yra priešingos tėvų 
įsitikinimams. Vaikus for
muoja ne tik mokykla, bet ir 
išorinė nesveika aplinka. Šei
mos pajamos dažnai remiasi 
už darbą gaunama alga, kuri 
dažnai yra permaža šeimos 
pragyvenimui. Tenka ieškoti 
pašalinių pajamų ir ne kartą 
ne visai teisėtais keliais.

Pasikeitimas šeimyninio 
gyvenimo sąlygų ir socialinės 
santvarkos atnešė naują reiš
kinį — šeimų suirimą, kuris 
vyksta tada, kai šeimos vyras - 
tėvas palieka šeimą, kai įvyks
ta legali separacija nuo bend
rojo gyvenimo arba ir visiškas

legalus išskiskyrimas. Divor- 
sų šalininkai tvirtina, kad jis 
suteikia galimybę surasti tik
rą gyvenimo draugą ar drau
gę, sudarant naują santuoką.

Tačiau gyvenimo praktika 
rodo, kad tokie atvejai yra la
bai reti ir kad tik labai maža 
dalis tų, kurie suardydavo 
ankstyvesnę santuoką, sukūrė 
pastovesnę šeimos bendruo
menę. Paprastai, kartą sugrio
vus šeimą, pasileidžiama į nuo
tykius.

Vaikams geriau pasilikti šei
moje, jei tėvai ir nesutaria, ne
gu pasilikti visiškai be tėvų. 
Išskyrus retus atvejus, tėvų 
nesutarimai vaikams yra 
antraeilis dalykas. Pirmaeilis 
veiksnys yra vaikams turėti 
abu tėvus ir jaustis jų globoje.

Net ir tada, kai vienas tėvų 
miršta, velionis tam tikru bū
du pasilieka šeimoje, jos 
atmintyje. Kartais vaikų mei
lė mirusiam tėvui ar motinai 
yra dar stipresnė, negu tada, 
kai jie buvo gyvi. Jei vienas iš 
tėvų miršta ir gyvasis sudaro 
naują santuoką, vaikai, jei ge
rai paruošiami, irgi neišgyve
na neigiamų pasekmių. Prie
šingai, suirus šeimai, 
išsiskyrus ir tėvams sudarius 
atskiras naujas šeimas, vaikai 
pasilieka be tėvų, nors jie abu 
gyvi. Pairusių šeimų vaikai 
jaučiasi nuskriausti, įgyja 
kompleksus, maištauja, grie
biasi narkotikų, metasi į 
nuotykius ir į nusikaltimų ke
lius. Įvairiuose kraštuose 
pravestos statistikos rodo, kad 
daugiau kaip 70 procentų 
mažamečių nusikaltėlių yra iš 
pairusių šeimų.

Dėlto šiandien kalbama ir 
rašoma apie šeimos krizę. Yra 
tokių, kurie siūlo grįžti prie 
tradicinės šeimos. Bet tai yra 
iliuzija. Susidarė naujos gyve
nimo aplinkybės ir sąlygos, iš 
kurių niekas negrįš į praeitį. 
Šeima turi derintis prie sąlygų 
ir rasti išeitį dabartyje. O ta iš
eitis — stipriai laikytis šeimos 
pagrindų: savitarpio susi
pratimo, bendradarbiavimo, 
kad būtų galima nugalėti 
susidariusią naują situaciją. 
Šiandien šeima turi būti grin
džiama žmogaus asmens lais
vės pagerbimu, teise kiek
vienam apsispręsti pagal savo 
palinkimus. Senieji metodai 
ypač tėvo griežta ranka šei
moje šiandien jau nepakenčia
mi nei žmonos, nei vaikų. Iš to 
kyla tik pasipriešinimas, vai
kų pabėgimas iš namų ir tra
gedija.

(Nukelta į 7 pusi.)

