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ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
(Tęsinys) 

Ir tarsi atsakant į žmonių laiš
kus, 1980 m. balandžio pradžio
je A. Stuinai už ateistines tele
vizijos laidas buvo paskirta Mic
kevičiaus Kapsuko premija. 

kad šmeižtas būtų atšauktas. 
Teismo posėdis įvyko 1980 m 
kovo 4 — 5 d. Laikraščio redakci
ja neturėjo nė vieno liudininko, 
patvirtinančio laikraštyje įdėtą 
žinią, būk tai kun. A. Jokūbaus 
kas raginęs tikinčiuosius melstis,! 
kad mokyklos direktorių sutrauk! 
tų liga. Nepaisant to, visų dide
liam pasipiktinimui, laikraščio 
redakcija buvo išteisinta, o kuni 

Šaukotas (Radviliškio raj.). 
1980 m. vasario 24 d. kun.Bro-
nius Gimžauskas protesto ženk-
lan atsisakė dalvvauti rinkimuo
se (du kartus jo'neišleido į Lenki į S a s — apkaltintas, 
ją, Šiluvoje jam neleido sakyti j • 
pamokslų, be to, mokykloje d'is- . Vilnius. 1980 m. kovo 19 d 
kriminuojami tikintys mokiniai).! Respublikinės Bibliotekos konfe 
Apylinkės pirmininkas Bronius! rencijų salėje įvyko eilinis teori 
Baltaragis gąsdino kunigą, kad i n io seminaro užsiėmimas, kurio 
jis esąs valdžios priešas ir žadėjo į metu Vilniaus Pedagoginio insti-
perduoti jį KGB. I tuto Ateizmo katedros dėstytojas 

• į Vladas Balkevičius kalbėjo tema 
Gadunavas (Telšių raj.). 1980 I "Religija ir dabartis". Seminaro 

m. sausio 30 d. naktį piktadariai į metu bibliotekos direktorius už-
įsilaužė į Gadunavo bažnyčią ir į klausė lektorių, kodėl dar ir da-
ją apiplėšė. Paėmė komuninę su : bar yra daug tikinčiųjų, nepai 
konsekruotais komunikantais, dvi: sant ateistų pastangų ir prašė 
tuščias kumunines, dvi Mišių Į papasakoti apie kunigus ekstre 
taures, brangų kryžių ir kt. Va- į mistus, aprašytus spaudoje. Atsa 
sario 3 d. Gadunavo bažnyčioje i kydamas V. Balkevičius teigė 
įvyko permaldavimo pamaldos kad kaime dar 70 procentų žmo 

Sirija siunčia 
paramą Iranui 

Spalio 6 d. pradės žygį šacho kariai? 
Londonas. — Britų "Daily Te bas. Apie 3,000 iraniečių pasi-

| legraph" paskelbė, jog Sirija pa-jruošę kovai Egipte. Lėšos šiai eg 
zilinei kariuomenei gautos iš mi 
rūsio šacho sesers, princesės Ash-
raf, rašo "Stern". 

Persų įlankos valstybės sustip 
rino savo naftos pramonės įmo
nių apsaugą. Saudi Arabija ir 

siuntė karinę paramą Iranui, 
nors daugelis kitų arabų valsty
bių šiame kare remia Iraką. Si
rijos lėktuvai nugabenę aplinki
niais keliais, pagal Turkijos sie
ną: 150 priešlėktuvinių raketų, 
100 prieštankinių pabūklų, 1,0001 Kuuaitas išstatė prie naftos šal-
minų ir šimtus tūkstančių šo- l tinių ir prie uostų stiprias prieš-
vinių. Be to, Sirijos siuntose bu-1 lėktuvinių raketų jėgas, 
vo antklodžių, kraujo plazmos, | Islamo valstybių diplomatai 
kareivių maisto paketų, parašiu | tarėsi Jungtinėse Tautose, ką da
tų ir neštuvų. Kartu su ginklais j ryti. Mauretanija išreiškė para-
į Iraną atvyksta 7 Sirijos dakta-1 mą Irakui, o Pakistano ambasado 
rai ir 11 ginklų specialistų. į rius paskelbė, jog prezidentas Zia 

Saudi Arabijos karalius kalbė- i yra pasirengęs tarpininkauti tarp 

dėl bažnyčios išniekinimo. 

Pociūnėliai (Radviliškio raj.). 

nių save laiko tikinčiais, iš jų 35 
proc. eina į bažnyčią. Pastaruo 
ju metu ir inteligentijos tarpe pa 

Kun. Antanas Jokūbauskas, apši d i d ė t e domėjimasis religija ir ti-
meižtas rajoniniame laikraštėly < kinčiųjų skaičius iš inteligen-
je "Komunizmo aušra", kreipėsiį txi t a r P ° v i s didėjąs, 
į Šiaulių rajono liaudies teismą, (Bus daugiau) 

Po Irako bombonešių puolimo Teherane, tarptautiniame Mehrabado aerodrome tarp griuvėsių buvo rasta nuotrau
koje matoma nesprogusi sovietų gamybos bomba. 

Irakas užeme 
tris miestus 
Gandai apie amerikiečių paleidimą 

KATALIKAI PASAULYJE 
Apie benediktinus Į kaitos tema buvo: "Su Marija į 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

— Britanijos premjerė Marga-
I ret Thatcher po trijų dienų vi-
I zito Graikijoje, lanko Jugoslavi

ją, kur tariasi su premjeru Dju-
Bagdadas. — Irako kariuome-1 Graikijoje paskelbta, kad suža: ranovic ir kitais vyriausybės na-

nės štabas paskelbė, kad paimtas S loti du graikų naftos laivai. Viej riais. 
svarbus Irano miestas Khorram- j nas japonų laivas užplaukė ant; — Siaurės Korėja nutraukė 
shar, 150,000 gyventojų uostas.; seklumos Persų "įtakoje, kai jį; pasitarimus su Pietų Korėja, pro-
Kovose numušta 26 Irano lėktu- \ Irano greitlaiviai privertė pakeisti į testuodama prieš naujos vyriau-

jęs telefonu su Irako prezidentu 
ir išreiškęs jam paramą ir geriau 
sius linkėjimus kare su Iranu. Ma 
roko karalius irgi pažadėjęs rem 
ti Irako vyriausybę. Šalia Sirijos 
tik vienas Pietinis Jemenas yra 
pareiškęs palankumą ir paramą 
Iranui. Tarp jo priešų yra Jorda 
nas, Kuvvaitas ir kitos naftos šei-
kystės prie Persų įlankos. 

kovojančių valstybių. Bijoma, kad 
karas gali išsiplėsti. 

Valstybės sekretorius Muskie 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su so
vietų Gromyko, kuris nenorė
jęs kalbėti apie konfliktą Viduri 
niuose Rytuose. Sovietų Sąjunga 
ir Rytų Vokietija net nuvilkino 
penkiom valandom Saugumo Ta
rybos planuotą rezoliuciją, ragi-

Egipto prezidentas Sadatas pa- j nančią abi puses sustabdyti karo 
sakė, kad dabar yra gera proga , veiksmus. 
nuversti Irano režimą, pasakė Sa I Amerikos vyriausybė sustabdė 
datas, kuris ragino Ameriką ne- ' pažadėtų laivų motorų pardavi 
praleisti progos, budėti, nes visa mą Irakui, kuris užsakė 8 frigatų 
karo apimta sritis gali "tapti ant Į motorus, tačiau tegavo 2. Kitų 
auksinės lėkštės padėta dovana" i išsiuntimas sustabdytas. 

vau Per 4 karo dienas Irako ka- kryptį. svbės nutarimą keisti konstituci-

Sovietų Sąjungai. 
V. Vokietijos žurnalas "Stern" 

reiviai užėmę 115 kvadratinių Irako viceprezidentas Paryžių į ją. Pietų Korėja paskelbė referen- į J rašo, kad apie 70,000 iraniečių 

mylių Irano teritorijos ir pasistū- je, pasikalbėjęs su prezidentu; durną spalio 22 d. dėl naujos 
mėję 50 mylių į Irano žemę. IraįGiscard d'Estaing, pasakė repor | konstitucijos priėmimo, 
ko vėliavos iškeltos Naf te Shah iri teriams, kad karas sustos, kai Ira 

yra pasirengę pakeisti Irano vy-
; riausybę. Apie 40,000 iraniečių 
į kareivių, pabėgusių iš Irano ka 

Libertanan partija, kurios, . • - _ * , , , „ T,*I,0 

I -,,,,-*.v,or>ac CĮU0 metu vra Irake. Benediktinų vienuolių ^ C T W ^ # , % £ Mehrano miestuose. Toliau lėk- i nas pripažins Irako teises vandens į kandidatas" Y prezidentus yra Ed į " u o m e n e , s > SI . 
ir Cistersų vienuolijos rugsė-Jtl . Kiti pasKaitinmkai kalbėjo į t „ _ Am,~n^. T „ _ ^ ^ ^ ^ J u o s T I " L - * ^ l ^ . : I ~ l J ™ T V . I Z L Z Z I Z . . ; . ! J^ms vadovauja 12 buvusiu ša

cho generolų, kuriems vadovau-
ga ir Uistersų vienuonj 
jo 1 7 — 2 1 dienomis Romoje Upie Mariją italų viduramžio li-
rengė studijų simpoziumą apie j teratūroje, Mariją — Italijos Baž 
Šv. Benediktą ir vienuolinį gyve- Į nyčios_ istorijoje, Marijos garbi
nimą. Simpoziume dalyvavo ir 

r~ lark, įregistruota rinkimams vi-i 

paskaitas skaitė ne tiktai kuni- Į 
gai ir vienuoliai, bet taip pat ir | 
pasauliečiai — vyrai ir moterys, i 
Štai kai kurių paskaitų temos: | 
Benedikto regula kaip norma mū 
sų laikų vienuoliam, Benedikti
nų vienuolynai ir vietinė Bažny
čia, Benediktinų vienuolynų 
reikšmė šiuolaikinei bendruome 
nei. Rugsėjo 20 dieną surengta 
simpoziumo dalyvių maldingoji 
kelionė į Montecassino benedik
tinų abatiją. 

Tautu solidarumas 
Tarptautinis Humanitarinės 

Teisės Institutas, minėdamas savo 
įsisteigimo dešimties metų su
kaktį, San Rėmo, Italijoje, suren
gė studijų kongresą, tema: "Tarp 
tautinis solidarumas ir humanita 
rinė veikla."' Šios temos rėmuose 
kongrese buvo svarstomi tarptau
tinės bendruomenės uždaviniai, 
tautų solidarumo dvasioje, sie
kiant apsaugoti pagrindines žmo 
gaus teises, ekonominiai padėti 
ūkiniai atsilikusiem kraštam, teik 
ti pagalbą pabėgėliam, politiniam 
belaisviam. 

Marija Italijoje 
Loreto šventovėje, Italijos rytų 

pakraštyje, šiomis dienomis vy
ko XIX-oji Italijos tautinė Mari
jos garbinimo studijų savaitė, ku 
riai parinkta tema: "Marija — 
italų kultūros tradicijoje". Švč. 
Mergelės Marijos garbinimas tu
ri gilias šaknis italų istorijoje ir 
kultūroje. Tai liudija jau vien tas 
faktas, kad net 2.133 vietovės 
Italijoje yra pavadintos Mari
jos vardu. Pirmuoju kalbėtoju stu 
dijų savaitėje buvo arkivysku
pas Loris Capovilla, popiežiškasis 
delegatas Loreto šventovėje ir bu 
vęs popiežiaus Jono XXIII-ojo as
meninis sekretorius, kurio pas-

' nimą Italijoje XIII-arne ir XIV 
ame amžiuje. 

tuvų daužomi Irano pramonės; keliuose ir nustos kišęsis j Irako 
ir kariuomenės centrai. į vidaus reikalus. 

Beirute Irako gynvbos ministei Teherano radijas dvi minutes 
ris Khairallah pareiškė, iog Irakas • transliavo ajatolos Khomeimo pa-
nenori Irano naftos laukų, nes jų ; reiškimą, kuriame grasinama 
pats turi pakankamai. Irakas su \ b a u s t i S a n d u skleidėjus. Irane 
stabdys puolimą, kai Iranas p r i - \ b u v o š a n d ^ k a d Khomemi mi-
pažins Irako suverenumą upės že i r ė- Teherane gyventojai supirki-
mupyje tarp abiejų valstybių ir 1 n ė J a ž i b a l a - gazoliną, maisto 
atiduos tris mažas salas netoli '• produktus. Vyriausybe buvo pn-1 duolinių sprogdinimų, 

pažvmėjo Barcelonos arkivysku-Į lormuzo sąsiaurio, kurias 1971 m. i v e r s t a uždaryti parduotuves. Vy-j _ Bostono ligoninėje po vi-
pas' ispanas kardinolas Arnau I britams pasitraukus, užėmė I r a - | r a i registruojasi kannese įstaigo | d u r i u operacijos taisosi sen Ke 

Šeimos moralė 

Moralės jausmo praradimas 
žmoguje yra vienas svarbiausių 
šeimos naikinimo veiksnių, — 

kalbėdamas viename susirinki
me. Kardinolas iškėlė šeimą kaip 
socialinę struktūrą, kurioje palan
kiausiai vystosi vyro ir moters tar 
pusavio meilė moterystėje, kuri 
yra labiausiai pritaikyta naujo 
žmogaus gimimui ir jo pradiniam 
auklėjimui, kurioje vaikai, tėvų 
vedami, yra pašaukti atverti savo 
akis krikščioniškojo tikėjimo tie
som. Kardinolas ragino tėvus vi
sada rūpintis, kad būtų apsau
gota nuo išorinių pavojų šeimos 
moralė ir jos vienybė. 

Kongresas Argentinoj 
Spalio 8 — 12 dienomis Men-

dozos mieste. Argentinoje, yra 
rengiamas tautinis Marijos Gar
binimo Kongresas, kurio darbai 
teiksis apie tris pagrindines te
mas: "Marija ir Šeima", "Marija 
ir liaudies pamaldumas", "Marija, 
jaunimas ir pašaukimai". Kongre 
so rėmuose spalio 10 dieną Men 
dozoje įvyks didinga religinė ma 
nifestacija. Iš keturių užmiesčio 
vietovių į Mendozą pajudės ke
turios didžiulės procesijos, sudary
damos kryžiaus ženklą. Kiekvie
noje procesijoje dalyvaus apie 25 
-ki tūkstančiai tikinčiųjų, kurie 
vienu metu susitiks prie pamink 
|o Andų Kondorui. Čia įvyksian 
čių Šv. Mišių metu Argentinos 
Bažnyčia bus iškilmingai paau
kota Tautos Globėjai — Lujan 
Dievo Motinai. Tai bus gyva, įs
pūdinga argentiniečių tautos pa
maldumo į Kristaus Motiną ir 
ištikimybės Bažnyčiai manifestą 

nas. ! se savanoriais. Ypač komunisti- į n n e d y motina Rose Kennedy, 
Irako bombonešiai antrą die- i n ė s g™!*5 ges ina savo vyrų pa 9 0 m e t u a r n ž į a us . 

ną iš eilės daužė Khargo salą, kur ' siryžimą kovoti prieš "šėtonišką j -Japonijoje, Tokijo miesto 
užsienio laivai pasiima Irano naf i JAV Imperializmą ir jo tarną 
tą. Bombonešiai puolė ir septynis I l faką • 
Irano miestus, jų tarpe Tabrizą 

sose oO valsti;ų. Nepartiniam r ^ , , Mi Oveissi. Ira-
Kandidatui Andersonui « P ^ S S fe*omi 20 karinių što
ko patekti , rinkimų lapus viso-; ̂ ^ n e t o I j I m n o s i e n o s 2 u r n a 

se va.stijose. į i a s r a š o , kad gen Oveissio kariuo 
_ Ketvirtadieni \evados dy-, m e n ė s ž v g i s n u m a t y t a 5 spalio 6 

Kūmoje, po žeme buvo isbandy-j d mįm^Q š a c h o g i m t a d i e n i o p r 0 
tos dvi atomines bombos. Šiemet D • 05900 iraniečių iš-
Amerika jau įvykdė dvylika b r a n - j f - J T ^ į j ^ l a į k į a I gojimus žmogaus Urną a g ą -

Bahreine ir Omane. Jie irgi lau ! f * ™ - W į ***£*» , . . , -v n «• i ^ „ J Sacharovas pazvmi. Kad po Hei-kia įsakymo is Paryžiaus, kur esąs 
kariuomenės 

Patarimai Madrido 
konferencijai 

Maskva. — Nobelio Taikos 
premijos laureatas akademikas 
Andrei Sacharovas Maskvoje 
paskelbė pareiškimą, kuriuo 
ragina Vakarų valstybes šių 
metų rudenį Mad' ' *e įvykstan
čioje konferencijj.F Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
klausimais pareikalauti, kad 
Sovietų Sąjunga pilnai įvykdytų 
Helsinkyje prisiimtus jsiparei-

Irakas skelbia numušęs 44 Irano 
lėktuvus, kai jie puolė Bagdadą, 
Kirkuką, Mosulą, Irbilą ir refine-
riją Ain Zalah, netoli Sirijos sie-1 
nos. Teherano radijas paskelbė,, 

Švedai laimingai 
pabėgo iš Irako 

Stokholmas. — Prasidėjus ka
ro veiksmams, iš Irako skubiai 

kad tą refineriją puolė ne Irano,, i š v a - i a v o 5 0 ^.edų i n ž inierių ir 
bet Sirijos aviacija, nuskridusi dau - t c c h n i k k u r i e d i r b o B a s r o j e i r 
žyti ir Basros. Šios žmios nepakar
tojo kiti šaltiniai. 

Indijos žiniomis, Irano prezi
dentas Bani Sadras pasakė, kad 
jokių kalbų apie taikos derybas 
nebus, kol Irakas bus svetimoje 
teritorijoje. Pirma Irakas turi pa 
sitraukti, nesikišti į Irano reika
lus, tik tada bus galima kalbėti 
apie taiką. Teherano žiniomis, ko
vose numušti 25 Irako lėktuvai. 

Irako šaltiniai skelbė New Yor 
ke, kad Tranas siūlė paleisti ame 
rikiečius įkaitus už Amerikos gink 
lų Irane dalis. Valstybės depar
tamentas šį gandą paneigė. Ira 
no parlamentas nutarė ketvirta
dienį vėl pradėti debatus apie 
amerikiečius įkaitus. Jų kalinto
jai paskelbė, kad įkaitai sveiki ir 
saugiai laikomi, jiems negresia 
joks pavojus. 

jos apylinkėse, daugiausia prie 
uosto gilinimo ir panašių civi
linės inžinerijos projektų. Švedai 
buvo Basroje, kai miestą puolė 
pirmieji Irano lėktuvai. Refineri-
joje įvyko didelis sprogimas, į 
padanges iškilo milžiniškas oran
žinis dūmų debesys. 

Švedams pradėjus bėgti į Ku-

apylinkėse, įvyko stiprus žemės 
drebėjimas. Du žmonės mirė, 73 
buvo sužeisti. 

— Zimbabvėje ginkluotų vy
rų gauja puo^ė policijos būstinę, 
sustabdė keturis automobilius. 
Žmonių aukų nebuvo. 

— Disidentiniai sluoksniai pra 
nešė užsienio korespondentam 
Maskvoje, kad nuo liepos mėnesio 

I pradžios Kijevo psichiatrinėje li-
! goninėje yra internuota 70-ies 

metų amžiaus ukrainiečių Hel 
sinkio grupės narė Oxana Mech-
ko. Nuo pat internavimo dienos, 
ji yra ligoninėje visiškai izoliuota. 

— Britų profesinių sąjungų 
tyrimai parodė, jog užsienio 
turistams geriausias kraštas 
yra Portugalija, kur kainos pi-

Irano išeivių sta-

Popiežius nepritaria 
Jeruzalės įstatymui 

sinkio konferencijos, kuri įvyko 
prieš penkerius metus, žmogaus 
teisių padėtis Sovietų Sąjungo
je ir kituose komunistų valdo
muose Rytų Europos kraštuose, 
ne tik nepagerėjo, bet, priešin
gai, žymiai pablogėjo. Madrido 
konferencijoje tu r i būti griež
tai pareikalauta, kad sovietai 

Tel Avivas. — Pastaruoju me
tu Izraelio spauda neslepia nu- i 
sivvlimo dėl rugsėjo 6 d. popie- i 
žiaus Jono Pauliaus Vl-tojo pri-'išlaisvintų visus dabar kalma-
vačios audiencijos, kurioje j i s : mus sąžinės belaisvius. Sacha-
priėmė Egipto viceprezidentą Į ™vas taip pat kviečia busimo-
Hosni Mubarak su keliais jo: šios Madrido konferencijos da-
bendradarbiais. 2vdų spaudos lyvius politiniu pagrindu sure-
agentūra JTA paskelbė, jog Egip-; guliuoti Afganistano krizę. Tam 
to užsienio reikalų viceministeris; tikslui atsiekti, pažymi Sacha-
Osama Al Baz atidengė, kad po-1 rovas. sovietai turėtų įsiparei-
piežius išreiškė savo rimtą susi
rūpinimą dėl Izraelio vienašališ
kai paskelbto „Jeruzalės įstaty
mo", kuris skelbė tą miestą su
jungta ir nedaloma Izraelio sos
tine. Popiežius pareiškęs egiptie-

goti at i traukti savo kariuomenę 
iš Afganistano, sutikti, kad Af
ganistanas būtų paskelbtas neu
tralia valstybe ir kad krašte 
būtų paskelbti laisvi rinkimai. 
Akademikas Andrei Sacharovas, 

vvaitą, vienas Irano lėktuvas ap- ( 
šaudė konvojų ir sugadino vieną ? i a u s i o s -
automobilį, tačiau visi švedai | — Sovietų Sąjunga surado tur-
suskubo išbėgti. tingus naftos šaltinius į vakarus 

„ . . . * - Į nuo Karagandos miesto, Kazach-
Kinija pasmerkė s t a n o respublikoje, kur anksčiau 

Maskvos politikę 
New Ynrkns. — Kinijos užsie-

cija. Argentinos tautinį Marijos 
garbinimo kongresą remia k'ašto 
valdžia, kuri specialiu dekretu 
paskelbė kongresą valstybinės svar 
bos įvykiu. 

nio reikalų ministeris Huang 
Hua pasakė kalbą Jungtiniu Tau
tų generalinėje asamblėjoje. Jis 
kaltino Sovietų Sąjungą, kuri ke
tinanti paskandinti visą pasaulį 
..holokausto" liepsnose, sukelda
ma pasaulini karą. Ji pradėjo ka
rą Afganistane, remia Vietna
mą ir jo invaziją Kambodijoje. 
tačiau tos invazijos esančios tik 

čiams Vatikano opoziciją tokiem I kaip žinoma, dėl savo veiklos 
vienašališkiem sprendimam. į žmogaus teisių gynybos srityje. 

Viceprezidentas Mubarak per-' šių metų sausio mėnesį iš Mask-
davė popiežiui prezidento Sada-1 vos buvo ištremtas j Gorkį, kur 
to idėjas apie Jeruzalę ir popie
žius išreiškęs joms pritarimą. 

— Europos Bendrosios Rinkos 
tramplynas didesniems žygiams. I ministeriai svarstė Persų įlanko-
Sovietai planuoja užimti strate- je 
ginęs, labai svarbias pasaulio vie 
tas nuo Raudonosios jūros iki 
Pietinės Kinijos jūros ir siekia 
kontroliuoti tarptautinius jūrų 
kelius, pareiškė Kinijos ministe
ris, reikalaudamas pasaulio im
tis žygių sustabdyti rusų planus, 
kol dar nevėlu. 

jis ir dabar tebegyvena. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 27 d.: Vincentas P., 
Hiltruda, Kovaldas, Daugilė. 

Rugsėjo 28 d.: Vaclovas, Lijoba susidariusią padėtį ir išreiš 
kė susirūpinimą dėl grėsmės naf-1 Tautvydas, Vizgirdė. 
tos transportams. Spėjama, kad j Rugsėjo 29 d.: Mykolas A., 
buvo svarstomas ir Hormuzo są 
šiaurio apsaugos klausimas 

— Du jauni vyrai, apšaudomi 
pasienio sargybinių, perlipo Ber
lyne komunistų pastatytą sieną 
ir pabėgo i Vakarus. 

Angelė Sr., Kęsgailą, Litą. 
Saulė teka 6:42, leidžiasi 6:41. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 68 

1., naktį 50 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
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STUDENTŲ ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLA 

Rugpiūčio 23 d. vakare , pasi
važinėję Ohio kalnuose vin
giuotais keliais, a tvykome į 
Camp Tippecanoe, maždaug 
dvi va landas kelio į pietus nuo 
Clevelando. J a u daug kas buvo 
atvažiavę — sutikom seniai 
nematytų pažįstamų bei naujų 
veidų. Kiek laiko padraugavę 
ir senomis nuotraukomis pasi
džiaugę, nuvažiavom į pakal
nę kur buvo mūsų gyvenamie
ji nameliai. Įs ikraustę į juos, 
netrukus atsigulėm... 
Rugpiūčio 24 d. Oficialiai 
prasidėjo stovykla, atvažiavo 
studentai iš Montrealio, New 
Yorko, Philadelphios, Mary-
lando, Rochesterio, Toronto, 
Pennsylvanijos, Clevelando, 
Cincinnati, Columbus, Det
roito, Chicagos ir Los Angeles! 
Stovyklos tema: Susipažini
mas su dabar t ine Lietuva. 
Nors kasdien stovyklautojų 
skaičius keitėsi (kai kurie galė
jo tik porą dienų stovyklauti), 
dažniausia buvo apie 30 stu
dentų. Daug energijos sunau-
dojom kopdami į kalną, kurio 
viršūnėje valgykla (pagrin
dinis pastatas). Po pusryčių su
žaidėm minkštasviedinį ir porą 
tinklinio žaidimų. Visą rytą 
prasportavome, o saulė kai
tino veidus. Bet d a r liko ener
gijos vėl lipti į tą ka lną pietų. 
Stovyklavietė turėjo savo 
nuolatinį š tabą ir vir tuvės per
sonalą ,ir mes jautėmės kaip 
svečiai. 

Po pietų plaukiojom valtelė
mis dideliame Tippecanoe eže-' 
re ir toliau mankšt inomės iki 
kol buvo la ikas vėl lipti į kalną 
šv. Mišioms. Mišių laikyti 
buvo atvažiavęs kun . Kara-
veckas iš Pi t tsburgho para
pijos. Jis labai gražiai lietu
viškai pakalbėjo. J i s yra kilęs 
iš ankstenės kar tos lietuvių. 
Du metus studijavo semina
rijoje Lietuvoje, bet prasidėjus 
karui, sugrįžo į Ameriką tar
naut i Pennsylvanijos lietu
viams. J i s buvo susižavėjęs 
mumis ir mums pada rė didelį 
įspūdį. 

Po skanios vakar ienės ir 
trumpo laisvalaikio, Edis Raz
ma rodė savo skaidres iš Lietu
vos. Jau sutemus vyko laužas. 
kurį pravedė Lidija Balčiū
nai tė ir Rūta Staniškytė. 
Padainavome Ritos Kliorienės 
vadovaujami. 

Pirmadienį vėl daug sporta-
vom. Iš ryto v i sa stovykla 
įsismaginusi (ir j au saule nude
gusi) žaidė futbolą (soccer) 
didelėje pievoje, o po to tink
linį iki pat pietų laiko. Po pietų 
išsiskirstėm į dvi grupes. Prieš 
vakarienę buvo užsiėmimo bū
reliai. Stovyklautojai prisirašė 
prie chorelio, kur iam vado
vavo Rita Čyvaitė-Kliorienė, 
a rba prie tautinių šokių, 
kuriuos mokė Lidija Balčiū
nai tė ir Rū ta Staniškytė. 

Po vakarienės įvyko Danu
tės Balčiūnaitės suorganizuo
t a s vėliavėlių ka ra s . 

A n t r a d i e n į , b e v a l g a n t 
pusryčius, išsirinkome vardą 
kito studento, kuris tapo mūsų 
dvynuku šiai dienai. Turėjome 
p a n a š i a i a p s i r e n g t i spor
tavimui. Po to suėjome į posė
džių kambarį išklausyti pirmo
s i o s p a s k a i t o s . Kun . 
Gediminas Kijauskas iš Cleve
lando kalbėjo apie popiežių 
Joną Paulių II ir supažindino 
m u s su jo kelionėm po pasaulį. 
Kun. Kijauskas buvo atsi
vežęs daug gražių knygų apie 
popiežių, tai ir jas pavartę 
geriau susipažinom su popie

žium. Po pietų ir trumpo lais- j 
valaikio buvo kun. Kijausko 
antroji paskaita, šv. Mišios. 
Padiskutavom, jis atsakinėjo į 
mūsų klausimus, kalbėjome 
apie moterų kunigystės klausi
mą. Kalbėjome, kas būtų, jei-
gu popiežius atvažiuotų į Lie-: 
tuvą. Būtų visiška betvarkė. 
Rusai bijo to, nes žmonės pasą-
kytų, ka ip tikrai yra... 

Prieš vakarienę buvo užsi-
ėmimo būreliai (chorelis ir j 
taut iniai šokiai), o po vaka
rienės bendras dainavimas, 
kurį labai kūrybingai pravedė '• 
Rita Kliorienė. Kasdien išmo
kė naujų dainų — ypatingai i 
studentiškų. Po to greit pasi-
ruošėm žygiui ir sugalvojom 
pasirodymų laužui, o 7:30 išvy
kom į netolimą ūkį. 

P a s i k l o j u s miegmai š ius , I 
sukūrėm laužą. Pasibaigus 
programos daliai, visi dar 
da inavome ir šnekučiavomės. \ 

Trečiadienį paskaitą skaitė i 
dr. J o h n Cadzow iš Kento \ 
valst. universiteto. J i s aiškino 
apie pirmą imigracijos bangą 
ir kaip jų kultūra skiriasi nuo i 
antrosios bangos kultūros. Dr. j 
Cadzow aiškino mums apie 
savo ka ip istoriko darbą ir apie ! 
lietuvišką medžiagą Kento I 
universiteto bibliotekoje. 

Po paskai tos buvo gan įvairi 
vakar inė programa. Vienas iš 
s t o v y k l a v i e t ė s da rb in inkų 
(Lyle) labai maloniai pasisiūlė 
pamokyt i mergaites „savęs 
apsigynimo" (self defense). Po 
šios pamokos, Gundis Vaitkus 
ir Andrius Kazlauskas pasa
kojo savo įspūdžius ir pergyve
nimus šešių savaičių kursuose 
Vilniaus universitete. Buvo 
tikrai įdomus pasikalbėjimas, 
o po jo rašėm laiškus poli
t iniam kaliniui Viktorui Pet
kui. Man pasidarė džiugu, 
pamačius laišką, parašytą 
vienos iš stovyklos darbi
ninkių, kuri nebuvo lietuvaitė, 
bet kuri susidomėjo mūsų veik
la. 

Rūta Staniškytė 

dentai įspūdingai sugiedojo 
Lietuvos himną kitai grupei 
besiklausant. Po formalaus 
uždarymo, susėdome pažiūrėti 
Rūtos Augiūtės skaidrių iš 
Lietuvos. Matėm daug vieto
vių ir vaizdų, kurių besilan
kan tys Lietuvoje papras ta i 
nemato . 

Po skaidrių susipakavome ir 
išvažiavome į namus . Stu
dentai ateit ininkai vis bus šil
ta i priimami šioj stovyklavie
tėje ir lietuviška vėliava ten vis 
kabos... 

Lidija Balčiūnaitė 

NAMŲ F O N D O 
S U S I R I N K I M A S 

At-kų namų fondo metinis 

D a b a r v i s i p r adė jome 
suprasti, kad čia vyksta 
atvaizdavimas trėmimų į Sibi
rą. Turėjome progos bent 
truputį pajusti, ką žmonės 
pergyveno, kai buvo tremiami 
iš Lietuvos. Kiekvienas buvo 
du sykius ta rdomas, išvarytas 
į lauką ir vėl grąžintas į 
sunkvežimį. Tardytojai (kurie 
buvo CV nariai) klausinėjo 
įva i r ius k l a u s i m u s reli
ginėmis, taut inėmis ir asme
ninėmis temomis. Turėjome 
atsisėsti visiškoje tamsoje ir 
staiga tiesiai į ak is buvo švie
čiama šviesa. Tardytojų veidų 
nesimatė. Nors ir atpažinome 
jų balsus, vistiek buvo nejau
ku ir net baisu, ka i jie piktai 
surikdavo an t mūsų. Kai visos 
merginos sulipo į sunkvežimį ,_ susirinkimas įvyks rugsėjo 28 
mus nuvežė į nematytą namelį 
ir paliko. Tai turėjo būti mūsų 
nauja stovyklavietė, nes turė
jome išsikraustyt iš savo 
namelių. Mat, nauja grupė 
stovyklautojų turėjo atva
žiuoti sekančią dieną ir užimti 
mūsų namelius. Vyrai buvo 
nuvežti į atskirą namelį, kuris 
buvo maždaug už mylios. Pasi-

d., sekmadienį, 2:30 p.p. Ateiti
ninkų namuose, 127th Street ir 
Archer, Lemonte, (telf. 257-
6735). Įvažiavimas iš 127 
gatvės. Visi nar ia i , įnešę 200 
dol. įstojimo mokestį, ar 
tokiais nar ia is susirinkimo 
dieną tapti norintys, y r a kvie
čiami kuo skait l ingiausiai 

-dalyvauti , nes bus r enkama 

Ateitininkų sendraugių stovykloje KennebunkportcTšV. Mišias atna
šauja; prel. Vyt» Balčiūnas, kunigas V. Zakaras irlkūh. K. Pugevičius 

Ketvirtadienį po pusryčių iš
siskirstėme į užsiėmimų būre
lius. Pašokę ir padainavę susi
rinkome išklausyti Augustino 
idzelio paskaitos. J is kalbėjo 
apie ekologines problemas 
Lietuvoje. 

Po pietų buvo bendras daina
vimas. Vėliau išvykome į 
Amish kaimą. Nors visos 
krautuvės jau buvo uždarytos, 
pasivaikščiojom čia ir paval
gėme Amish valgykloje. Tada 
vykome į lauko teatrą, kur 
vaidinimas vyko po atviru 
dangum. 

Antrą valandą nakties pasi
girdo sunkvežimio ūžesys. 
Netrukus į namelius įsibrovė 
s tovyk los d a r b i n i n k a i su 
šautuvais . J ie mums piktai įsa
kė keltis iš lovų, apsirengti, 
susirišti miegmaišius ir eiti 
laukan. Bet pirma jie pasiėmė 
visus centro valdybos narius. 
Nežinodami kas darosi, visi 
atidžiai klausėmės ir darėme 
kas buvo liepta. Neleido mums 
kalbėti lietuviškai. Kai sunkve
žimis grįžo, visi su mieg
maišiais buvom sugrūsti į 
vidų, o sunkvežimio viršus 
buvo uždengtas, kad nema-
tytumėm kur mus veža. Buvo 
labai nepatogu: mes buvome 
pavargę, irzlūs ir nekantriai 
laukėme išlipti laukan. Netoli 
nuvažiavus, mus išleido ir 
suvarė į mažą kambariuką ir 
pradėjo šaukti po vieną iš kam
bario. 

•i ::. >30$B£TJ 

kalbėj ę ir pas idal inę r. įspū
džiais, paryčiais sumigome. * 

Penktadienį buvo Liudo Sa-
gio paskai ta . Jo s tema buvo 
„tautiniai šokiai Lietuvoje ir 
išeivijoje". Papasakojo tauti
nių šokių istoriją, pradedant su 
pirmu šokiu — suktiniu, iki šių 
laikų. Jis ta ip sudomino sto
vyklautojus, kad mes jo n$ga-
leidom iki pa t pietų. Po pietų 
sekė Lino Rimkaus paskaitą: 
„Disidentai ir rezistencija 
Lietuvoje". 

Šeštadienį po pusryčių Juo
zas Kazlas kalbėjo tema 
„Sovietų užimtos tautos — jų 
kultūros ir stereotipai". J i s 
baigė savo paskai tą po pietų 
„Kaip Sovietai susiorgani
zavę". Aiškino, kaip jie apsi
ginklavę, jų pažiūros, ko j ie 
bijo. Jie nemoka koordinuoti, 
jie rūpinasi tik ginklais, o žmo
nėms nėra maisto ir prekių. 
Sekė laisvalaikis ir sportas, 
Pasisėmę naujos energijos kar
tu diskutavome ir dal inomės 
ištrėmimo įspūdžiais, pildėme 
dr. kun. Tr imako anketą ir 
atskirai rašėme stovyklos 
įvertinimus. Pavalgę vakarie
nę, turėjome užsiėmimo būre
lius paskutinį kartą. Buvo 
paskutinė proga apdailinti šo
kius ir da inas prieš šio vakaro 
programą. 

Tippecanoe stovyklos š t abas 
buvo ypatingai draugiškas ir 
mes su jais gan ar t imai susi
draugavome. 

Vakarinę programą pradė
jome taut iniais šokiais ir 
choreliu, kurie parodė kitiems 
ką per praėjusią savaitę išmo
kę. Pasirodo, kad mes turė
jome labai gabią grupę žmo
nių. Kai kurie stovyklautojai 
atskirai a r grupėmis parodė 
savo talentus. Vakarą prave
dė Gintė Gečytė. Tęsėme vaka
ro programą vyrukų namelyje 
su šokiais ir pasi l inksminimu. 
Pasikvietėme stovyklos darbi
ninkus pasil inksminti kartu... 

Sekmadienį atsikėlėm ka ip 
tik pačiu laiku pavalgyt i 
pietus. Po pietų padovanojorn 
T i p p e c a n o e s t o v y k l o s 
administratoriui Renos Vyš-
nionytės pasiūtą lietuvišką 
vėliavą. J i buvo pakab in ta 
valgykloje, kur taip pa t kabojo 
kitų tautų vėliavos. Edis Raz
ma paaiškino kitai nelietuvių 
stovyklautojų grupei, kas mes 
esame ir ką mes darome. Stu-

tffcftrtr. P . Ąžuolo 
i \'iV • 

nauja fondo' ta ryba ir aptaria
mos fondo Veikimo gairės . 