Airijos valdžia paskelbė amnestiją 84 kaliniams... O 
kodo sulauks amnestijos politiniai kaliniai lietuviai? Po 25 
metus jie kamuojami lageriuose. Ir jei daugelis jų sulaukė 
amnestijos, tai ta amnestija vadinosi geroji mirtis.

(„Dievas ir Tėvynė“ Nr. 3)
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Dalis Ateities fondo narių, 
E. Razmienė, V. 2adeikienė,

informacinio susirinkimo metu: dr. A. Šležas, 
J. Zadeikis ir C. Grincevičius.

Nuotr. J. Kuprio

tos apie ateitininkus, ir dar kitos į zimieras Pugevičius. Jaunimas da 
apie ateitininkus, ir dar kitos apie lyvavo uniformuotas ir su vėlia

vomis. Tuoj po Mišių visi per
ėjo j parapijos viršutinę salę iš
kilmingam posėdžiui. Prezidiume 
dalyvavo Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniškis,

augalus. Nors mūsų laikraštyje 
nėra naujausių žinių ar skaniau
sių receptų ar daug gražių mer
ginų nuotraukų, jis yra mūsų 
darbas.

Mes linkime jums visiems ge
riausios vasaros ir iki pasimaty
mo”.

NEW YOTKO ATE.ITIN1MKŲ 
SVERTI

MŪSŲ KOLONIJOSE
Gary, Indiana

IB ATEITININKŲ GYVENIMO
(Atkelta iš 2 paL)

iš paties ateitininkų namų pa
sakiško sodo. Sutikome juos su lie
tuviškomis dainomis — gražia 
'lietuviška rankšluostine nuo bu
simosios anytos, visu rinkiniu 
lietuviškos anglų kalboje encik
lopedijos, lietuviškom plokštelėm 
ir net dviem vienodo rašto 
megztiniais, kuriuos Loretos jau
nesnė sesutė numezgė.

Loreta ypatingai pavasariškai 
atrodė su žalsva suknele ir tuo 
žaliu, Žaliu rūtų vainiku. O Jur
gis negalėjo būti tipiškesnis — 
dainuodamas smagiai visas daine 
les ir juokaudamas. Kai Al
dona Prapuolenytė, kuri puikiai 
•paruošė ir pravedė šitą mergva
kari, Jurgiui pabrėžė, kad jis “nuo 
Šito likimo jau mebeišsisuks”, jis 
pavaidino, kad jieško būdo, kaip 
pabėgti. Jaunoji nuoširdžiai ir ori
ginaliai komentavo kiekvieną gau 
tą dovaną.

Padėkodama visiems už atsi
lankymą ir už gausias dovanas 
— Loreta, susijaudinus, padarė 
mažą kalbos klaidą kuri viešnias 
maloniai nuteikė: “Jeigu atvažiuo 
site i Washingtoną (kur jie abu 
gyvens), būtinai užeikite i mū
sų namus ir aplankykite mus vi
sus”. Tikimės, kad bus kada nors 
■kitų linksmų Loretėlių ir Jurge
liu

Rima Sidrienė

AŠTUNTOJI DIENA

Tokiu pavadinimu Cicero vysk. 
Motiejaus Valančiaus moksleivių 
ateitininkų kuopa išleido laik
raštėli, jau H-ji numeri.

■Laikraštėlis savo turiniu įdo

mus ir įvairus. Redakciją sudaro: 
Andrius Padleckas, Rūta Norku
tė, Saulius Baronas, Dovydas Bliu 
jus, Ramūnas Dragūnaitis, Vytas 
Laniauskas, Irena Mickutė, Dai
na Norkutė, Laima Šulaitytė, Vy 
tas šulaitis ir Valis VabaJaitis.