Aldona Prapuolenytė, 
At-kų n a m ų fondo 

tarybos pirmininkė 
• r 

A T E I T I N I N K U 
Š A L P O S F O N D A S 

*febi 
Didėj anti ( infliacij a nesu

laikomai keįįą pragyvenimo 
išlaidas. Tai neigiamai palie
čia ir besimokantį jaunimą, ku
ris dėl didėjančių mokslui eiti 
išlaidų, dažnai yra verčiamas 
t rumpesniam ,ar i lgesniam lai
kui nutraukt i s tudijas. Norė
d a m a s pagelbėti studijuojan
č i a m j a u n i m u i n u g a l ė t i 
iškylančius -finansinius sun
kumus. Ateitininkų Šalpos fon
das telkia lėšas jam remti, jo 
ideologinei bei kūrybinei veik
lai stiprinti ir visų ateit ininkų 
savišalpai vykdyti . Fondo 
geradarių narių bei aukotojų 
sutelkiamomis lėšomis Ateiti
ninkų Šalpos fondas turi gali
mybės duoti stipendijas bei 
vienkartines paskolas ypač 
aukštesnio mokslo la ipsniams 
siekti ar tęsti s tudijas aukš
tosiose mokyklose. 

Stipendijų bei paskolų rei
kalu kreiptis į Ateitininkų Šal
pos fondą per tą ateit ininkų 
vienetą, kuriam prašantys i s 
priklauso. 

Taip pat fondas teikia pašal
pas moksleivių ir studentų 
ateitininkų veiklai paremti. 
Visuomeninei veiklai stiprinti 
pa rama teikiama per mokslei
vių ir studentų sąjungų centro 
valdybas. Ateitininkų Šalpos 
fondo adresas: 2639 West 86th 
Street, Chicago, IL 60652. 

C H I C A G O S 
A T E I T I N I N K Ų 

S T U D E N T Ų D R A U G O V Ė S 
S U S I R I N K I M A S 

rikos senosios kartos lietuvius 
i r p a r o d y s f i lmą a p i e 
P e n s i l v a n i j o s lietuvius. Po 
susirinkimo bus ypat inga pra
moga. Valdyba 

„ A T E I T I E S " V A K A R O 
B E L A U K I A N T 

A t e i t i n i n k a m s š i e m e t 
sukaktuviniai metai. Suėjo 
septyniasdešimt metų nuo atei
t ininkuos organizuoto darbo 
pradžios, tiek pa t ir nuo „Atei
ties" žurnalo pirmojo, kad ir 
dar nespausdinto, numerio 
pasirodymo. Spaudoje „Atei
ties" pirmasis numeris pasi
rodė sekančių 1911 metų vasa
ryje. Nepamirškime ir d a r 
vienos sukakties. Šiemet suėjo 
30 metų nuo „Ateities" persi
kėlimo per vandenyną iš Euro
pos į Ameriką. Šis žygis per 
Atlantą buvo rizikingas. Tiesa, 
entuziazmo būta nemaža, bet 
kartu buvo ir bijoma, kad Atei
ties įs ikūrimas naujose sąly
gose gali būti gana sunkus. Ar 
bus gal ima išsilaikyti, ar atsi
ras rašančių ir skaitančių iš 
jaunimo eilių, ar bebus naujų 
redaktorių, kai pirmieji pa
vargs ilgus vakarus idealizmo 
v e d a m i r ū p i n t i s ž u r n a l o 
leidimu? 

30 metų praėjo nuo pirmųjų 
Ateitis žingsnių šiame krašte . 
Tuometinių entuziastų baimė 
nepasitvirt ino, o lūkesčiai išsi
pildė. Šiandien Ateitis tvir tai 
tebetęsia ilgametes tradicijas, 
keldama atei t ininkiškąsias 
idėjas, ugdydama lietuviškuo
sius ir religinius principus, 
ruošdama ir lavindama savo 
puslapiuose vis naujus lite
ra tus , poetus, redaktorius ir 
visuomenininkus iš jaunimo 
tarpo. 

Paskutiniuoju metu „Atei
t is" ypat ingai sustiprėjusi ir 
pagražėjusi vyr. redaktor iaus 
kun. K. Trimako ir jo puikaus 
kolektyvo rankose. Belieka t a d 
ir žurnalo skaitytojams at
kreipti didesnį dėmesį į Ateitį. 
Chicagos ir apylinkių „Atei
t ies" skaitytojai tokią progą 
ras spalio 18 d., kada J a u n i m o 
Centre įvyks puikus „Ateities" 
vaka ras su šokiais ir vaka
riene prie staliukų. Programą 
atliks pats jaunimas, svar
biausia dalis bus premijų įtei
k imas už praeitų metų kūrybą 
„Ateities" puslapiuose. Dal is 
mecenatų su didesnėmis sumo
mis jau žinoma. Tai dr. Albina 
Prunskienė, poetė Julija Šva-
baitė-Gylienė, Ateitininkų Šal
pos Fondas, Detroito studentų 
ateitininkų draugovė. Netru
kus p a a i š k ė s ir p remi jų 
laimėtojai, kuriuos sutiksime ir 
jais pasidžiaugsime spalio 18-
tos vakarą. Dėl staliukų ir 
bilietų kreiptis į Aid. P r a p u o 
lenytę (863-1769), a rba į Vy
tautą Soliūną (257-2175 ir 257-
6739). 

J . B a u ž y s 

L I P N I Ū N O K U O P O S 
S U S I R I N K I M A S 

Kun. Al. Lipniūno moks
leivių at-kų kuopos pirmasis 
susir inkimas įvyks šį penkta
dienį, spmlio 3 d.. 7 vai. vak . 
pas Ritą Stukaitę, 2941 W. 71st 
St. Chicagoje. 

P r o g r a m o j e n u m a t y t a 
kuopos globėjo Arvydo Žygo 
paskaita, diskusijos, naujų 
narių registracija, valdybos 
pranešimai, einamieji reikalai . 

Visi nar ia i kviečiami susi
rinkime dalyvauti. Jei kas dėl 
rimtos priežasties a tvykt i 
negalėtų, prašome pranešt i 
Dariui Polikaičiui — 434-2243, 
a rba Vidai Momkutei — 925-
6193. 

L i p n i ū n o k u o p o s v a l d y b a , 
R i t a S t u k a i t ė 4 3 4 - 4 3 8 3 
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DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
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Jei neatsil iepia, skambinti 374-8004 
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DR. E. DECKYS 
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Specialybė — Nervu ir 
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DR. WALTER J. KIRSTU* 
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DR. IRENA KURAS— 
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DR. A. B. GLEVECKAS 
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Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6 9 8 0 i t i 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
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Susirinkimas bus spalio 3 d. 
(penktadienį), 7 va i . 30 min. 
vak. Ateitininkų namuose, 127 
St. ir Archer Ave. Kviečiame 
visus studentus bei gimna
zijos abiturientus susir inkime 
dalyvauti. 

Susirinkimo metu numaty ta 
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Pasaulio Lietuvių Bendruome
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Kamantas kalbės apie Ame-

Europoje cukrus pasirodė 
d v y l i k t a m e , o Amerikoje 
keturioliktame šimtmetyje. 

Lietuvoje, kaip spėjama, jis 
buvo jau žinomas 1410 metais. 

Pirmieji cukrų gaminti, kaip 
spėjama, pradėjo kinai. 
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'Darfegiinko" sukaktys — 

ŽVILGSNIS LIETUVIŲ 
SPAUDON 

v Prieš šešiasdešimt penke
rius metus (1915 m. rugsėjo 19) 
Bostone buvo pradėtas leisti 
"Darbininkas", kurio stei
gėjas, organizatorius ir pir
masis redaktorius buvo pla
t a u s m a s t o s p a u d o s 
darbininkas kun. Fabijonas 
Kemėšis. Kai Chicaga įsai tu
rėjo plačiai išsiskleidusius 
*Draugą", "Kataliką", "Lietu
vą", tai rytiniam Atlanto pa
krašty reikėjo taip pat greites
nės ir stipresnės informacijos. 
Europoje, tuo pačiu ir lietuvių 

tėvynėje, ėjo žiaurus karas, 
Lietuviams reikėjo organi
zuoti pagalbą nuo karo nuken
tėjusiems pagelbėti. Reikėjo 

ošti pačius žmones au to
jai ar net nepriklauso

mam gyvenimui, kad, laikui 
atėjus, visa tauta siektų to pa
ties tikslo. Kun. F. Kemėšis tai 
numatė, o spaudos darbe ir 
organizacijose jis turėjo jau la
bai didelę patirtį. Taip gimė 
"Darbininkas", kuris šiemet 
švenčia 65-rių metų gyvavimo 
sukaktį. 

To meto lietuvių, prasimušu-
stųri aukštesnes pozicijas, kaip 

JfL.Jjebuvo. Daugumas buvo 
paprasti darbininkai, net susi
organizavę į susivienijimus, 
savitarpės pagalbos arba tie
siog darbininkų būrius. Nors 
kai kas net dabar su įtarimu 
žvelgia į vardo pasirinkimą, 
tai jokios abejonės nebuvo ta
da, kai "Darbininkas" buvo 
steigiamas. Jis norėjo saviems 

Maišatis centro Amerikoj 
Salvadoras, Nikaragva, Gvatemala, Panama, Kosta Rika, Kuba 

P . GAUCYS 

Rimties valandėlei 

SANTUOKA VIDURAMŽIAIS 

Tai pajuto tuojau vietos 
organizacijos ir kitos etninės 
grupės. Tai ypač jautė lie
tuviai ateiviai ar jų vaikai, ku
rie savo skaičiumi negalėjo vir
šyti didžiųjų tautų ateivių 
skaičiaus. Vokiečiai, kaip tuo
metinio priešo palikuonys, bu
vo visiškai išsklaidyti, jų stip
rios organizacijos sugriautos, 
spauda beveik sunaikinta — li
ko tik pora dienraščių ir keli 
nežymūs savaitraščiai. Japo
nai tolimuose vakaruose net 
buvo suvaryti į specialias sto
vyklas. O lietuviai ir tada iš
laikė savo spaudą. 

Lietuviams grėsė tik susi
na ik in imas išsisklaidymu, 
spaudos susilpnėjimu, orga
nizacijų ištuštėjimu. "Dar
bininkas" Bostone dar šiaip 
taip laikėsi karo metu ir po ka
ro. Brooklyne einanti "Ameri
ka" (nuo 1933) visiškai susil-
po, o Pittsburghe leidžiamos 
"Lietuvių Žinios" (nuo 1937) 
jau sunkiai laikėsi kelių pasi
ryžėlių pečiais ir kišenėmis. 
Prieš 30 metų (1950) buvo pa
kviesti lietuviai pranciškonai 
perimti "Darbininką", kartu 
sujungiant ir kitus du minėtus 
laikraščius. Ir tai buvo savos 
spaudos išgelbėjimas. 

Trisdešimt metų sukaktis 
minima tik dėl to, kad ši lietu
viška vienuolijos dalis ryžosi 

. darbininkams, nepaisant, kur imtis tokio darbo, kuris jai, dar 
jie dirbo, duoti tikslią informa
ciją, krikščionišką įvykių 
įžvalgumą, kad pasikėsin
tąja*, kurių jau buvo ir tais lai
kais, neturėtų įtakos ar bent 
mažiau jos turėtų lietuvių dar
bininkų tarpe. 

Kemėšis, pasiruošęs socia
liniuose moksluose, reda
gavęs "Draugą", žinojo, ko 
darbininkui reikėjo , kaip jam 
reikia ir galima kovoti už savo 
teises, kaip jas suprasti kata
likų tikėjimo šviesoje. Pastatęs 
ant kojų naująjį laikraštį, po 
metų jis vėl grįžo redaguoti 
"Draugo" dienrašti, o čia 
redaktorium buvo pakviestas 
kun. K. Urbonavičius — 
Kmitas, jam pagalbon vėliau 
A. Kneižys. Redaktoriai ir 
pagelbininkai keitėsi, bet 
"Darbininkas" iki šiol liko 
šviesiu žiburiu Atlanto pa
kraštyje. 

'Pirmieji lietuviai ateiviai 
skaičiaus persvara buvo stip
riausi rytiniame Amerikos pa
kraštyje. Pennsylvanijoje, 
New ¥orke ir apylinkėse. Nau
joje Anglijoje lietuvių buvo 
daug, nors jie ir buvo išsisklai
dę po didesnius ir mažesnius 
miestus. Čia ir prasidėjo pir
mieji spaudos ir švietimo ži
diniai. Cia virė karštos kovos 
tarp lenkų ir lietuvių, tarp ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų arba 
norinčių netikinčiais rodytis. 
Cia prasidėjo ir dauguma orga
nizacijų, vėliau turėjusių di
delę įtaką išeivijos gyvenime ir 
net Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo pastan
gose. Atlanto pakraščio lie
tuviai buvo karingesni, jų 
spauda daugiau poleminė, ne
gu informacinė ar publicisti
nė; I 

Antrasis karas išsklaidė 
daugelį jaunesniųjų čia gi
musių lietuvių po kariuo
menės dalinius ir naujus dar
bus. Karo pramonė prasidėjo 
pasiruošimu ir vėliau karinių 
reikmenų gamyba. Jaunieji bu
vo mobilizuoti kariuomenėn. 
Jei i r iŠ kitų didžiųjų vietovių 
daugelis jaunųjų pateko į ka
riuomenę, tai jie mažiau buvo 
išsklaidyti į kitus darbus, nes 
jie buvo koncentruojami di
džiuosiuose miestuose ar jų 
apylinkėse. 

ką tik įsikūrusiai Amer'l^je, 
buvo didelė našta ir neaiški ri
zika. Kuriantis naujoj vietoj 
reikėjo tikėti iš trijų silpnų 
laikraščių padaryti vieną stip
rų, kuris pasiektų ne tik Atlan
to pakraščio lietuvius, bet ir vi
sus, kurie buvo išsisklaidę 
Amerikos ir Kanados plo
tuose. 

Pranciškonams pasiryžimo 
netrūko, o pajėgas reikėjo susi
organizuoti. Tuo metu jau bu
vo iš ko. Iš Vokietijos ir Austri
jos stovyklų slinko nauja 
ateivių banga, pasiruošusi ir 
spaudos darbams. Taip 1950 
m. birželio 5 d. gimė naujas 
"Darbininkas", F. Kemėšio 
idėjų tolimesnis nešėjas, kal
bąs dabarties kalba ir besi
rūpinąs dabarties lietuviškais 
reikalais. Už metų įsijungė 
"Amerika" ir "Lietuvių Ži
nios", pratęsdamos savo idėjų 
plitimą ir rašyto lietuviško žo
džio skambėjimą. 

Įdomesnė vis dėlto yra 65-rių 
metų "Darbininko" sukaktis. 
Cia prisimenama jo kūrėjas, 
redaktoriai, kurių daugumos 
jau nebėra gyvųjų tarpe, idė
jos. O jos nemiršta, kol tauta 
išlaiko savo tapatybę. Tautinė 
tapatybė, darbas savoje tau
tinėje bendruomenėje, rūpestis 
gyvenamo krašto ekonomi
niais ir politiniais reikalais, — 
tai vis lietuviškos spaudos pa
skatas kelti kilnumą, grožį, gė
rį, tautinius tikslus ir savitar
pio meilę ir teisingumą. 

Laisvės idealų išlaikymas 
net iki kelintos kartos yra 
spaudos uždavinys, kurio ji 
sėkmingiau ar sunkiau siekia, 
svetimoje dirvoje augindama 
derlių. Šios sukakties proga ne
galima užmiršti tokių redak
torių, kaip prof. S. Sužiedėlis ar 
prof. J. Brazaitis, kurie ilgai 
bus lietuvių žurnalizmo pavyz
diniai šulai. Jais gali sekti ki
ti redaktoriai, žurnalistai ar 
laikraščių bendradarbiai . 
Negalima pamiršti taip pat ir 
dabartinių redaktorių kun. dr. 
K. Bučmio ir P. Jurkaus, visą 
sielą atiduodančių, kad lie
tuviai Amerikoje gyventų sa
vo tautos laisvės reikalais ir 
nuolat ugdytų tautinę dvasią 
savo aplinkoje. Su sveikini
mais reikia linkėti "Darbinin
kui" nepailsti ir nesijausti sa
vo tikslą pasiekus — jo 
sukaktis dar ne pensijai, bet 
naujam darbui. 

Pr. Gr. 

Pastaruoju metu pasaulį ste
bina negirdėtai žiaurios tarpu-
savės žudynės Salvadore ir 
Gvatemaloje. Kitos Centro 
Amerikos valstybės irgi išgy
vena didelius sunkumus, kol 
kas švelnesnio pobūdžio. 
Dažnai vyksta perversmai, įsi
gali karinės diktatūros. Kari
niai vadai priklauso liaudies 
judėjimui ir yra linkę į nuosai
kią kairę. Jie norėtų pravesti 
žemės reformą ir mokesčių sis
temos pertvarkymą. J ie netgi 
būtų linkę pravesti laisvus rin
kimus su garantijomis opo
zicijos partijoms. 

Salvadoro nelaimė 
Tačiau visa tai nesulaiko 

kairiųjų grupių, veikiančių Sal
vadore, kuris išgyvena anar
chijos ir teroro siaubą. Be jo
kios atodairos vykdomas 
smurtas ir žudynės panašios į 
Urugvajuj siautusį prieš 10 me
tų ir prieš 5 metus Argen
tinoje, kai žymus ar nežymus 
pagrobtas asmuo, nesumokė
jęs išperkamos sumos, buvo be 
jokio pasigailėjimo nužu
domas. Tokia būklė susidarė 
dėl neteisingo turtų paskirs
tymo, nes buvo skriaudžiami 
ūkininkai ir darbininkai. 

Politinės partijos dėl teroro 
bijojo atvirai dalyvauti rin
kimuose. Jos bijojo kritikuoti 
pogrindį. Pavyzdžiui, krikščio
nys demokratai, nepaisant vi
sų jiems vyriausybės suteiktų 
garantijų, atsisakė dalyvauti 
rinkimuose, nes pogrindžio va
dai prigrasino susilaikyti, nes 
anot jų viską, išspręs smurtas. 
Kadangi JAV nepakankamai 
p a r ė t a demokratines jėgas, o 
Kubos Castro pogrindį aprūpi
na ginklais, agitatoriais, kurs
tančiais smurto veiksmus, la
bai galima, kad demokratinės 
jėgos neįstengs sutramdyti 
anarchijos ir tada įsigalės Cas
tro šalininkai. 

Diktatūra po d ik ta tū ros 
Nikaragvoje, nuvers tus 

Samozos diktatūrą, buvo pra
n a š a u j a m a į s i g a l ė s i a n t 
kubietišką santvarką. Ta
čiau iki šiol š i b a i m ė 
nepasitvirtino. Nikaragvos 
kraštutiniai kairieji yra nusi
vylę valdančios "juntos" veiks
mais, nes jų viltys greitai įgy-
vendin t i r ad ika l i ą , d a r 
kairesnę negu Kuboje, sant
varka neišsipildė. Valdančioji 
junta laikosi nors ir socialisti
nės, bet santūrios krypties. 
Valdančią junta sudaro įvai
rių politinių krypčių atstovai, 
išskyrus Samozos šalininkus, 
tačiau saninistų judėjimo va
dai vyrauja. Projektuojama 

pravesti žemės reformą ir pir
moje eilėje išdalinti Samozai ir 
jo šeimos nariams priklau
susias žemes. Jeigu visa gerai 
seksis, manoma, kad ten ilgai
niui gali būt i įgyvendinta kai
resnė demokratinė santvarka. 

I l g a m e t ė s kovos 
G v a t e m a l o j e v y k s t a 

nepaliaujantis politinis smur
tas beveik dešimtmečiais. 
Manoma, kad yra nužudyta 
daugiau ka ip 40,000 žmonių. 
Įvairūs slapti būriai, pasi
vadinę tokiais vardais, kaip 
"Balta ranka" , "Akis už akį", 
vykdo keršto žudynes. Juose 
dalyvauja studentai, darbi
ninkai, ūkininkai, mietelėnai. 
Dešinieji, kurie kovoja prieš 
komunistus, yra įsitikinę, kad 
vienintelis sėkmingas kovos 
būdas yra komunistų vadų ir 
šalininkų sunaikinimas. Žiau
ri apšaukta Samozos diktatū
ra Nikaragvoje tuo atžvilgiu nė 
iš tolo neprilygo Gvatemalos 
diktatūrai. 

Visų žiaurumų priežastys čia 
glūdi neteisingam žemės pa
skirstyme. Dviem nuošim-
čiams ūkininkų priklauso 53% 
visos krašto ariamos žemės. 
Pusė jos ūkininkų valdo tik po 
tris akrus žemės, iš kurios jie 
negali pragyventi. Daugiau 
kaip 60% tų ūkininkų per me
tus turi nedaugiau kaip 80 dol. 
pajamų. 200,000 ūkininkų vi
sai neturi žemės. Kiekvieną 
derliaus nuėmimo metą jie emi
gruoja į plantacijų rajonus, kur 
gauna darbo prie medvilnės, 
kavos ir cukrinių nendrių su
rinkimo. Kai trumpą laiką 
prezidentavęs kairus prez. Ar-
bent išdalino 100,000 maža
žemių J A V bendrovėms prik
lausančią žemę, amerikiečių 
pastangom jis buvo nušalin
tas. Amerikiečiai Gvatemaloje 
valdo daug žemių ir turtų ir jų 
įtaka labai didelė. Esant to
kiai būklei, nenuostabu kad 
ūkininkai remia pogrindžio 
p a r t i z a n u s i r t e ror i s tus . 
Gvatemalos ateitis tamsi. 
Tarpusavio žudynės tęsiasi. 
Kraštui atsidūrus visiškam 
chaose, gal ima spėlioti, kas įsi
galės: kraštutiniai dešinieji a r 
kraštutiniai kairieji. 

K o m . K u b o s į t a k a 
JAV žiūri į Panamą kaip į 

demokra t i ška i tvarkoma, 
valstybę, ištikrųjų ji yra dikta
toriška. Laisvų rinkimų ten ne
buvo nuo 1968 m. Pagerėjus 
panamiečių būklei, jie spau
džia vyriausybę duoti daugiau 
laisvės. Tik klausimas, ar tai 

įvyks tvarkingu ar smurto ke
liu. Dėl ten esamo žmogaus tei
sių laužymo tyli Valstybės 
departamentas. Prez. Car-
teris, atvykus į JAV gen. Tor-
rijos, jį pristatė kaip didelį 
demokratą, koks jis niekad ne
buvo. 

Nepaisant įvairių ūkinių, 
politinių bei socialinių prob
lemų Costa Ricoje, tvirtai lai
kosi demokratinės santvar
kos. Gal todėl, kad ji skirtingai 
sprendžia t a s problemas. 
Užuot laikiusi kraštutines gru
pes pogrindyje, ji leidžia joms 
reikštis konstitucijos nustaty
tose ribose. Ten veikia komu
nistų partija, simpatizuojanti 
Maskvai, socialistai Mao Tse 
tungo šalininkai, trockinin-
kai. Ir visi sugeba sugyventi. 
Gal taip yra todėl, kad Costa 
Rikoje nėra didelių miestų, 
gyventojų dauguma ūkinin
kai. Kitokia ten buvo kolo
nizacija ir kitokie susidarė 
papročiai. Jau nuo XIX šmt. 
pradžios Costa Ricoje yra 
privalomas pradinis mokslas. 
Kadangi ji neturi kariuo
menės, daugumą lėšų su
naudoja švietimui ir kultūrai 
plėsti. 

Kubos Castro įtaka dabar 
yra padidėjusi. Jis turi du vei
dus. Į Afriką jis siunčia ka
riuomenę, Centro Amerikoje jis 
rodo labiau civilizuotą veidą: 
plečia kultūrinius santykius, 
duoda stipendijas studijom 
Kuboje, medicinine,pagalbą C. 
Amerikos vargšams ir, aišku, 
ginklus pogrindžiui. Ypač 
padidėjo jo įtaka Karibų jūros 
mažose, neturtingose salose. 
Jo įtaka C. Amerikoje gali dar 
padidėti, bet jis negali pasiųsti 
ten savo karių, kaip į Angolą. 
Prieš tai piestu stotų visa Ispa
nų Amerika ir JAV. 

Taip pat vokiečiai, aprašy
dami didįjį Vilniaus gaisrą, 
nutikusį metuose 1399 kovo 
mėnesyje, kuriame sudegė ne 
vien visas miestas, bet kated
ra, aukštoji ir žemoji pilė su 
didžiojo kunigaikščio rūmais, 
sako: tarp kitų brangių bran
gesn ių da ik tų didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vy
tauto sudegusios keturiosde-
šimty8 tūkstančių ir trys 
šmotai sidabro kapų Lietuvos 
gr aižių. 

Žinoma yra, jog senovėje 
sidabro arba aukso svarą teu
tonai vadino marka, gudai 
grivina, o lietuviai graižiu nuo 
žodžio graižyti, arba piaus-
tyti... 

S. D a u k a n t a s (iš Būdo") 

Mokslas apie santuoką 
padarė žymią pažangą, kai 
viduramžiais vystėsi ir tobu
lėjo visa krikščioniškoji 
teologi ja . A n k s t e s n i a i s 
amžiais Bažnyčios mokytojai 
ir rašytojai aiškino ne griežtai 
moksliniais raštais, o tik savo 
pamokslais ir pastoraciniais 
pamokymais. Buvo nelengva 
orientuotis tokių raštų dau
gybėje ir pilnai suprasti juose 
skelbiamas idėjas. 

Šv. Tomas Akvinietis sukūrė 
teologines mokyklas. Ta gerai 
sutvarkyta teologija išliko iki 
mūsų laikų, iki II Vatikano 
susirinkimo. Viduramžių 
teologų uždavinys buvo ir 
nurodyti normas, kuriomis 
k r i k š č i o n i s t u r i s ek t i 
gyvenime. Reikėjo nurodyti 
tikslą, kurį krikščionys turi 
siekti santuokiniame ir šeimy
niniame gyvenime. Iš tikslo 
plaukia pareigos ir moraliniai 
apribojimai. Reikėjo pakeisti ir 
naujai formuluoti santuokos 
struktūrą, kurią sukūrė prieš 
aštuonis šimtus metų šv. 
Augustinas. O šv. Augustino 
m o k s l e a p i e s a n t u o k ą 
pagrinde buvo padėtos trys 
vertybės: vaikai, santuokinė 
ištikimybė ir sakramentas. 
Tuo būdu šv. Augustinas san
tuoką perėmė vertybėmis. 

Šv. Tomo mokslas apie san
tuoką buvo surištas su anks
tyvaisiais Bažnyčios rašy
to j a i s , kur ie nagr inė jo 
santuokos ir šeimos priežastis. 
Tos priežastys yra kuriančiojo 
Dievo veikimas, įjungiąs į savo 
kuriamąjį darbą taip pat san
tuoką bei šeimą. Tad Dievo 
kuriamoji valia yra žmonėms 
jų moralinio elgesio norma ir 
drauge tikslai, kurių turi siekti 
santuokiniame ir šeimyni
niame gyvenime. Šv. Tomas 
Akvinietis ir kiti viduramžių 
teologai žvelgė į santuokinį 
gyvenimą santuokos sakra
mento plotmėje. Dėlto perkel
dami šeimos gyvenimą į san
tuoką, turėjo prieš akis tik jos 
tikslus. Jie neabejojo, kad 
svarbiausias santuokos ir 
šeimos tikslas yra gimdyti ir 
auklėti vaikus. Šv. Tomas ypač 
pabrėžė ne t iktai vaikų 
gimimą, bet ir auklėjimą. 
Auklėjimas yra svarbiausias 
žmogaus gyvenime veiksnys, 

nes nuo jo priklauso visas žmo
gaus gyvenimas. 

Buvo nurodyti ir antraeiliai 
tikslai. Vienas iš jų sutuok
tinių savitarpė pagalba. Tai 
šv. Tomo moksle reiškia dva
sinę vienybę ir bendradarbia
vimą šeimos gyvenime. 

Taip susisteminus santuo
kos ir šeimos mokslą, buvo 
lengva išvesti praktiškus pata
rimus moralinių klausimų 
sprendimui. Popiežiai palaikė 
šią doktriną savo kalbose ir 
raštuose. Tas mokslas atsi
spindi ir 1917 m. paskelbtame 
bažnytinių teisių kodekse. 
Kodekse pabrėžiama, kad tiks
las gimdyti ir auklėti vaikus 
tiek yra santuokai esminis, 
kad be jo negali būti san
tuokos, kitaip tariant, tokį 
tikslą išskyrus, santuoka yra 
niekinė. 

Atrodė, kad Bažnyčios 
mokslas apie santuoką, taip 
aiškiai suformuluotas ir tiks
liai nustatytas, yra idealus, 
aiškus ir nekeičiamas. Tačiau 
pasigirdo balsų, tvirtinančių, 
kad šis mokslas, turėjęs begali
nės vertės praėjusiais amžiais, 
šiandien yra reikalingas per
žiūrėjimo, kai kurių pataisų ir 
pakeitimų. Buvo keliamas 
klausimas, kad trijų suderintų 
tikslų schema yra labai 
suprastinta, yra apleistos ar 
nepastebėtos kai kurios kitos 
esminės vertybės. Kada 
norima ką nors suvesti į labai 
tikslią sistemą, atsitinka, kad 
kai kas ir apleidžiama — kas į 
tokią sistemą netinka, su ja 
nesiderina. Kaip tokio teigimo 
įrodymą, minimas faktas, kad 
schemoje yra apleistas vienas, 
viduriniais amžiais labai pa
brėžtas santuokos tikslas, 
būtent per santuoką atvaizduo
jama Kristaus ir Bažnyčios 
vienybė. Tokiu būdu santuoka 
praradusi teologišką šv. 
Augustino ir šv. Tomo pabrėž
tą elementą. Taip trijų san
tuokos tikslų schema pasi
dariusi per daug natūralistinė. 
Laikantis šios schemos, 
suprastėjo ir visas Bažnyčios 
mokymas apie santuoką. Tad 
nenuostabu, kad II Vatikano 
susirinkimas pilniau išreiškė ir 
labiau išryškino santuokos ir 
šeimos teologinę reikšmę. 

J.V. 

IS E. GALVANAUSKO 
ATSIMINIMU 

Aš turėjau nutraukti viešą 
veiklą ir atsidūriau pogrindyje. 
Lankiau jau įsteigtas, steigiau 
naujas valstiečių kuopeles. Polici
ja paskelbė manęs ieškanti ir 
išdavusiems paskyrė pinigini 
atlyginimą. Atvažiavęs tėviškėn 

pernakvoti, buvau artimiausio 
kaimyno išduotas ir suimtas. Tai 
buvo 1906 m. vasario mėn. (tiks
lios datos neprisimenu). Vežė j 
Panevėžio kalėjimą, lydint rai
telių būriui, nes policija nebuvo 
tikra, kad apylinkės gyventojai 
nepadarys užpuolimo m a n e iš
laisvinti. Panevėžio kalėjimas jau 
buvo perpildytas suimtais vals
tiečiais. 

KOVOTA UŽ 
LIETUVIUKĄ 

IGNAS MALĖNAS 

Darželio spalva — šviesiai geltona, turinti ryškiai 
išsiskirti iš visos aplinkos. Pažaislyje panemuniai 
glūdi žalsvoj pilkumoj, tai ši šviesi spalva ryškiai 
skiriasi. Visi vaikai vartoja dviem tonais tamsesnes 
pasitiesiamas gūnaites ant kurių jie sėdi ir dirba. O 
ant tų gūnelių dar dviem ar trim tonais tamsesnė raidė 
— dažniausia vaiko vardo pirmoji, kurią vaikas 
lengvai įsimena, o jos neturint, vartojama seselės 
vardo pirmoji raidė. 

Seselė viską prižiūri ir tvarko. Tai mažyliui 
darželio — motina. 

Mano pageidavimas — pastatyti mažyliams du 
suolelius, kad, reikalui esant, pavargus ant gūnelės, 
galėtų ten pasikeisdami piešti, rašyti. Tai būtų kartu ir 
jų prirengimas tikrai mokyklos klasei. 

Noriu vėl di rbt i m o k y k l o j e 
Parašiau ministeriui prašymą, kad leistų dirbti 

mokykloje. Ministeris leido. Davė man mokyklą, 
kurioje dirbo mokytoja Sirutienė. Mokykla buvo 
Aleksote, Minką uskio gatvėje, kurios inspektorius 

Tačiau jis buvo „muštro mokyklos" šalininkas, o 
aš buvau linkęs į šių dienų mokyklą. Lankydamas 
mano mokyklą, jis manęs gailėdamas, sakydavo: 
„užsienis pagadino tave!" O aš jam atsakydavau: „Po 
keliolikos metų visos mokyklos tokios bus!", žengiame 
į laisvesnį gyvenimą. Mudviejų nuomonės skyrėsi. 

Inspektorius reikalavo mokinių pavyzdingumo, o 
kiek prasikaltusius šalindavo iš mokyklos, bet kur 
tada dėti kaltus, jei jų daugiau negu gerųjų? Juk 
mokyklos steigiamos vaikam mokyti, auklėti ir 
išmokytus-išauklėtus išleisti į pasaulį. 

Mano bandymų mokykloje buvo toks atsi
tikimas: Vaikas trečio skyriaus, gabus ir net sugebėjo 
parašyti rašinėlį, žaidė su kita mokine klasėje pūs
damas burna apygarsiai šlerptelėjo. Inspektorius tai 
palaikė skandalu, bloga valia, tyčia sudrumsčiančia 
tyla. Šitas įvykis sukėlė mokytojų tarpe nemažai 
ginčų, inspektoriui traktuojant vaiką kaip suaugusį ir 
jį atitinkamai kaipo tokį baudžiantį. Perdažnai 
mokiniai buvo pašalinami iš mokyklos. Aš turėjau 
mokinių, jau išmestų iš 3-jų mokyklų, kurie pas mane 
buvo pavyzdingi. 

Dviejose seminarijose 
Man dirbant Bandymų mokykloje, lankė mano 

studentai, seminarijos auklėtiniai (ekskursijomis), 
besidomėdami mano metodika. Jai vardą „Laisvoji 
mokykla" da'vė, muštro mokyklos šalininkai, kurie 
vaikus bausdavo ir versdavo būti tokiais, kokiais jie 
patys nėra. 

Trūkstant mokytojų, jie buvo graibstomi iš visur. 
Dr. Kl. Ruginis „pamatė", kad aš mokau mažylius 
paprastoje mokykloje. Jam kilo mintis mane pan
audoti metodikom mokyti. Jis pasiūlė ministeriui 
Bistrui paimti mane iŠ mažylių mokyklos ir skirti 

teko dėstyti liet. kalbos metodiką, artimetikos meto
diką, krašto mokslo metodiką, ped. darbus (tik 
berniukai) ir ped. praktiką. Be to, teko būti Simano 
Daukanto mokytojų seminarijos vicedirektorium, o 
Saulės seminarijoje — Pedagogų tarybos sekretorium. 
Galėjau lankyti taip pat universiteto paskaitas. 

Universitetą baigiau jau 1930 m. ,,Gerai". 
Egzaminavo prof. St. Šalkauskis, prof. Meč. Reinys ir 
prof. A. A. Gylys, nes mano pagrindinė šaka buvo 
Pedagogika - Psichologija. 

Lietuvos mokyklos redaktor ius 
1919 metais Pr. Dodydaitis pradėjo leisti ir reda

guoti žurnalą, kuris buvo pavadintas Lietuvos 
mokykla. Išėjus net keletai jos numerių 1920 metais, 
tiesiog almanachais vadinamų prireikė daugiau 
bendradarbių. Jam talkino šiame darbe broliai Yčai, 
Vireliūnas ir jos leidimą perėmė Mokytojų sąjunga. Be 
Pr. Dovydaičio nuolatinių rašinių skatinančių 
jaunimą mokytis, vengti alkoholio, tikėti į Dievą ir 
jam padėjo ir Ruginis, vėliau perėmęs iš jo redak
toriaus pareigas. 1930 metais LKMS-gos valdyba šio 
žurnalo redagavimą paveda man ir jis tapo didžiausiu 
Pabaltijo Pedagoginiu žurnalu, įvedant praktinę 
pedagogiką, teoretinį skyrių, dailiosios literatūros, 
recenzijos ir t.t. 

Būdamas redaktorimi iš arčiau išsikalbėdavau su 
mokytojais, ypač su mokančiais I sk. Daugumas jų 
sakėsi, kad lengva vaikus išmokyti raidžių, bet sunku 
išmokyti lieti garsus į skiemens-žodžius. Jie keldavo 
klausimą, kaip šią kliūtį įveikti. O aš, turiu prisipažin
ti, mokydamas I sk. tokių sunkumų neturėjau. Gal 
kinta laikai ar ryškėja mokytojo charakteris? Duosiu 
šią problemą spręsti mažajai Ritelei, kuri auga. Tai 
bus geriausia. 

buvo Juozas Damijonaitis su kuriuo gTažiai bendra- vyresniųjų mokymui. Buvau paskirtas dviejų 
darbiavome. • mokytojų seminarijų mokytoju. Abiejose mokyklose (Bus daugiau). 
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Lietuvos Dukterų draugijos 20 mėty sukakties proga 
Nuhniai metai, kurie yra ir 

rrmno gimimo žymens metai, 
ma#. /.visados yra džiaugsmingi, 
pramingi. O šie aštuoniasdešim-
tieįi';r^:' nuliniai pasižymėjo net 
kepįs" sukaktuviniais, minėtinais 
meMs^tkurie lyg gražiais žiedu 
vainikais papuošė eilę mėnesiu, 

sav^čių, dienų. Prisiminimai vijo-
sjLjpraęffas dienas, ir jos slinko 
ly^j>ųk}niai debesėliai, neužsto-
djm,;$ąulės, jos spinduliu. Sau-
st^rtiėjiesyje atšvenčiau 20 vedy
biniu 'nietų. Tokią pat sukaktį su-
sįjaųkę„ir pirmasis mokslo dip-
I.OJpaąį. kuris šypsosi įrėmintas sie-
n£^e7..Netrukus ir mūsų pirmieji 
dvynukai švęs dvidešimtmetį. Na, 
įr,£dąrrJcelios kitos sukaktuvės. 
DvMle|ftntmetį švenčia ir Lietu-
^s'TJlC^terų draugija, kurios veik
la, darbai švystelėjo mano gyve-
į^rjg^jnaujais spinduliais, Kun. 

stikso Gurecko mestas šū-

VERONIKA BIRUTAiTTENĖ 

karą susipažinau, ir suskambėjo 
mudviejų rankose laikytas krista
las. Aš jau anksčiau buvau at
kreipusi į ją dėmesį. Lengva ei
sena, natūralūs judesiai spindė
jo aristokratiškumu. Kalbėjom 
apie knygas, spaudą, meną. Ją 
daug kas viliojo ir nutraukdavo 
mūsų pokalbį. Aš ją draugiškai 
pamilau iš pirmo susitikimo ir vi
są vakarą ieškojau jos draugys
tės. Ji žavėjo savo nuoširdumu, 
atvirumu, malonia šypsena. Įdo
miausias to vakaro pokalbis su ja 
buvo apie Lietuvos Dukterų drau
gija.. Ji pasisakė esanti draugijos 
narė, bet kokias pareigas joje ei
na — neužsiminė. Man norint 
paklausti, kalba nukrypdavo. Pa
stebėjau jos didelį kuklumą, kar
tu atvirą nuoširdumą. Susidariau 
įspūdį, kad ji gyvena ir 'rūpinasi Jgįrtjv,Pagalbi ranka vargstan-

Ęį]įį\% vandens lašelio ežeru iš-1 kitais, kurių stiklinėse nešokinėja 
sįliejo., Ir taip pirmoji geroji gir- šampano burbuliukai... Ji diplo-
dfs patraukė kitas, pirmąjį de
šimtuką pasekė šimtinė, ir toji kil
nioji organizacija šiandien savo 
narės, šimtų šimtais,, skaičiuoja. 
Vieną.tos draugijos valdybos na
rė ir mano gyvenimą nukreipė 
r^aaja Jinkme. 