Visi redakcijos nariai rašo laik
raštėlyje. Be jų dar rašo Rita, 
Darius ir Audrius Rūbai. Kun. dr. 
K. Trimakas, kuopos dvasios va
das, pradžioje laikraštėlio sveiki
na kuopą:

“Esame laiko srovėj ir juntam 
besikeičiančių faktų bei įvykių 
kaitą. Ką tik užsibaigė dvidešim
tojo amžiaus septintas dešimtme
tis — daugelio kuopos narių gy
venime antrasis, o jaunesniųjų 
— dešimtmetis, kuriame jie sa
vo gyvenimą pradėjo.

Ritamės visi į aštuoniasdešimt 
meti — i ateiti, pilną galimybių, 
‘‘auksinių progų”, jeigu tas pro 
gas mes patys “auksu” paversi
me tvirtais apsisprendimais, ge
rais darbais, mokslu, elgesiu.

To jums, jaunieji,-osios idėjos 
draugai,-ės linkiu, kad ateities 
galimybes, Dievui laiminant, pa- 
verstumėte “auksu” Kristui, Tėvy
nei, kitiems ir sau.

Laikraštėli užbaigia Andrius 
Padleckas:

*’Jau šiltas oras atėjo, ir mokslo 
metai baigiasi. O čia ir mūsų 
laikraštėlio galas atėjo. Ačiū, kad 
jūs suradot laiko mūsų darbą 
perskaityti. Si laikraštėlį paruošė 
Vysk. Motiejaus Valančiaus kuo
pos nariai su Aldonos Zailskai- 
tės pagalba. Nors mūsų laikraš
tėlis nėra kdks literatūros šedev
ras, jis parodo keletą mūsų min
čių — vienos apie gyvenimą, ki-

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų rengiama Metinė šventė 
įvyko balandžio 12 — 13 d. d.

Šeštadienio rytą jaunimas su
dundėjo, subildėjo į Kultūros Ži
dinio patalpas. Čia, susiskirstę pa
gal grupes į atskirus kambarius, 
kandidatai laikė egzaminus į jau
nučius, jaunius ar vyresnius 
moksleivius ateitininkus. Juos eg
zaminavo kun. Antanas Praka- 
pas, Dalia Sakaitė, Ritonė Ivaš- 
kaitė, Algis Norvilą. Jauniems 
moksleiviukams viskas vyko pasi
kalbėjimo formoje. Jie taip pat 
buvo atsinešę savo sukurtus atei
tininkų ženklus. Vyresniųjų eg
zaminai susidėjo iš trijų dalių: 
referato, raštiško apklausinėji
mo ir pasikalbėjimo.

Kai visi atliko savo uždavinius, 
įvyko bendra repeticija dėl sek
madienio dienos programos. Jau
nesnieji tuomet išvažiavo namo, 
o vyresnieji pasiliko tolimesnei 
programai. Jiems kalbėjo Gintė 
Damušytė apie “Jaunatvės dva
sią”. Moksleiviai labai entuzias
tiškai Teagavo i šį pokalbį ir iš 
jo išsinešė daug vertingų min
čių Užsibaigus pašnekesiui Gin
tė pravedė laiškų rašymą Lietu
voje kenčiantiems kaliniams. 
Prieš išsisldrstant, jaunimas iš
pildė MAS centro valdybos pa 
ruoštą anketą, liečiančią šių die- 
hų moksleivio pažiūras.

Studentai tuq* paSu laiku da
lyvavo simpozžame, kurį išpildė 
Romas Kazdauskas, Vilija Dėdi- 
naitė ir Algis Norvilą. Tema bu
vo “Mūsų vertybės dabartinio lai
kotarpio raidoje”. Svarstybom 
užsibaigus, visi vaišinosi mokslei
vių paruoštais užkandžiais.

Vakare visi dalyvavo “Laisvės 
Žiburio” radijo suruoštame pa
rengime, kur leninę programą 
atliko Antrasis Kaimas iš Chica
gos. Vakaras praėjo labai smagiai 
ir nuotaikingai.