Nerasi lietuvio, kuris nebūtų 
girdėjęs apie Lietuvos Dukterų 
djgyj4į». Ir .aš ,apie Ją girdėjau 
iš*3ljfe<igų. apie Ją skaičiau spau
dei 

matė, galvojau klausydama jos 
kalbos. Ji nepiršo savo idėjų ir 
neklausė, ar aš nenoriu būti tos 
draugijos narei Iš jos gražių žo
džių aš susidariau vaizdą, kokia 
kilni yra ši draugija, kokios di
džios dvasinės asmenybės joje 
veikia, dirba, aukojasi kitiems. Ji 
daug kalbėjo apie ilgametę drau
gijos pirmininkę. Gražiais žo-
džiais^įi piešė jos portrete- iškel-

Bet šeimos gyvenimas, *vai- dama didelį pasiaukojimą, meilę 
artimui. Citavo jos įspūdingų kal-kgî JOĮokslas vedė mane savo ke 

Uuįpdaug ką paliekant ateičiai. 
_,jpar tebegyvenant Chicagoje, 
gano? šeimos draugai šventė ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Kė-
įįg&4ostą, gėrėm šampaną ir 

įvssėmės gražiu kalbų. Man vi-
patinka klausytis kalbų. Jos 

kajrtais atskleidžia neskaitytos 
knygos puslapius, paberia naujų, 
ggajuŲ- minčių. Iš ty kalbų aš dar 
geriau,-pažinau savo draugus, pa
mačiau, kokiu gražiu gyvenimo 
keliu pe eina. Žiūrėjau į burbu-
l«j£jįaB,tį stiklinėje šampaną ir ly-
gįjįau jį- su draugų gyvenimu. Juk 
ij^įię* gyvendami kristaliniame 
gyvenime, nerimsta, veikia orga
nizacijose, neužsidaro, kaip mes 
siaurame šeimos ratelyje su sa
vais džiaugsmais ir rūpesčiais. 
c"Man belaikant rankose šampa
ną ir paskendus mintyse, priėjo 
ėTėgantiška ponia, su kuria šį va-

bų ištraukas, vedžiojo jos eitais 
keliais. 

Tas vakaras man paliko daug 
įspūdžiu, gražių prisiminimų. Ką 
tu atiduodi kitam, tai yra tavo, 
tavo turtas, ji man pasakė atsi
sveikinant, ir tie žodžiai man pa
sidarė naujo gyvenimo kelrodžiu. 

Po to aš dažnai praeidavau 
pro Lietuvos Dukterų draugijos 
namelius, pasiryždama į juos už
sukti ir vis suabejodama, ar aš 
pajėgsiu, kaip anoji ponia, ati
duoti kity gyvenimui savo širdies 
dalį. Ir taip visus pasiryžimus ati-
dėdavau kitai dienai. 

Buvo vėlybas vasaros pavaka
rys, kai namuose suskambėjo te
lefonas. Kalbėjo man nepažįsta
mas žmogus. Jis sakė, kad aplan
kė savo tėviškės kaimynus, neto

liese gyvenančius, ir išsigando, 
pamatęs dviejų senuku gyve
nimą. Jis rado ant jų telefono 
staliuko didelį popieriaus lapą, 
kur buvo surašytos kelios pavar
dės ir adresai. Pirmoje eilutėje 
buvo užrašytas mano vyro tėvo 
vardas, pavardė ir adresas. 

— Tiems žmonėms reikalinga 
skubi pagalba, — skambėjo susi
jaudinęs balsas. Skubi — supran
tat! Po to jis pakėlė balso toną. 
— Tai užmiršti žmonės, visu už
miršti senukai. Kaip greitai mes 
viską užmirštame, — sunkiai al
suodamas kartojo. Aš pats nieko 
negaliu padėti, nes esu senas ir 
ligotas, — baigė susiiaudinusiu 
balsu, pasakęs tu senelių pavar
dę ir adresą. 

Už valandėlės visa Šeima iš
skubėjome lankyti tėvelių pažįs
tamų. 

Balsu, ką mes ten radome. Bai
su darosi ir dabar prisiminus. 
Dvokiančiame bute, nešvariame 
kambaryje mes radome ant lovos 
besėdinčius du senukus. 

Po valandėlės vaikai šlavė, vy
ras valė, aš krutėjau virtuvėje. 
Nubėgusi į kaimyninę krautuvė
lę pripirkau maisto. 

Jau buvo pusė dešimtos valan
dos vakare, kai mes važiavome 
pro Lietuvos Dukterų draugijos 
namelius. Juose žibėjo šviesos. — 
Sustok, _— riktelėjau 'vyrui. Gal 
dar ką-nors rasime juose. 

Prie rašomojo stalo sėdėjo mo
teris, kuri kažką rašė, kalbėjosi su 
senute. Mums prisiartinus, dir
bančioji atsisuko. Ji pasitiko mus 
su šypsniu lūpose. Jos pavargu
sios akys spindėjo vidiniu 
džiaugsmu. Sekundei mes žiūrė
jome viena į kitą, ir vaš nieka
dos neužmiršiu tada matytų gra
žių, ramių akių spindėjimo. Aš 
nemačiau jų spalvos ir niekados 
po to daug kartu susitikus, bet 
mačiau tai, kas mus vienus prie 
kitų patraukia, ką mes draugys
tės jausmais išsakome. Jos atiden
gė žmogaus vidinį pasaulį, gyve
nantį kitų rūpesčiais, vargais. 
Lyg kitu laimė būtu ir jos gyve
nimo dalis, džiaugsmas. 

Ji atsistojo, priėjo prie mūsų ir 
padavė ranką. Mums nereikėjo 
atsipažinti, nes nors ir trumpas 
pirmas susitikimas paliko gilius 
naujos draugystės žymes. Tai bu
vo ta pati ponia, kuri aname 

MOŠŲ VEIKLA 
• Chicagos Lietuvių Moterų 

klubo lėšų telkimo popietė ruo
šiama trečiadienį, spalio 1 d., 
11:3C vai., The Elks klubo patal
pose, 11340 So. Cicero, Alsip, 111. 
Skanūs pietūs, kortų ir kauliukų 
lošimas bus paįvairintas kailių 
modeliavimu. Viešnios kviečia-1 
mos rezervuoti vietas, skambi
nant Aldonai Daukienei (PR 
8-1543), Irenai Yonaitytei (798-
4194), Sylvijai Wenckienei (246-
6511-. 

• Dr. Paulina Vaitaitienė ir 
Marija Krauchunienė Chieagos 
Lawn bibliotekoje, 6120 S. Kedzie 
Ave., įruošė audinių, gintaro, me
džio darbų, lėlių ir kit. parodėlę. 
Ypatingą dėmesį atkreipia Bro
niaus Kviklio seni smūtkeliai, 
šventųjų drožiniai ir 19-to šimt
mečio juostų rinkinys. Eksponatai 
gauti iš D. Augienės, E. Baltru
šaitienės, H. Buchinskienės, M. 
Krauchunienės, Br. Kviklio ir P. 
Vaitaitienės. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 

Lietuvių "kolonija" Riyadti, Saudi Arabijoje. B k.: inž. V. Šliūpas, V. Šliūpiene, Nijole Maskaliūnienė, inž. L. 
Maskaliūnas, S. Rastoniene fa* S. Rastoais. Priekyje Vasarė ir Linas Rastoniukai. 

ARABU PASAULIS LIETUVIŠKOMIS AKIMIS 

• Monika Kripkauskienė, ma
dų kūrėja, parodys visą seriją jos 
sukurtų jąu ateinančių metų — 
pavasarinių vestuvinių suknelių 
(naujų vadinamų "long torso") 

Putnamo seselių rėmėjų madų pa
rodoje spalio 5 d. Monika, kaip 
Priscilla of Boston žinoma visa
me šiame .krašte, ir jos kūrinių 
pavyzdžius randame kiekviena
me "Bride" ar "Modėrn Bride" 
žurnale su neiškraipytu "Monika" 
užrašu. Monika yra profesionalė 
madų kūrėja Angelair bendrovė
je, kurios vestuviniai drabužiai 
randami Chicagos, New Yorko, 
Dalias ir kitų JAV-ių didmiesčių 
madų salionuose. Taipgi Chica-

(Tęsinys) 

Išlaisvintos arabės 
Mažiausiai suvaržytos arabės 

moterys, mano nuomone, yra 
neginčytinai libanietės ir palesti-
nietės. Daugelis jų turi universi
tetinio lygio išsilavinimą. Tai yra 
savimi pasitikinčios moterys, ku
rios kreipia daug dėmesio į savo 
išvaizdą, domisi paskutinėmis 
madomis, vakarietiško maisto 
paruošimu ir t.t. Jų pažiūra į 
moters rolę socialiniame gyveni
me tikrai nedaug skiriasi nuo va
kariečių. Jos laisvai dirba pasi
rinktose profesijose: medicinoje, 
mokyklose, pramonėje. 

Egiptiečių moterų teisės 
Egipte jau seniai panaikintas 

goję yra rodomi -pavyzdžiai Mer-j»Abaya" nešiojimas. Provincijose 
chandise Mart milžiniškame pa-1 d a r d a ž n a i sutinkama speciLne, 
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statė. Talentingoji, produktingoji 
Monika taip pat reiškiasi aktyviai 
lietuviškame dirvone. Josios buvo 
sukurti rūbai operai "Jūratė ir 
Kastytis", o taipgi "Dainavos" 
ansamblio pastatymams: "Emili
ja Platerytė", "Kūlgrinda" ir grei
tai pasirodančiam "Čičinskas". 
Monikos buvo sukurti vestuviniai 
drabužiai jaunajai, pamergėms ir 
jaunosios motinai Rožytės Rudy
tės - Jurjonienės vestuvėse. 

• Lietuvos Dukterų draugijos, 
kuriai energingai vadovauja pirm. 
Emilija Kielienė, rudens balius 
įvyks spalio 4 d. 7 v. v. Jaunimo 
centre. Programoje sol. Margarita 
Momkienė ir sol. Vaclovas Mom-
kus. Akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis. Vaišės, laimėjimai ir šo
kiai. Parengimų vadovė Valė 

karšto klimato bei, be abejo, ir 
neturto diktuojama apranga, ta
čiau miestietės — ypač jaunos — 
moterys jau rengiasi moderniais 
vakarietiškais drabužiais, studi
juoja ką nori, kur nori, bei turi 
teisę dirbti kartu su vyrais. 

Kuveitietės, Bahrain ir Emira-
tų moterys, nors dar daugiausia 
nešioja tradicinę „abaya", ta
čiau jau turi ir daug naujų pri
vilegijų. Pvz., moterys gali vai
ruoti mašiną (kas yra draudžia
ma Saudi Arabijoje). Joms leis
ta dirbti ir tam tikrose rinktinė
se profesijose bei vienoms išva
žiuoti į užsienį (tačiau tik su raš-

Rumšienė rūpinasi, kad seimo 
proga susirinktų daug svečių at
švęsti Liet. Dukt. dr-jos 20-ties 
metų gražios darbuotės sukaktį. 

NIJOLE MASKALItNIENC 

tišku vyro leidimu). 
Suvaržytos saudietės 

Saudietės moterys turi už visas 
mažiausiai laisvės. Jos dar yra la
bai atskirtos nuo aktyvaus daly
vavimo bet kokiame socialiniame 
gyvenime. Tačiau 20-jo amž. gy
venimo pulsas pradedamas justi 
jau ir čia. Saudiečių visuomenė 
(kaip ir daugelyje kitų arabu 
kraštų) dabar yra pereinamoje 
stadijoje. Tradicinės gyvenimo 
formos visur neišvengiamai kei
čiasi, veikiamos nuolat kylančio 
išsimokslinimo lygio, didėjančių 
tipingos šeimos pajamų, televizi
jos įtakos ir galimybės pamatyti 
Vakarų pasaulį. Net ir saudietės 
moterys jau kartais turi progos iš
važiuoti į Vakarus kartu su savo 
vyrais, kurie, užimdami aukštas 
vietas Saudi vyriausybėje arba. 
reprezentuodami turtingas Sau-| h § u i s t a i blJ°- Visi reikalai, 
di biznio kompanijas, turi reika-j č i a n t y s šeimą yra laikomi labai 
lo dažnai išvažiuoti į užsienį, \ P r i v a č l u d a l y k u i r m e i c a d neįls* 
kartais kartu paimdami ir savo i k u t u o ? a m i u,z sei™os, " b ų - < £ " 
žmonas. Aišku, pravertos durys ! n o r i u Pfstebėti, kad, ka, kalbu 
į pasaulį turi nepaprastai didelės i a P i e a r a b i Š K a fma- t u r l u m i n -

Arabės rolė — tarnauti 
vyrui ir vaikams 

Arabė moteris turėjo tik vie
ną tradicinę rolę — šeima ir na
mai. Bet koks socialinis kontak
tas su vyrais už namų ribų buvo 
ir dar vis tebėra griežtai draudžia--
mas. Nors namuose žmona ir tu
ri savo specifinę rolę ir net auto
ritetą, kas liečia vaikų kasdieni
nį auklėjimą bei namų administ
raciją, tačiau už namų ribų ji tu
ri likti negirdima ir nematoma. 

Arabai šitaip apibūdina mo
ters paskirtį: „Moteris turi tar
nauti savo vyrui, jo klausydama, 
ir savo vaikams, jais besirūpin
dama". Yra sakoma, jog moteris 
yra tautos siela ir todėl turi būti 
labai saugojama. Dažnai esu gir
dėjusi iš arabų vyrų kaltinimą, 
jog mes, vakariečiai, sergame 
„untiprivacy" liga. Jie tikrai pik
tinasi, kai šeimos reikalai yra ke
liami į viešumą — šito jie net 

lie-

įtakos į šių moterų tolimesnę pa
saulėžiūrą bei savo status quo pa
tenkinimą. 

Noriu skaitytojas įspėti, jog 
kalbėdama apie įvairius arabiš
kus papročius bei tradicijas, tu
riu mintyje daugiau konservaty
vias arabų visuomenes. Gyveni
mas suvaka rėjų šiuose arabų kraš
tuose daug mažiau skiriasi nuo 
mums pažįstamos eigos ir dėl to 
manau būtų mažiau dominantis. 

draugų susibūrime man tiek 
daug ir taip gražiai pasakojo apie 
Lietuvos Dukterų draugiją ir jos 
tikslus. 

Dabar ji prisistatė mums. Yra 
draugijos valdybos pirmoji vice
pirmininkė ir socialinio skyriaus 
vedėja. Oficialioji dalis užtruko 
sekundę, ir po to vėl išsiliejo jos 
žodžiuose širdies meilė. 

Išėjus iš namelių senutei, mes 
jai savo reikalus išpasakojome. 
Susitarę susitikti kitą rytą (da
bar pamačiau jos ilgų valandų 
darbą), mes išėjome į nakties 
glūdumą, palikę ją prie rašomo
jo stalo. 

Po to daug kartų aš lankiau 
draugijos namelius, daug kartų 
mačiau visados skubančią socia
linio skyriaus vedėją, mačiau 
taip pat daug dirbančią pirmi
ninkę, kitas nares. Kiek daug 
žmonių įeina į tuos namelius aša
rotomis akimis, išeina laime ir 
šypsniu pasipuošę. Iš jų spindu
liuoja Biliūno pasakos laimės ži
buriai, pasiekią tuos, kurie yra 
vieniši, kuriems taip reikalinga 
yra meilė. Ir, rodos, aš matyda
vau ant tų namelių didelį užra
šą, skelbiantį: „Mūsų namai yra 
tavo namai". 

Buvo jau ruduo, kai aš, išvyk
dama iš Chicagos gyventi pietų 
valstijoje, atėjau atsisveikinti į 
Lietuvos Dukterų draugijos na
melius. Aš giliai išgyvenau, ma
tydama, kiek daug tos draugijos 
narės dirba, kiek daug padeda 
vargstančiam žmogui. 

Kaip paprastai nameliuose, vėl i ji pažinojo, vardais vadino, vis 
susitikau socialinio skyriaus ve
dėją, kurios veiklą, darbus apra 

gražesnį žodį surasdama. Ir aš ta
da galvojau, koks stebuklingas 

šant, reikėtų knygos puslapių. Su j ryšys tarp meilės žmogui ir gam-
ja dar kartą nuvažiavome aplan- j tos, kiek daug ji padėjo vargstan 
kyti senelių, kurie dabar gražiai, 
švariai gyvena, viskuo aprūpinti. 
Po to pakelėje sustojome miesto 
sode. Nutarėme pasivaikščioti. Ji 
grakšti, vidutinio ūgio, lengvutė, 
gera sportininkė, tai skubėdama, 
tai ilgiau sustodama grožėjosi so
do gėlynu, medžių spalvomis. Jos 
geroji, mylinti širdis spindėjo 
džiaugsmu, žiūrint į gėles, kurias 

čiam žmogui, kiek daug meilės 
spindulių paskleidė. Ji buvo visų I Jie keliauja tais pačiais senovės 

tyje šeimą platesnėje, genties 
prasmėje.) Yra sakoma, jog di
džiausio keršto gali tikėtis asmuo, 
nusikaltęs prieš moterį, iš jos 
šeimos vyrų. 

Beduinų kerštas 
Daugiausia užsidarę ir tu r būt 

griežčiausiai praktikuojantieji 
keršto kultą (akis už akį — dan
tis už dantį) yra beduinai ara
bai — populiariai vadinami „be
dus". Beduinai yra nomadai ara
bai, nuolat keliaujantieji po įvai
rias Arabijos dykumas su savo 
juodomis palapinėmis, vaikais, 
gausiomis šeimomis ir bandomis 
kupranugariu, ožkų bei asiliukų. 
Jie save laiko tikraisiais arabais ir 
visai nekreipia dėmesio į jokias 
valstybių sienas bei įstatymus. 

vargstančių draugė, skleidė užuo
jautos, šilimos žodžius. Ji taip pat 
myli ir visą gamtos kūrybą. 

Ji yra viena iš Lietuvos Duk-

karavanų keliais, kaip ir jų pro
tėviai prieš šimtus metų. Arabi
jos dykumos nėra svetingos sve
timiesiems, todėl gal ir beduinės 

terų draugijos tūkstančio narių, o! moterys nešioja visai kitokį dra-
jų yra tūkstantis ir viena. Jos vi
sos be vardo ir pavardės. Jos Lie
tuvos Dukterų draugijos narės. 

Viešnagėje Los Angeles, Californijoje, sėdi: 
miene. Stovi Z. Nefien* ir ses Margarita I 

Koronkeviiien* ir M. Re-
U 

bužį negu sėsliai gyvenančios 
arabės. Dažnai jos ir savo veido 
neslepia bei rengiasi labai spal
vingais, jų pačių austais bei siuvi
nėtais drabužiais. Tarp beduinų 
yra priprastas dalykas šautuvu 
arba peiliu asmeniškai suvesti vi
sas sąskaitas su nusikaltusiu as-
menimi arba net ir visa jo šeima, 
nekreipiant dėmesio į vietinę po
liciją arba teismus. Beduinai ara
bai dar vis nepaprastai myli ark
lius, augina ir moko medžiokli
nius vanagus ir aplamai veda 
tradicinį nomadų gyvenimą. Ta
čiau jau ir čia jaunoji karta pra
deda apleisti dykumas ir bando 
gauti darbus miestuose — stoda
mi į kariuomenę, būdami taksis
tais - šoferiais ir t.t. Važiuojant 
greitkeliu per Arabijos dykumas, 
kartais galima matyti tolumoje 
šių nomadų juodas palapines, ir 
žiūrint pro žiūronus esame paste
bėję prie jų kartais pastatytas net 
ir Rolls -Royce bei Mercedes -
Benz mašinas. 

(Bus daugiau) 

1 
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A. A. RAPOLĄ UGINTĄ PRISIMENANT 

Prieš trejus metus nelauktai 
ir netikėtai philadelphiečius už
klupo laidotuvės. Pagyvenęs,bet 
gera sveikata besidžiaugiąs, dau
gelio bičiulis pateko ligoninėn ser
gąs vėžiu. 2inią priėmėme ne 
tiek su rūpsečiu, kiek su užuojauta. 
Ligonis kalbėjo su sąmojum ir 
stengėsi išlaikyti gerą nuotaiką. 
Vieną vakarą po pasimatymo 
ligoninėje susitarėme pasimatyti 
sekančią dieną, bet rytą atėjo ži
nia, kad mūsų bičiulis grumty-

• nes pralaimėjo... 
Tas bičiulis buvo mišku urėdas 

a.a. Rapolas Ugintas. Susibūrėme 
-"jį kaip galima gražiau palaidoti. 

Norėjo velionį pašarvoti su Lietu 
yos miškininko uniforma, bet jo 

•'turėtoji, kad ir labai saugota 
uniforma, buvo jau per daug su
dilusi. Teko tenkintis šviežiais 
miško žalumynais. 

Velionis pergyveno abu pašau 
linius karus su juos lydėjusiais bė
gimais. Velionis gimė 1893 m. ge
gužės 22 ir augo bene pačioje gra 
žiausioje Žemaitijos dalyje 
Pauginių vienkiemyje, Rasei

nių valsčiuje. Mokytis pradėjo 
Raseiniuose, gimnaziją baigė Le 
ningrade. Metus studijavo agrono 
miją Voroneže, bet kai rusų re
voliucijos metais pritrūko pinigu 
ir duonos, išvyko į lietuviu kolo
niją Čiornaja Padina, Saratovo 
gubernijoje, ir ten praleido trejus 
metus mokydamasis. Pagaliau 
1921 m. grįžo į Lietuvą ir buvo pa 

•ikirtas Jurbarko gimnazijos mo
kytoju. Norėdamas tęsti studijas 
universitete, velionis netrukus per 
sikėlė į Kauną ir mokytojauda
mas Pavasario gimnazijoje, studi
javo. Dotnuvoje 1924 m. įsikū
rus Žemės ūkio akademijai, prade 
jo ten studijuoti miškiriinkystę. 

PAIEŠKOJIMAS 
J3C30 3. LOTO, sūnaus Liudviko, 

gui- I J - 0 »»»-, ieško brolis Lietuvo;e 
Jį patį arba apie jį žinančius, prašo
me atsiliepti šiuo adresu: J. Klioriene, 
1543 Holmden R(L, So. Euclid, Ohio 
44121, U. S. A. 

Aukštos kainos mokamos už 
AUKSĄ — DEIMANTUS — 

SIDABRĄ 
MARGOTS FINE JFAVELRY 
520 SOITH MICHIGAN AVE. 

PHONE: 427 - 2225 

W E B U Y A N D S E L L 
Csed freezers. refigerators, stovės, 
washers, drlers, coolers & ice maikers. 
We also Repair Appliaaces 

QUICK REFRIGERATION 
Call 224-1512 or 224-7878 for ąuality 

products and expert aervloe. 

IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 
Naujausios mados 

AVIES KAILINIAI 
VYRAMS IR MOTERIMS 

Prieinamos kainos 
Siuvame ir pagal užsakymą. 

ROB-EL'S 
4412 W. 59th SL, Chicago, ŪL 60629 

TEL. — 735-5667 
Atd.: Kasdien nuo 8:30 v.r. iki 7 v.v., 
šeštad. iki 5 v.v. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiililii! 

t. 
: 

Dipl. miškininkas a. a. Rapolas 
Ugintas (1893. 5. 22 — 1977. 9. 15). 

Studijas baigė 1926 metais ir, atli 
kęs praktiką bei parašęs diplomi 
nį darbą, 1929 m. gavo diplomą. 
Miškininkystės srityje pradėjo 
dirbti 1930 m. Palangoje, vėliau 
Sedoje, o 1932 m. buvo paskirtas 
Teisiu mišku urėdu. 1944 metų 
pavasarį gavo naują paskyrimą į 
Vilnių, bet ten jau vykstant ka 
ro veiksmams, pasitraukė į Vokie 
tiją ir Bavarijoje dirbo iki II pašau 
linio karo pabaigos. 

Antrą kartą pergyvendamas 
bėglio gyvenimą. R. Ugintas mo
kytojavo stovyklų gimnazijose 
iki išvykimo į Jungtines Ameri 
kos Valstybes. Atvykęs į Philadel 
phiją. 1949 m. gavo darbą Con-
vent of Divine Love vienuoly
ne ir čia dirbo, kol išėjo į pensiją. 

Velionis buvo palaidotas Prisi
kėlimo kapinėse prie Philadelphi-
jos. 

Anginą atilsį suteik mirusiam, 
Viešpatie. 

K. Čikotas 

E L E K T R O S 
IYEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai Ir sąžiningai. 
4514 S. Talman A ve. 927-8559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

For eye care mformatton 
Gali SIGHTLES E — 425-6644 

This is a publie servioe of 
DK. JAMES G. CUSTARD and 

ASSOCIATES, OptometrisU 
2537 \V. 95th St., LvergTeen Park 

Atdaras api-ūrejumu 
sekmad., nigs. 28 d. 1 iki 5 v. popiet. 

10546 S. 8Srd Coart 
PALOS HILLS 

Gražus 3-jų miegamų "nusėd ranch" 
namas, l1^ vonios. Ąžuolo grindys, 
spinteles ir papuošimai. "Buiit-in" vi
rimui krosnis ir orkaite. Pilnas rū
sys. Aptvertas kiemas. $73,900. 
Kreiptis j sav. (angliškai) teL 974-9087 

Savininkas parduoda 4 butų kam
pinį mūr. namą 68-os ir Maplevvood 
apyl. Skambint 476-6399. 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Dečkį 
TeL 585-6624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

NEW GOLD OOAST INN 
Family Fish Fry Friday Nlffhts. 

Lovely Banąuet Room. WeddinK». n i v T A W X I T ! 
Showers, Birthdays. Funeral Lunca- U A H Mu £%. VI IX , X L. RJ. 
eons. etc. Evary Wed^ Spaghetti Nite ^ ^ ^ p ^ y a p y l i n k ė j 

Your Hosts, RON and SAM. i 
2525 W. 7ist s t 4S4-414* Savininkas parduoda condominram 
77777J • i 7t7«™*"«TTTTJtTtTVT'*", S^čiame aukšte — yra keltuvas. 2 
AABAL—24 V A L . P A T A R N A V T M A S J miegami, V/z vonios. Uždaras ga-
Cer.tr. krosnys & Boileriai išvalomi ražas. Vieta skalbimui, 
ir pataisomi. Naujos dalys įdedamai 
visų i&dirbysčių krosnims: Gaso — , 
Alyvos—Anglių. Per 27 metus atlie- j 
karnas geros kokybes darbas ui pri
einama kainą. DUNLAP HEATBTG 
CO. 423-2270 ar 224-7212. į 

Skambint — 233-5045 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

AUKOS BALFUI 
Balf o centro valdyba prašo 

visus lietuvius, kurie aukoja šal-

P A I E t KO J I M AS 
Paieškomas VLADAS KILTUS, 

anksčiau, gyvenęs 1503 W. 18th St , 
Chicago, UI. Jis pats arba žinantieji 

Aukojant, galima įrašyti Bal
to vardą angliškai — United 

*^thuanian Relief Fund of Ame
rica, Inc. — ant darbovietės iš-

- duotos kortelės (pledge card), ir 
tada darbovietė atskaito paža-

" dėtą aukos sumą iš algos. 

Geriausias būdas būtų Išra
šyti vienkartinį čekį United Li-

'-thuanian Relief Fund of Ame
rica vardu, kuris skiriamas tie
siai Balfui. 

Balfas, kaip šalpos ir pelno 
nesiekianti organizacija (chari-
table, not-for-profit organiza-
tion), yra įrašytas Internal Re-
venue Service sąrašuose ir au
kos, skiriamos Balfui yra pil
nai nurašomos nuo pajamų mo
kesčių. 

*i 
Jei būtų kokių klausimų smo 

reikalu, prašome kreiptis į Bal-
fo Centro įstaigą — 2558 W. 
69th St., Chicago, UI., €0629. 
teL 312—776-7582. 

adresu: K. Rozanskas, 3450 W. 62nd 
St., Chicago, m. 60629. 

oai s a v o d a r b o v i e t ė s e per C m - "apie jį maloniai prašome pranešti šiuo 
p a * H T U w - r ^A-~~„- K B m m d c S L JU30 W_ 82nd 
sade of Mercy, Commuiuty 
Chest ar kitaip pavadintus ame
rikiečių šalpos fondus, savo au
kas paskirti lietuvių šalpai — 
Balfui. 

' Palikimas 6 kamb. 28 m švarus mūr. 
i Cape-Cod prie 73 ir Richmond. Kam 

reikia atiduos kaip stovi su baldais ir 
viskuo kas prie namo reikalinga. Ne
brangus. 

9 2 5 - 6 0 1 5 

Nemokamai įvertinsime jūsų 
namą. Jokio įpare igoj imo. 

Centery 21—Erwin J. Michaels 
4631 S. Archer Ave. 254-8500. 
Ray Wertelka kalba lietuviškai. 

And it's bert at the Arling^on, where you 
can enjoy our mountainside swimming 
pools, golf courses, three lakęs, lighted 
tennis courts, sočiai programs, dining 
and dancing. And where you'll find those 
world-famous Hot Springs thermal vvate 
right in our own private bathhouse. 

Area attractions include I.Q 7.00 (traminę, of performinę, 
animah). o diamond mine. unique pottery works. Conquistador 
outdoor drama, and some o f the /vsf/jshmg in the world. 

For Reservations CaH Toli Free 800 643-1502 

WAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 

Virš 50 metų patikimas jums 
patarnavimas. 

5610 So. Pulaski Rd.. Chicago 

Phone - 581-4111 

i i i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i i i i i i iniiuiiii i i i i in 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
N a m ų pataisymai — Priestatai . 

N a u j a s t a t y b a 
Apdraus tas ir sąž in ingas darbas. 

P E T R A S G R I G A L I Ū N A S 
T E L E F . _ 9 2 5 1 5 1 8 

i 'UllllIlIlIlIlIlIlIimilHHIIIIIIIIIIIIIIIINIini 

TUK 

108 b HOTKI. 

HOT SPRINGS 
NATIONAL PARK 

ARKANSAS 

Tfll me morr about vour 560r<K>ms and smti-s. s[*-ti.il 
ratcs and family plans: 

F L O R I D O J E — Ft. Lauderdale ir 
Pompano Beach, Atlanto pakrantėj 
parduodama 1 ir 2-jų miegamųjų Con-
dpminijos. Kaina $85.000 ir daugiau. 

Marija Prunskyte-Coleman, Assoc 
% Pro Real Estate, Inc. 

800 N. W. 62nd S t 
F t Lauderdale, Fla. 33309 

Name 

Street 

City State Z.p 

i 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Well heipyou make the right movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI A B PARDUOTI 

Kreipkitės \ 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. _ 767-0000 
Insependentiy owned and opera tel 

lVį mylios nuo ežero, šalia Beverly 
Shores, Indiana, parduodamas gazu 
apsild. 2-jų miegamų namas. Sklypas 
120 x 145 p. Maži mokesčiai. Kaina 
$26,500 skambinti (219) 874-7330. 

BIZNIO NUOSAVYBĖ 
PLIUS 4 BUTAI 

Restoranas, baras ir 4 butai — 
\Vastern ir 65-ia. 

Įrengimai ir reikmenys. "Liųuor li-
cense" jei pageidaujate. Savininkas 
gali duoti paskolą už 12*4% nuos. 
Kaina $120,000. Kreipkitės angliškai į 

F. L. BUCARO REAL ESTATE 
TeL — 237-0653 

HOT SPRINGS NATIONAL PARK 
Del išvažiavimo, skubiai parduoda

ma gerai įruošta sodyba. 7 kamb. na
mas (3 miegami), 2 vonios ir kiti pa
statai. Turime žuvų, kiaušinių ir kt. 
Kaina 46,000 doi. Teirautis adresu: 
Route 8, Box 422, Hot Springs, Arkan-
sas 71801. 

Apyl. 79-os j vakarus nuo Pulaski 
savininkas parduoda 3-jų miegamų 
mūr. "raised ranch" namą. Daug prie
dų. Apie $65,000. Skambint telef. — 
582-0626. 

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

W A R S A W I N N 
•02150 West 63rd Street Tel. 506-0410 

Polish Style Smorgasbord L u n c h . . . . . $3.75 
L U N C H H O U R S Monday thru Friday 11:30 am to 2:30 pm 
D I N N E R H O U R S Mon. thru Thurs. 4 pm to 9 pm; Fri. & Sat 
4 to 10 pm; SUN. & HOLIDAYS — Noon to 8 pm. 

B A N Q U E T ROOM Available For Any Occasion — TeL 586-0410 

• 

i 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

KEUMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MtGtiAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tas reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
kr ketrirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL — PRospect 6-3998 

DID2IAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ KAJ.LJNJU 
KĄ ESATE MATĘ ! 

Taip pat persiuvame jūsų senus kailinius — 
atrodys vė l , nauji ! 

JAVUREK FURS, 6615 West Cermak, Benvyn, T1L 
Master Charge Tel. 484-0017 Visa — Lay Away 

!||lillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllillillllillllllllllllilllllliiilllillllllll»lillllllllillll'. 
PACKAGE EXPRESS AGENCT 

MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ | 
lAbai pa«eida«i<amos (eros rūSies 

prekes. MaJstas iš Coropos sandeUn. 
360H \V SS St.. Crdcago. II. «0«3f 

TEIJ. — WA 5-27«7 

A. T V E R A S l 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES Į 

Pardavimas ir Taisymas f 
= 3646 W 68th Street — TeL BE 7-1941 . 
Tf i i i im i i i i iH iu i i i i i i i i i f i i i i iu i i i in i i i i in i i i i im i i iH i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH i i i i 

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

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

Murini* bungaIow Brighton Parke. 
15 metų Del ligos reikia skubiai par-
iuoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tsz 

Notary Publk 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 430-7878 ar 830-5508 
ifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniM 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTORS 
J. B A C E V I Č I U S 

3529 S. Kedzie Av. — 778-2283 
iiiimmniniiiiiiHiHinmiuiuiiiiiiiuiuu 

' iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiimiiuiumiiii 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glass biocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavarde ir telefoną. 

SERAPINAS — 686-2960 
t 'iHHiHHiHHiHiiuinniinutimmnmiiui 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkiaustymas 
įvairių atstumi} 

TeL 876-1882 arba 376-5996 
itimim'iniiiiiiMiiiiimitiiimiiiiiiJiiiiiii 

iiiiuiiiiuiiiiiiiiiinniiiiuniuiinfinuiiiiir 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St, teL 776-1486 
tMiMiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiNiiiiiiiiii' 

Small downtown office needs pleas-
ant, bright woman to train for 
medical - legal work. Salary $3.75 
plūs per hour. 

Hours 8:30 ajn. to 5 p.m. Mon. 
thru Fri. 

Call Kathy BaJiuaaa 
KOPCO 8464306 

IBN LOMOJ AMA — F O B BENT 

IŠNUOM. 5 kamb. butaa 2 -me 
aukšte, art i 45-os ir R o c k w ^ , T i k 
suaugusiems. Skambint p o 5 v. vak. 
teL 986-8157. 

IŠNUOM. 2-jų miegamų kamb, bu
taa 1-me aukšte , Marquette Parko 
apyl inkėj . Tik suaugus iems. Teirau
t i s iki 11 vai. vak. TeL B E 7-8161 

I5NUOM 6 kamb. butas antrame 
aukšte. 3441 S. Lituanka Ave. Telef. 
927-1308. 

ISNUOM. 6 kamb. butas trečiame 
aukšte — 3443 S. Lituanka Ave, 
Skambint 927-1308. 

Išnuom. 5V2 kambarių butas. 
2 miegami kamb. Uždari porčiai. 
Šildymas ir karštas vanduo. 

Skambint 47&44S5 

Isnuom. 4 kamb. butas 2-me aukš
te. 4508 S. Honore St. Skambint po 
6 vai. vak. tel. 378-2443 

ISNUOM. mieg. kamb. nerūkančiam 
vyrui. Atskiras įėjimas ir vonia. Mae-
quette Parke 72-os ir Francisco apy
linkėje. Skambint PR 8-1748. 

IEŠKO NLOMUOTJ 

Vyresnio amžiaus moteris ieško 
kambario Marouette Parko rajone. 
Skambint tarp 5 ir 9 vai. vak. — 
teL 776-6879. 

D £ M E S I O 

NAMŲ APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens šildy
tuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius į gazini us. — 

ALBIN BANYS, TeL 4474808 

ui apdmod« nuo ugnies Ir 
10% — 30% — i0% pigiau mokėsit 
bilio paa mus. 

FRAMK ZAPOLIS 
3208*4 West 95th Street 

Tetet — GA 4-8654 : 

^ 
44 
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An>ber H©Hda>«w 

1980 METŲ EKSKURSUOS I LIETUVA IS BOSTONO/NEW YORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 
Spalio S d. — S879.00 Gruodžio 28 i — $778.08 

KELIONĖS J LIETUVĄ 1981 M PRASIDEDA KOVO 25 D. 
Registracijas Priimame Dabar. ^VJtf,, 

•E TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. w 
383 West Broadway, Box 118. South Boston, Mass. 02127 — TeL (817) 288-8764 

Norintiems atsikviesti ctminea atostogoms — sutvarkome dokumentus 

Trans-Atlantlc Travel S«rvlce. Ine . vidaus ir užsienio agentūra, turinti dauRiausl» 
patyrimo kelionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI ir RŪPESTINGAI 
ISsiunčia visą eile ekskursija j LJETtTVĄ Ir J kitas pasaulio Šalis. 