Sekmadienį Apreiškimo baž
nyčioje Sv. Mišias laikė kun. Ka-

kun. Kazimieras Pugevičius, Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
Laučka, studentų ateitininkų 
sąjungos centro valdybos pirmi
ninkas Edis Razma iš Clevelan- 
do. Programą pravedė mokslei
vių pirmininkas Stasys Janušas.

Jaunučių įžodžius davė: Gailė 
Ivaškaitė, Tomas Matusaitis, As
ta Saulytė. Jaunių įžodį davė: Ri 
ta Gvildytė, Paulius Ivaška, Jo
nas Janušas, Audrius Lileika, 
Kristina Matusaitytė, Vytas Šau
lys, Tomas Šaulys, Aras Vebeliū- 
įas, Tauras Vebeliūnas, Rytas Ve
beliūnas. Į vyresniųjų eiles perė
jo Laura Gudelytė, Ramunė Ja- 
saitytė, Audrė Lukoševičiūtė, Da 
nutė Senkutė, Kristina Žukaus 
kaitė, Laura Šatinskaitė. Naujom 
studentėm tapo Ritonė Ivaškaitė, 
Vilija Dėdinaitė> Dalia Sakaitė.

Pagrindinę kalbą tarė J. Lauč
ka, į šventę atvykęs iš Washingto- 
no. Jo nuoširdumas ir šilti žodžiai 
paliko labai malonų ir gražų įs
pūdį.

Davusius įžodį pasveikino vyr 
■moksleivis Algis Lukoševičius, 
jam atsakė Laura Gudelytė.

Užsibaigus iškilmingam posė
džiui, sekė trumpa meninė pro
grama. B vyresniųjų grupės Kris
tina Žukauskaitė perskaitė savo 
referatą šeimyniškumo tema. Jau 
nis Tomas Šaulys pagrojo Seitzo 
kūrinį smuiku, akompanuojant 
vadovei Vilijai Dėdinaitei. Jaunu
čiai padeklamavo Jaunučių him
ną.

Po programos visi perėjo į že
mutinę salę gardžiom vaišėm, 
kurias paruošė. Tėvų komitetas.

JAUNIMAS BAIGĖ MOKYKLAS

Linda Ruzgaitė baigė Purdue 
universitetą, bet dar ten pat sieks 
magistro laipsnio. Linda yra veik
li musų kolonijoje ir už jos ribų. 
Ji baigusi lituanistinę mokyklą, 
buvo joje mokytoja — padėjėja, 
šoko taut. šokius, o Kristina Ta- 
cagoje “Grandyje”, o dabar savo 
estradine daina yra populiari 
įvairių parengimų meninės pro
gramos atlikėja.

Gimnaziją baigė: Rasa Raudo- 
nytė, Alfonsas Navardauskas, 
Kristina Balt, Kristina Tavaraitė 
ir Justinas Jagėla. Dauguma jų 
baigę Gary lituanistinę mokyklą, 
šo ktoaut. šokius, o Kristina Ta
varaitė šiuo metu yra lituanisti
nės mokyklos mokytoja —padė
jėja ir religinės klasės mokytoja.

Edvardas Ruzgą

Popietė praėjo šventiškoj, paki
lioj nuotaikoj ir visi patenkinti iš
siskirstė namo.

Rasa>■ f
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PASKUTINĖ PROGA

turėti savo bibliotekoj pilnus komplektus abiejų lietuviškų 
enciklopedijų. L. E. buvome pritrūkę kai kurių tomų, tad 
ryžomės papildyti.
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai . . . . $350,00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ......... $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai.......... .......... .................. $30.00
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas . .,. .............. $12.00

Kreiptis: J. Kapočius, P. O Box 95, So. Boston, MA. 02127 
Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617) 282-2759.