į s ta iga i vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albina RUDZIUNTENfi 

Prlce* are baaod on doutsle occupamcy and are «ibject to changes. J 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave, 
Chicago, ŪL 60682, teL 9?7-5980 : 

V A L O M E 
KTLLMrS IB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
viso rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 
» » « « » - • » « - » « « « « » « » » « « > « » » » • - • 
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M. A. i I M K U S 
INCOME TAS SERVICE 

NOTARY PTJBLIC 
4259 So . Maptow.od, teL 254-7*50 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

kitokie blankai. 
llllllilIlHIIIIIIIIIIIIIUlUliUUfUUUIlUlIlIlI 

V. S A S N A U S K A S 
Atlieka Įvairius CEMENTO DARBUS: 

šaligatvius, laiptus ir kitokius. 
Skambint telef. — 

G B , 6 - 8 4 0 2 'l 

M O V I N G 
SERfiNAS perkrausto baldua tr 
kitus daiktus. Ir ii toli miesto lei
diniai ir pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-806S 

iiiiiiiiiiTiiiititfinitiiiiuimniiiiiminnni 
t; jTairią prekių pasirinkimas Be-

bra&glal ii mūsų, sandelio. 
COSMOS PARCEL8 EXFR£SS 

2501 W. 69 SL, Chicago, 10. 60628 
SIUNTINIAI 1 UETUV$ 

Telef. — 925-2787 
Vytautas Valantinas 

iiŲnniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHniufjuii 

R E A L E S T A T E 
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2EM£ GERIAU NEGU AUKSAS 
Laike paskutinių dešimt metų žemes kaina pakilo 25 kutus LIEPONTŲ 
OKYJE. 14J gat ir Bell Road. trys mylios nuo Lemonto ir Orland Parko. 
salia OLD OAK COUNTRY CLUB grolfo laukų — parduodami namų sta
tybai sklypai 100x150 pėdų ir didesni su visais miesto Įrengimais, kanali
zacija, vandentiekiu, asfaltuotais keliais, gazu, elektra, telefonu *em«Je. 

Statybai paruošta 120 sklypų — kurių puse" jau išparduota, dalis na
mais apstatyta ir apgyventa. Namų verte $120,000. - $150,000. 

Vietove labai patogi susisiekimui — su Chic&eos miesto centru tik $0 
min.. 18 mylių Marquette Parkas. 3 mylios Lemontas ir Orland Parkas. 

Vienos mylios atstume randasi pradine Ir Hlg-h mokyklos, OLD OAK 
COUNTRY CLUB su erdvia banketam sale. Salia statomas Prekybos cent
ras su įvairiomis krautuvėmis, banku, teniso aikštėmis. Katalikų bažnyčia 
tik vienas blokas. 

Be to, Lemonto miesto ribose, šalia. BIO RUN golfo laukų parduo
dami 1 akro sklypai su asfaltuotais keliais ir kitais įrengimais. Daugelis 
Šių sklypų apaugę didžiuliais šimtamečiais ąžuolais. 

Sklypų kaina $28,000 ir aukščiau. Įmokėjus $10,000 galima pirkti iš
mokėjimui 5 metams is 12%. 

Visais pirkimo reikalais kreiptis i JUSTA HEPONĮ 
OLD OAK COUNTRY CLUB, 143rd ir Parker Road, Orland Park, IL 

TEL. 1 1 2 — H M M 
4IIUIlllliniIlilllllllllllllillllllllIIIIIIIIIIIilllllllliUIIIIIUIIIIIIllllllllllllilllillllllllllllllil 

P U S M E f i l UI 
$121.00 Chkagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10 /» /5 /U*D 
Pensininkams auto apdrauda 

Amllas 82 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenne 

I. BACmCIUS — 778-2233 

STASYS SAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus ii lauko 
ir iž vidaus. 

Darbas garantuotas. -

4612 S. Paulina St. 
(Totra of Lake) 

Skambinti 927-9107 

M B M Sftsl m m m m 

http://Cer.tr
file:///Vastern


LAIŠKAI DRAUGU! 
KAI Iš DIDELIO RASTO. 

- - - l a n d a kuzgaitė, liaudies ir populiarių dainų dainininkė, ir pianistas Vytau-
«^,«Jaš PuŠkorius. Abudu sėkmingai koncertavo Clevelande. Jų koncertą rengS 
. . ALRK s-gos 36 kuopa. Nuotr. V. Bacevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
^Įew York, N. Y. 

PASODĄ 

Washington, D. C. 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Washingtono Kristijono Do-
laičio lituanistinė mokykla moks
lo metus pradėjo rugsėjo 13 d. 
Šiais metais mokyklą lanko 33 
mokiniai. Mokykloje mokytojau
ja šios mokytojos: vedėja Angelė 
Bailey, Mara Ahnenienė, Rita Ka 

S a l Cia~ bus'sutelkTa atskirų! v o l i e n ė ' M e i l ė Mi<* ienė ir Daina 

glew Yorke įsikūręs Lietuviu 
,.Jauto<lailės institutas spalio 18 ir 
-i-*48-Kultūros židinyje rengia tau 
oq lodailės parodą. Didžiojoj salėj 

bus išstatyta įvairiausi audiniai, 
—tautiniai drabužiai, gintaras, me 
^.jdap'drožiniai, keramika, metalo 

fįgiyhflį p i o oijc ^Tit'plictfl f i tekini i 
meistių darbai, bus supažindina Pfn k i u™itė. Vaikų darželyje_ pa ( gto^gviško į a i a k y m o ' spau 

Toks įspūdis susidaro per
skaičius vadinamojo atviro žo
džio mėnraščio "Akiračių" 1980 
m, liepos 7 d. numerį, kur Vin
cas Trumpa, benagrinėdamas 
Lietuvos istoriją, paliečia prieš 
porą šimtmečių gyvenusius 
aukštus tų laikų dvasiškius, 
k. a. vyskupą Masalskį ir kt. 
Nesutikdamas su kai kurių isto
rikų nuomone, apie vieną iš savo 
oponentų taip išsireiškė: "Sta
sys Yla meluoja". Tokias ir pa
našias praeities istorijas kol 
kas palikime nuošaly, juo la
biau, kad ir istorijos ne visuo
met aprašomos taip, kaip iš tik
rųjų jos vystėsi (Lietuvoje 
okupantas taip pat sukuria išti
sas "istorijas"). Gal būtų ge
riau pažvelgti į dabartį. į lie
tuvišką aplinką, ir ko, bendrai 
paėmus, galima tikėtis ateityje. 
Deja, čia negalima pasakyti, kad 
viskas eitų į gerą pusę. Pir
miausia dėl vienybės, apie kurią 
taip daug kalbama, bet kurios 
iš tikrųjų vis nėra. Kaip ma
tyti iš spaudos, nemažai laiko 
paskiriama ir tarpusavio gin
čams stengiantis įrodyti savo 
pranašumą prieš kitus, čia ten
ka paminėti, kad išpuolis (tik
rai pasakius, įžeidimas) prieš 
plačiajai visuomenei žinomą, vo
kiečių nacių kankintą kun. Stasį 
Ylą yra visapusiškai smerkti
nas. Reikia stebėtis dėl tokio 

jęs nebegali sustoti kur pridera. 
Plačioji lietuviška visuomenė ti
krai laukia daugiau darnumo ir 
vienybes, ypač iš lietuviškos in
teligentijos, kuri turėtų būti pa
vyzdys lietuviškoje veikloje. 

Satietis 

Mūsų klausimas, kad esame 
svetur, yra iš esmės klausimas, 
kurį istorija dabar yra "mano 
istorija". Kitaip sakant, mes 
ieškomės istorinės tapatybės, 

kurią tariamės esą praradę. 
Kol žmogus gyvena savo šaly
je, tol istorinė jo tapatybė yra 
jam taip lygiai akivaizdi, kaip 
ir metafizinė tapatybė: Lietu
voje aš esu lietuvis istorikas, 
kaip kad pasaulyje esu žmogus 
metafiziškai. Tačiau atsidūrus 
svetur, istorinė tapatybė susvy
ruoja — pirmoje eilėje tiems, 
kuriems "svetur" virsta "tėvy
ne". Nes istorinė būtybė žmo
gui yra ne abstrakčiai, o visai 
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SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

—ma su įvairiomis technikomis, de 
• • •tneatruojamos skaidrės, filmai. 
• . . . I ^ . . - Y. Lietuvių dailininkų są 
o^aŠĮnga planavo spalio 25 — 26 Kul 
aafcttaros. židinyje surengti savo na-
- rk»-'darbų, parodą. Dabar esant 

labai gyvai kultūrfnef veikfai ir 
Myžžtant bent keliom kitom paro iiąjyįii 

J o m ^ Į l , planuotą parodą sąjunfJ feįs „įe^is K. Donelaičio mo-
janu>elevėlesniam laikui. ffcykla š v e n č i a g^įį s u k a k t į _ 

įj&. fronto bičiulių New Yori savo dvidešimtmetį. Sukaktuvi-

sikeisdamos mokytojauja Rin 
Bačanskienė, Giedrė McCandless 
ir Milda Čižiūnienė. Padėjėja bus 
Ada Vodopalaitė. 

Mokyklos tėvų komitetą šiais 
metais sudaro: pirmininkė Tere-
„sėj Landsbergienė, sekretorė Dalė 
Lukienė ir iždininkas Tadas Mic-

,kp,sambūris lapkričio 23 d., sek 
-»matb'enį', rengia Shno Kudirkos4iįtfirlirhaš> tfryksr šeštadienį, lapkri 

šuolio į laisvę dėšffrrtmečio minė 
)6£&ą7 
"T*"~Woodhaveno gatvių mugė 
^rengiama rugsėjo 28 d. Bus stalai 
^SttirtaHtmiais valgiais, Įvairiais ga 

miniais, tautiniai šokiai. Kas no 
2rl,4;ali, išsiikiomav% 'Vietą, pasis 

tatjgš, stalą ir ptfekiatrti. Mugėje 
žada/dalyvauti ir lietuviai. 

!rH""Kū1tūros židinyje rūgėjo 20 d"., 
šĮadienį buvo "Kario" žurnalo 

O^nietų sukakties minėjimas, 
sėjo 21, sekmadienį, jaunimo 

pamaldos ir Motinos Marijos Kau 
paitės 100 metų gimimo sukak-
ties^jninėjimas. 

dos puslapiuose. Turi būti tam 
tikra riba, kurios nevalia per
žengti, no.3 rašytojas įsibėgė-

T B A V E L - E E Z 
; KELIAUKITE RAMIAE -

KEUAUlOTE'*NEBRANGlXI! 
Mūsų ekspertai suplanuos jums kelione. 
4S38 W. «3rd St. — H L 787-3334 

nis mokyklos vakaras ir pasilinks 

i » « » « « « > » « » > « » « « » * * » « « 
JTOtr jMTJST MEET PETRAS, 
ST? geniai owner of 
MBROVVN'S FRIED CHICKEN 

•JI wmtia m BENSENVTLLE 
" l 9 w W ilthuaiuan: Specializea Ir grroup 

servings •& the chicken ia delectable. 
511 W. Irvtng Park, BensenvlUe 

£'•* PHONE — 766-5884 
» • • • » • • « » • • • « « » « • « 

Čio 22 d. Latvių namuose, Rock-
ville, Maryland. Tai graži su
kaktis, ir tėvų komitetas . ivie-
čia visus Washingtono ir Balti 
morės apyjijikra lietuvius parem 
į į to^kyklą^ir šventėje^ gausiai da 
lyvauti. Visi turės progos išgirs
ti dainininkę Guodą Puzinaus-
kaitę, buvusią šios mokyklos mo 
kine, šiuo metu studijuojančią 
muziką. 

Tėvų komitetas taip pat ruo
šia literatūros vakarą su poetu 
Jurgiu Blekaičiu. Šis vakaras bus 
šeštadienį, spalio 4 d., 8 vai. vak 
irgi Latvių namuose. 

Mokyklos Kalėdų eglutė bus 
sekmadienį, gruodžio 14 d. (tl) 

iiiiiiiiiiiimiiiiiitmiiimiiiiiimiiiiiiimiii 
C * W ALUMI>-TM rNSTALLATIONS 1 
Namams dedame altuninijaus "sid- j 
ing"', "aottit" ir "fascia" ir "seamlea* \ 
aluminum"' nutekam-aosms yazdiiua. i 
Nemokamas apskaičiavimas. 

Kreipti* į CHUCK teL 445-4872 } | 
-iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiuinuiiiiiiiii 

1—11 't .i • - j . 

SKVV1LVV RESTAtfRANT \ 
Atdaras 24 valandas. * f 

Salotų baras. 
Pietvakariu kampas S 3 ir Cicero Ave. 

TEL. 767-1896 

FRANK'S PEEZA & RESTAURANT 
Apen during remodeling. The world's 
best pizza and sandwiches, Italian and 
American dinners. 

EVERYTHING HOME MADE 
5723 West «3rd S t — TeL 585-6144 

iiimiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiii 
i.Tlt»»< ••'••• Speciali Profeaskmal 
_ Carpet Cleaning by 

CARPEI CARE SYSTEMS 
- i M n . K M Liviny Rm. 4c Hali $28.85. 
-T^vfn* & Dtalng Rm. A Hali 5S8.85 

c^.. 
%Ki 

. Autfiorized application: 
Scotdigard Carpet Protector 

1 Joseph E. Wrtffttt (812) 445-8882 
miiittiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

A. f A. TERESEI MUDAŽIENEI 
mirus, jos tėvelį, LKS 163-čios kuopos pirmininką, JUO
ZĄ ČESNĄ ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime. . 

LKS 163-iios KUOPOS VALDYBA 
IR NARIAI 

»sr. 
DR. THEODORE F. WEBER 

neunces the relocation of his of-
ce, podiatrlc medicine, surgery, and 

djariea ot the foot, to 
~ Dodffe Drag A Medlcal Bld*. 
32S5 W. l l l t h (1 bl. W. ot Kedade) 

TEL. S12—2$8-"270 

MT. OKEENWOOD TITSVRAL, 
HOME persikėlė i 

5570 W. 95th St . , Oak L»wn, T1L 
TEL. — 445-3400 

*'* Jbsĉ rfa A. Dotik, įsteigėjas 
Bobert B. Knenster, direkt. 

^ V " ^ ^ ^ H 
f p f f I 
v o i t ^ - . 

~ 7 7 ~ X Ž GALVOJATE PARDUOTI? 
r_Kreipkitfes j mus nemokamam apskai-
j ^Uavimui. Jokio įsipareigojimo. Mes spe-
' {įaHzuojame namų pardavimams jūsų 

apylinkėje. MH)WAY REALTY 
4«S2 W. SSrd St- — TeL 5S2^4«4« 

t > M > M M * I I M M < 

KYLLINOvSTAD 00. 
^>BEATDiQ A COOUNG 

Since 1930 
Expert serdr* 

A. f A. TERESEI MILDAŽIENEI 
mirus, jos vyrui JONUI, DUKRAI, SŪNUI, SESERIMS, 
BROLIAMS bei jų šeimoms, dideliam liūdesy likus, nuo
širdžiai užjaučiame 

ALVYRA ir JUOZAS KARKLIAI 
ROŽĖ KRIAUČIŪNIENE 

M. Z. AUTO SERVICE 
Formerty Dan't Auto Service. Marian Zwterzynsld, owner 

404t SOUTH PAULINA STREET — PHONE: 3704835 or 247-9855 

HOURS: Mon. thru Fri. 8 a.m. till 6 p.m. Sat 8 a.m. till noon. Closed Sun. 

SPECIALIZING IN FOREIGN & DOMESTIC & DIESEL CARS 
REBUILD ENGINES — TRANSMISSIONS — FRC^TT END AUGNMTTNT 
COMPLETE TUNE-UPS—BRAKES—AIR CONDITIONINO—RADIATORS 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskartyti. 

A. A . 

JULIJA URBYTE 
GAIŽUT1EN£ 

Jau prabėgo septyneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną, motiną ir seserį 1973 m. spalio 3 d. 

Liūdnos gyvenimo dienos, bet mes negalime jos užmirštį ir 
visuomet prisimename savo maldose. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžiną ramybę. 

Už joįMfelą šv. Mišios bus atnašaujamos spalio mėn. 3 d., 8:30 
vai. ryto iSv Juozapo parapijos bažnyčioje Waterbury, Conn. 

NuosijAiai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus, tą 
dieną prisigBJ|Ki a. a. Juliją ir pasimelsti už jos sielą. 

Nulaidę: Vyras Pranas, sūnūs: Raimondas ir Kazimieras su 

: \ 
šeima, seserys: Elena ir Engelika su šeimomis. 

- v 

! • 

Opi. inž. KAZYS KARAZIJA 
Gyveno 3748 S. Wood Street, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 25 d., 1980 m., 9:40 vaL ryto. sulaukęs 75 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kupiškio valse. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 pusbroliai Ššlys ir Juozas Karazi

jos, brolienė Ida ir kiti giminės, draugai ir'pažįstami. 
Prikiaaset Inžinierių ArchiteMhj s-gai, ^įspinrakų korporacijai, 

Valstiečių liaudininkų s-gai, Liet. Pensininkų s-gai, Liet; Prekybos | 
Rūmų org., Sandarai, Liet. Istorijos dr-jai ir Lietuvių Bendruomenei. 

Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, 5 vai. popiet Petkaus Martjuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Atsisveikinimas bus sekmadienį, 7 vai. vak koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 29 d. Iš koplyčios 9 vaL 

ryto bus atlydėtas Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas "j" Lietuvių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Pusbroliai ir brolienė. 

Tel. 476-2345. Laidot. direkt. Donald A. Petkus 

A. t k Dr. JURGIUI BALČIŪNU! mirus, 
jo dukrą mielą ALDONĄ, žentą ROMĄ, anūką VYTUKĄ 
ZORSKUS ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir drauge liūdime. 

GRAŽINAf JOKŪBAS, ALYTĖ, 
JONUKAS GRAŽIAI 

ERNESTINA GRAŽIENĖ 

A. f A. 
SALOMĖJAI 1VLATIXAJTIENEI 

Lietuvoj mirus, jos broliui, mūsų mielam prieteliui JONUI 
JAKUBAUSKUI su žmona ALBINA reiAkiame gilią už
uojautą ir dalinamės skausmu. 

ONA ir POVILAS RAMAI 
VANDA ir ANTANAS URBONAI 

konkrečiai: jo istorija yra jo 
tėvynės istorija. Aš negaliu 
turėti savo asmeninės istori
jos, kuri nebūtų išraiška mano 

tėvynės istorijos. 
A Maceina 

(Iš "Asmuo ir istorija", 
Aidai, 1977 Nr. 2) 

A. f A. KAZIMIERAS STRELCHES 
Gyveno 3931 South Talman Avenue, Chicago, Illinois. 
Mirė rugsėjo 26 d., 1980 m., 6 vai. ryto, sulaukęs 92 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolio duktė Ann Wiecheck su šei

ma, giminė Emilija Vengianskas su vyru Edmundu, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, 1 vai. popiet Petro Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. Califomia Avenue. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 29 dieną. 15 koplyčios 10 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioj įvyks ged. pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: GIMINES. 

Laid. direkt. Petras Bieliūnas — Telef. 523-3572. 