EDVARDAS RUZGĄ 
PASIRAŠĖ SUTARTĮ

Edvardas Ruzgą gegužės 22 d. 
pasirašė sutartį su Detroito pro
fesionalų futbolo komanda — 
“Detroits Lians”. Edvardas yra 
Vlado ir Marytės Ruzgų sūnus. 
Baigė Gary lituanistinę mokyklą, 
o praeitais metais — Michigano 
valst. universitetą. Baigimo dip
lomas yra iš biologijos, bet jo visa 
širdis ir užsiėmimas buvo skirtas 
futbolo sportui. Jis žaidė visada 
gimnazijos, kolegijos ir universi
teto futbolo komandose. Univer
sitete gavo ir stipendiją. Jo svajo
nė buvo — tapti profesionalu fut 
balo žaidėju. Dabar jo svajonė iš
sipildė —tapo profesionalu, lin 
kime jam tapti ir futbolo sporto 
— “žvaigžde”.

MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Gegužės 25 d. Gary Jituanisti-i 
nė mokykla baigė savo mokslo 
metus. Po pamaldų, kuriose visi 
mokiniai dalyvavo organizuotai, 
salėje vyko užbaigimo aktas. Mo
kyklos vedėja seselė Janina Galu-; 
bickaitė padarė pranešimą apie' 
praeitų metų mokyklos darbą, į 
padėkojo savo kolegėms mokyto
joms ir pagyrė mokinius už draus
mingumą. Mokyklos globėjas kun. 
Ignas Urbonas išdalino pažymė
jimus ir pasidžiaugė, kad mokykla 
—lyg stebuklu — veikia jau 21 

kyklai ir toliau. Dvi pirmo sky- 
metai. Pažadėjo savo paramą mo- 
riaus mergytės ir du berniukai 
paskaitė savo padėkas mokyto
joms ir tėveliams. Po to visi mcr
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SEDA DEGA
Stasys BaĮpSys 

★

Tai Lietuvos karo aviacijos 
kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie
tuvoje, Vokietijoje.

Išleido Laima Baipėytė 1980 
m. Kaina su persiuntimu $5.85.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, W. 6Srd St., 
Chicago, IL 60629

kiniai padainavo keflias dainas ir 
aktą baigė Lietuvos himnu.

Tėvų k-to pirm. Birutė Ruz
gienė padėkojo mokytojams bei 
visiems mokyklos rėmėjams ir vi
sus pakvietė pietų —čia .pat prie 
gėlėmis papuoštų stalų. Mokyk
loje šiais metais dirbo šie moky
tojai: seselė Janina, Katarina Peč 
kaitienė, Loreta Raudonytė ir joms 
padėjo — Kristina Tavaraitė ir 
Irena Mačienė. Motinų k-tą su
daro: Birutė Ruzgienė, Uršulė Ta- 
varienė, Milda Jagelienė ir IriįB 
Mačienė.

*
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STASYS ŠAKINIS

LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko 
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti 927-9107

WA6NER and SONS
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES

Nuomoja, Parduoda, Taiso
Virš 50 metų patikimas jums 

. patarnavimas.

.5610 So. Pulaski Rd.. CMcago 

Phcne — 581-4111 .

MARQUEn£-PHOTB-
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

6TATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION 
(EihįMuiI by » U5.C. MBS)

1. Tttto of pobilcation. Draugas — 
The Lithnanian Daily Friend

A PUbUcation Na 161000
2. Date of filing, May 28, 1980.
3. Fleąueaey of issue. Daily ezcept 

Sondays, togai hoUdays, day after 
Cbristmaa and Easter.

A. No. at issues publiabed annual- 
ty, 305.

B Amual aubacription price. $40.00 
and $38.00.

4. Locatian of taoarn office of pub- 
Beatioo — 4545 W. «3ftf Street, Chi
eaga UL 60629.

5. Locatian of the headąuarteri or 
burines offices of the pub- 

4545 W. 63Td Street, Chicago,
UI. 60629.

6. Narnės and oomptote addresset 
ef publisher, editor, and managing

Publisher — LHhuaniaa Cathoiic 
Preas Sodely, 4545 W. 63rd Street, 
Chieaga m. 60629.

Editor — Rev. Frank Garšva. MIC., 
4545 W. 63M Street. Chicago, IU.

— Rev. F. Garšva, 
MIC.. 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
UI. 60629.

7. Ourner — LHhuanian Cathoiic 
Prese Sodety. 4545 W. 63rd Street. 
Chieaga IU- 60629, Noa-profit Cor
poration of IU.

6. Knoom bandhoiders, mortgagees, 
and other security hoiders ovming or 
holding 1 per cent or more of totai 

of banda, mortgages or
ortttoa. — None.

9. For ooopletion by nonprofit 
authorlzed to mail at

(Sectioo 132. 122, PSM) 
funetioa. and non- 

flf this organization and 
status for Federal Inoome

taz
[x] Have not cfaanged during pre

ceding 12 months.
Q Have changed during preceding 

12 months

10 EXTENT AND NATURE 
OF CIRCULATION

A. Totai na af copies printed 
during preceding 12 months (Press 
run per issue) 7756, actual no. of 
oopies per single issue published 
nearest to filing date, 7775.

B. Paid drculation (1) sales througfa 
dealers, Street vendors etc. 370; no 
of copies nearest filing date 370; 
mail subscriptions 7195; single issues 
nearest filing date, 7180.

C. Totai paid drculation; average 
na of copies eacfa issue during pre- 
ceeding 12 months, 7565; single issue 
during nearest filing date, 7550.

D. Free distrftaition fincluding 
sampies), by mail carriers etc. Aver
age no. of oopies during the preced
ing 12 months, 40; No. issues near
est filing date, 45.

E Totai na oopies distributed. 
(Sum af C and D.) Average no. 
copies eech issue during preceding 
12 months, 7605 Single issues near
est filing date, 7595.

F. (1) Office ūse, toft over, spoitod 
oopies etc. after printing. Average 
na copies af issue during preceding 
12 mos. 110. Single issue nearest to 
filing date 130.

(2) Retures from nears rtands and 
agents 41; actual no copies retumed 
to filing date 50.

G. Totai na oopies issued during 
the preceeding 12 mos. 7756 Single 
issue nearest to filing date 7775.

11. I oertify that atatement made 
by me above are oorrect and cora- 
ptote.

Signatare and Utie af editor, pub
lisher, busineas manager, or osrner

P. P. ClMHs, MK.

JEI JOS NORrTE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR (VAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LIGENSED BY VN3CSHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA (STAIRAl ITK BROADVVAY, HEW YORK, R. Y. IMK 

TEL — MI-6880; 58I-77Ž9

Siuntiniai, ■iunčtaint per mūsų firm^ paskyrimo vietą paniekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. VU muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos įkyrių yra krautuvės, jose rasite žemianatomia kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Mtadieniais tr aekmadie-

Ulinojaus gyv. dar prideda 
30 ct valstijos mokesčio.

tiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiimimuiiiimmni

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmėms ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 v|L-

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

±imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiirai^g

A. TV
LAIKRODŽIAI IR

i R A S J
BRANGENYBES ="K

Pardavimas ir Taisymas .
,2 2646 W 69rtt Street — Tet RE 7-1941, ^
i šniiiiiiiiuiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiimč
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JAV DRUGS VAISTINE
2759 V. 71»t St., Chicago, M. 60629

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

Atdara Mokiadleniaia nuo $ vaL ryto Id 10 vaL vakare. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:S0 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangoa. Priekinių ratų reguliavi
mas ir balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai. Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FTRESTONE HRE& 
Wheel alignment and balancing: 
Brakes. Shock abeorbera. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters.

COUNTRV AUTO AND TIRE SERVICE
2423 WMt 5#th StrMt — T«L U 6-7777

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vaL vakaro, 
dventadieniaia uždaryta — Sav. MIKAS CBS A S 
Eeitadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vaL popiet.
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