EUD E I K I S 
* 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

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

T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
o 

4330-34 S o . Ca l i fo rn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

• Mažeika ̂  Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

1 

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

N 

•\A\, 
E4flJ 

• 1 -

Netekus mylimos žmonos 
A^fA. T E R E S Ė S , 

liūdesyje likusį vyre Jonę Mildažį ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia 

VALĖ ir KAZYS VALEIKOS 
JEAN ir JULIUS VALEIKOS 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 VVest 7 1 St. , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h Av . , C i c e r o 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ A U T O M O B I L I A M S STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3 3 0 7 S O . LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2 3 1 4 W. 23rd PLACE Tel . VIrginia 7-6672 
2424 VV. 69th STREET Tel . REptiblic 7-1213 

1 1 0 2 8 Southvvest Highvvay, Palos Hills, ILL. Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S O . CALIFORNIA AVE. Tel . LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3 3 1 9 S O . LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S O . HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
I44« So . 5©th Ave., CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-1003 
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X Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijoje Brighton Parke 
nuo sekmadienio, rugsėjo 28 d. 
yra 40-ties valandų atlaidai. Jie 
prasidės sekmadienį per 10 vai. 
lietuviškas šv. Mišias ir baigsis 
antradienį, rugsėjo 30 d., 7 vai. 
vak. Sekmadienio ir pirmadie
nio vakarais 7 vai. lietuviškai 
pamokslus sakys kuri. Jonas Bo-
revičius, SJ. Brighton Parko 
ir kiti lietuviai kviečiami Dievo 
malonėmis pasinaudoti. 

X 'Telšių vyskup'Jos" knygos 
sutiktuvės bus ateinantį penk
tadienį, spalio 3 d., 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Šia proga bus įdomi ir įvairi 
programa. Knygos leidėjas — 
Lietuvių Bibliotekos leidykla 
kviečia visus dalyvauti. 

X Jonas Kaunas, daugelio or
ganizacijų veikėjas, kurio re
portažus ir korespondencijas 
matydavom spaudoje, prieš po
rą metu buvo paliestas paraly
žiaus, šiuo laiku leidžia laiką S 

x Don Varnas posto Pagelbi-
nis Moterų vienetas, Nr. 986, pa
gerbs buvusias valdybos nares 
spalio 1 d., 8 vai. vak. Martini-
que restorane. Evergreen Parke. 
Šiam parengimui darbuojasi 
Ann Shulmistras, Valeria Stanai
tis ir Jean Pargauskas. Po va
karienės bus trumpa progra
ma ir atitinkamai atžymėtos 
narės, priklausančios šiai orga
nizacijai 30, 25, 20, 15, 10 ir 5 
metus. Po to bus Drury Lane 
teatre vaidinimas. 

X Pranas Jonušas, 7234 S. 
Troy St., prieš keletą savaičių 
buvo išvažiavęs su dviračiu pra
simankštinti. Neatsargi vai
ruotoja trenkė į jį ir to pasek- j 
mėje sužalotas Prano nugarkau-, 
lis. Jis sveiksta ir pasveiks, bet Į 
tai ne viskas — Chicagos gat
vėmis važinėti saugiai, atrodo, 
reiktų su tanku. 

x "Kad laiko tėkmė lietuviš
kos spaudos nesužlugdytų, turi
me visomis išgalėmis ją remti. 
Būdama pensininkė, neįstengiu 
daug padėti, tačiau siunčiu tik
rai nuoširdžią auką. Nekant
riai kiekvieną dieną laukiu savo 

- rašo 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Poeto Bernardo Brazdžio
nio filmas jau pradėtas sukti. 
Lėšas filmui organizuoja LB 
Vakarų (Los Angeles) apygar
dos valdyba. Filmavimo darbus 
atlieka Povilas Jasiukonis, ben
dradarbiaudamas su kun. Algi
mantu Keziu. Filmo organiza
toriai taip pat planuoja Braz
džionio rinktinę kūrybą išleisti 
anglų kalba. Aukotojai čekius 
rašo Lith. American Commu-
nity of USA c/c Lith. Bducatio-
nal Council of USA, Inc. ir siun
čia šiuo adresu: Mr. A. Ado-

tuviai siekia išsaugoti savo tau 
tybę ir katalikų tikėjimą, kuris J 
amžių bėgyje yra įleidęs Lietuvo- j 
je gilias šaknis. Lietuva yra per- J 
gyvenusi Golgotą: tris karo me- Į 
to invazijas, sąmoningą inteligen- : 
tijos genocidą, masines gyvento- \ 
JŲ deportacijas, visu pagrindinių,1 

žmogaus teisių bei laisvių nuslo-; 
pinimą. Tačiau nežiūrint visų' 
šiy sunkiy bandymų, rašo ang-« 
1Ų žurnalas, lietuvių tauta žo-t* 
džiak ir veiksmais patvirtina sa- j 
vo pasiryžimą gyventi laisvu \x> 
savarankišku gyvenimu, nevar-» 
žomai išpažinti iš 
veldėtą tikėjimą. 

KANADOJE 

protėvių pa-1 
£ * 

« 

i 
gyv.: 

Urugvajaus lietuvių tautinių šokių grupe. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
veiklos keliais skautų organizaci( /.eikienei už įspūdingą giedojimą! versitete buvo pagerbti keli pro- i į j j 3 ' -""karta 
joje ir Lietuviu Bendruomenėje, j bažnyčioje, poetui Apolinarui į fesoriai. šio universiteto fcfc-j ~ T Į ? y ' . { T ^ 

Į 

kasdieninio Draugo" 
mums Ona Grolle iš New Yorko. 
Už viską dėkojame. 

X Balio Pakšto orkestras 
daugiausia lovoje "Nursing Ho- I gros šokiams "Ateities" žurnalo 
me" 3222 W. 67 St., Chicago, Di. j vakare, spalio 18 d., Jaunimo 
60629. Jis nuobodžiauja, todėl j centre. Vakaro metu ir šiemet 
aplankymas jam būtų didelė pa- j D u s įteiktos premijos "Ateities" 
guoda. i puslapiuose besireiškiantiems 

x L. Liveris, torontiškis, įsi-! bendradarbiams, 
jungė į "Draugo" rėmėjų eiles. Į x Pensininkų sveikatos reika-
Grąžindamas dovanų paskirsty- j iaįs bus kalbama Lietuvio so-
mo knygelę, aukojo 10 dolerių., dybos pažmonyje šį sekmadienį, 
Nuoširdus ačiū. į nuo 2 vai. po pietų. Kartu bus 

x Šakių Apskr. Klubo rudens i kultūrinė programa, užkandis. 
balius įvyks šių metų spalio | V l s l kviečiami. 
mėn. 18 d. Lietuvos Vyčių sa- j 
lėje, 2455 Vvest 47 St., Chicago. 
Šalta ir šilta vakarienė, laimės 
šulinys, turtingas baras. Šo
kiams gros Evaldo Knoll orkest
ras. Pradžia 7 vai. vakaro. Įėji
mas, auka 9 dol. asmeniui. Bi
lietų galima užsisakyti pa
skambinus tel. 925*0911 arba 
927-9672. (pr.). 

TAIP REIKIA RENGTI 
MINĖJIMUS 

Lietuvių Bendruomenės Mar
ąuette Parko apylinkės valdybą 
suruošė išskirtinai įdomų ir gerą 
Tautos šventės minėjimą rugsėjo 
21 d. Minėjimas pradėtas Gimimo 
Šv. M. Marijos lietuviu bažnyČio 
je, Marąuette Parke, šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo pats parapijos 
klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas. 

Sv. Mišių metu giedojo parapi 

Jis kalbėjo apie tautos švenčių į Bagdonui už gražią kūrybą, Spin j liotekos salėje buvo pakabinti 
prasmę, apie pačią tautą ir apie dūliui ir jo vadovei Rasai Šoliūnai Į trys didelio formato portretai. 
PLB tikslus ir darbus. ' tei už gražius tautinius šokius, į Po vienu iš jų padėtas toks už-

Jis giliu žvilgsniu sugrįžo į is- ° grupei paremti įteikė kuklią LB j rašąs: "Professor Jonas Kuprio-
torinę praeitį, į Vytauto Didžio- Marąuette Parko apyl. valdybos j nis". šis mūsų tautietis, dabar 
jo valdymo metus. Plačiau a;> i dovaną. į pensijoj, gyv. Los Angeles, 
tarė pavergtos, bet neatlaidžiai j 
kovojančios lietuvių tautos sieki į 
mus, stiprią pogrindžio spaudą ir j 
išryškino būdus, kaip išeivija tu-1 
retų padėti kovojančiai tautai. 

menas, 2319 Michigan Ave., i 
Santa Monica, Calif. 90404. 

— Aldona ir Vytautas Biliū- _ Uršulė Petkūnienė, 
nai po ilgos kelionės Europoje j Toronte, rugsėjo 14 atšventė; 
sugrįžo namo į Juno Beach, j JOO metų sukaktį. Jos intencija* 
Fla. Kelionėje jie aplankė vie- Prisikėlimo parapijos bažnyčioje 
nuolika kraštų. j buvo Mišios. 

— Prasidedant šiems mokslo į 
— Toronto dainos vienetas 

Volungė", kuriam vadovauja D# 
per mėnesf 

gieda Prisikėlimo parapijos baž-« 
nyčioje. I 

— Vincas Lapinskas laivelio* 
nelaimėje nuskendo rugsėjo 6 d. 
Velionis buvo 55 metų amžiatfs, 
paliko žmoną, dvi dukras, sūnų 

metams Louisianos Tech. uni-

ta-

x Uosio Juodvalkio spalvotų 
fotografijų paroda įvyks "Gale
rijoje", 744 N. Wells, nuo rug
sėjo 29 ligi spalio 18 dienos. 

; Taip pat įdomiai aptarė Lietuviu IOS choras, vadovaujamas muz. U, j . . . , 
Vi . T- • J---- v n - Bendruomenes gimimo sąlygas, 

x "Dainavos" ansamblio sta
tomos A. Jurgučio operos "Či
činskas" spektakliams bilietai 
lapkričio 8 ir 9 dienai prašoma 
įsigyti Gifts International (po
nų Vaznelių) prekyboje, 2501 
W. 71st Street, Člucago, Ui-
60629. Tel. 471-1424. Taipogi 
bilietus galima užsisakyti ir 
paštu tuo pačiu adresu. Bilietų 
kaina: $15. $13, $12. $9, $6 ir 
$5. (pr.) 

x Fritala - Rnland avies 
kailio, odos ir kitų įvairių kaili
nių parduotuvėj vyksta didelis 
moterų ir vyrų paltų ir sporti
nių drabužių išpardavimas. 
Krautuvė atdara 7 dienas sa
vaitėj. Valandos: Pirm., antrad., 
trečiad ir penktad. nuo 10 v. r. 
iki 6 v. v.; ketv. 10 v. r. iki 7 v. 
v.; Seštad. 10 v. r. iki 5 v. v. 
Sekmad. 11 v. r. iki 5 v. v. Nuo 
pirmad. iki penktad. Kreiptis į 
Genę telef. 329-0346. Kalbame 
lietuviškai. Adr.: 300 W. Grand 
Ave,, Chicago, UI. 60610. Ket
virtas aukštas, (sk.) 

x Susitikime su Vladu Šaka
liu Chicagos lietuvių visuome
nė yra maloniai kviečiama da
lyvauti š. m. rugsėjo 27 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Vladas Ša
kalys aktyviai reiškėsi okup. 
Lietuvos rezistencinėje veiklo
je. Šią vasarą pasiekė Vaka
rus. Susitikimą rengia Balfo 
centro valdyba, (pr.) 

x Akiniai skat inai J Lteta-
va. Kreipkite* 1 V. Karossitę — 
Optical Studio. 2437^ W. I i -
thuanian Plaxa Ct. («9th S t ) , 
Chicago, IU. 60629. Tek t — 
778-6766. (sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ;r priei-

x Stasys Miniota, torontiš
kis, atsiuntė malonų laišką ir 
šia proga parėmė mūsų spaudos 
darbus 12 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

X Marąuette Parko lituanis
tinė mokykla kviečia tėvus už
registruoti vaikus į ansamblį, 
kurie jam dar nepriklauso. Re
gistracija vyks parapijos salėje, 
6820 S. Washtew Ave., spalio 
2 d., ketvirtadienį, sekančia 
tvarka: Darželis, I ir U skyrius 
nuo 5 iki 6 v. v.; IU, IV, V skyr. 
nuo 6 iki 7 v. v.; VI, VII ir VTII 
skyr. nuo 7 iki 8 v. v. Laukia
me visų. 

Tėvų komitetas 
(pr.)-

X Lietuvių Fondo 2-rojo mi
lijono užbaigimo proga sekan
tieji asmenys aukojo: 250 dol. 
dr. Vytautas ir Aldona Urbai. 
Po 200 dol. — Juozas ir Jane; 

Antano Lino ir padėjėjo K. Skais 
girio. Choras ypač įspūdingai pa 
giedojo "Dieve, Dieve" (Damb
rausko), "Pulkim ant kelių", 
"Apsaugok, Aukščiausias. Taip 
pat sol. Genovaitė Mažeikienė 
pagiedojo "Viešpaties pasaulis". 
Mišioms pasibaigus, sugiedotas 
Lietuvos himnas. 

Tuoj po pamaldų mokyklos 
salėje minėjimas — akademija. 
Žmonių daug. Eilutės prie stalo. 
Daug kas susimoka solidarumo 
įnašą ir savo aukomis paremia 
bendruomenės darbus bei litua
nistinį švietimą. 

Minėjimas pradedamas penkios 
minutės prieš dvyliktą. Sekdamas 
savo mielo kolegos Alfonso Nako 
įpročiu, šį kartą seku laiką. Tu
riu pažymėti, kad akademija su 
visa menine programa tęsėsi tik 
59 minutes. Tai dar vienas gra
žus pavyzdys, kaip reikia atlikti, 
organizuoti minėjimus. Įdomu, 

jos plačią ir šakotą veiklą. 
PLB pirmininkas, taip pat pasi 

gėrėjo Marąuette Parko LB apy
linkės veikla, gausiu susirinkimu, 
suminėjo daugelį šioje apylinkė
je gyvenančių ir bendruomeninį 
darbą dirbančius veikėjus bei spau 
dos žmones. Gi baigdamas kalbą 
pasiūlė apylinkei ir keletą konkre
čių darby —padėti kitų kraštų 
lietuviams knygomis, susirašinė 
jimais, ryšių palaikymu. Rašy 
ti okup. Lietuvon nepasitenkini
mo laiškus tiems asmenims, kuriu 

Minėjimas — akademija pra j m e universitete yra išdirbęs 20 i i r t ė v u s- P o ekumeninių pa-
ėio sklandžiai, jam vadovavo pati j m e tų , dėstydamas miškininkys- j m a l d u palaidotas lietuvių Sv. Jo 
pirmininkė Birutė Vindašienė. Po j tės mokslus ir vykdydamas miš- į n o kapinėse, 
minėjimo nuoširdžiai bendruo- j k u tyrimo darbą. Tarp eilės ki- — Toronto Lietuviu namuos* 
menininkai prie kavutės pabend j t ų j 0 darbų tam universitetui Į P° v a s a r o s Pertraukos vel veikia 
ravo. Padėka Baltic kepyklos sa, j i s y ^ p adaręs vertingą paliki-! kultūrines ir visuomenines orga-
vininkams Ankams už padovanc j m a _ y r a j k ū r e s t e n a v borer-! "'^cijos ir būreliai. Sekmadie
nis skanius kąsnius. _ ; tuma, arba botanikos sodą; viršį • * * s 

Jurgis Janušaitis 5 0 ^ ^ p l o t ą a p s o d i n 0 i r įnkda 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

SUTARI: SL* MOKYTOJAIS 

nusikalstamuosius darbus iškelia | k u r i d a r l a u k i a mokytojų są-
pogrindžio spauda. Ragino sene- jungos narių patvirtinimo. 

Chicagos priemiesty Palatine 
visą naktį buvo tariamasi su 
mokytojais ir pavyko išvengti į Kuorioniš Arborial Collection" 
streiko, sudarius naują sutartį, k u r " i o j e kaUpiama literatūra, su. 

mas įvairių vietinių ir egzoti
nių veislių iš visų 5 pasaulio 
kontinentų medžius ir krūmus, 
jų tarpe ir Lietuvos pušis, Ka
lifornijos seąuoias ir kt. Už šį 
darbą tame botanijos parke jam 
yra dedikuota bronzinė lenta, o 
universiteto bibliotekoj, miški
ninkystės skyriuj yra jo vardu 
įsteigta sekcija, pavadinta "J, 

Patalpos atremontuotos, pagerin
tas vėsinimų veikimas. Svarsto
ma išgražinti ir salės sienas. 

'it 

nenuobodu, malonu tokioje šven 
tėję buvoti. 

Akademiją pradėjo LB 

liūs atkreipti dėmesį į lituanisti
ni švietimą ir rūpintis savo vai
kų ir vaikaičių lietuvybės išlai
kymu. Ir viską pasakė per 19 mi
nučių! 

Poetas Apolinas Bagdonas pa
skaitė savo kūrybos eilėraščių 
žemaitiškai: Žemaičiu laukai, 2e 
maitijos gynėjams ir Žemaitijos 
dangus, kitus "lietuvių kalba" — 

ar_ Vytautui Didžiajam, Šaukimas ko 

sijusi su gamtos grožiu, deko-
| ratyviniais" medžiais ir krūmais. 

luette Parko apylinkės pirminin 
kė Birutė Vindašienė. Ji puikiai 
valdo mintį ir žodį. Jis taiklus, su 
glaustas, išsakantis mūsų "kenčian 
Čios tautos lūkesčius, ryžtą. Prisi 
mena per amžius kovojusius už: 
mūsų tautos laisvę ir jų šviesų 
atminimą pagerbiame minutės gi 
liu susikaupimu. 

I garbės prezidiumą pirminin 

von, ir žemaitiškai Gimtoji že
mė. 

Spindulys, Lemonto tautinių 
šokių grupė, vadovaujama gabios 
ir veiklios lietuvaitės Rasos Šoliū 
naitės grakščiai pašoko Šitam di
deliam būry, Blezdinginį jonkelį, 
Suktinį, Lenciūgėlį ir išskirtinai 
įdomų Malūną. Akordeonu Šo
kius palydėjo pati vadovė Rasa 
Soliūnaitė. 

AREŠTUOJA PADEGĖJUS n m * on iT IMI in i 
Federaliniai ir vietiniai parei-į D I B Z ' B « I T * " » « " 

gūnai Chicagoje pradėjo uolią j — Užsienio spauda apie Lie-
kovą prieš padegėjus, kurie sie-j tuvą. Londone spausdinamas žur-
kia iš gaisro apdraudų pasipel- • nalas „East—West Digest" pa-
nyti. Areštuoti 5 asmenys, ieš- į skelbė plačią ir palankią anglo 
komas šeštas. { Michael Bourdeaux knygos apie 

VTGAIVTNO SKENDI-OU į 1 - ^ 3 ^enziją. Knyga pasiro-

ligoninėje gydomas 3 m. vaiku
tis James Young. Jis buvo nu
skendęs Fox upėje, vandeny iš
buvo 30 minučių, bet paramedi-

'Uiiiiiniimimmiiiiiiiiiiiiiiiroiiiiiiimiit 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
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. 63 Street 
Chicago, UI. 60629 

iiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiijiimiimmmiiti' 

Advokatas JONAS G1BAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL - 776-8700 
Chicago, Illinois 60629 

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

kruopščiai dokumentuotas veika
las apie kovą už religinę laisvę 
Lietuvoje nuo 1939 iki 1978 me
tų. Žurnalas „East—West Di-

Daunorai, kun. Kazimieras * \ * j į Š ^ £ š S ^ & \ Tiek poetą Apolinarą, tiek ir 
rų apygardos pirmininką Kazį' Spindule minėjimo dalyviai labai 
Laukaitį, Gage Parko LB apylin s

v
l k a i P n ė m e 5r nesigailėjo katu-

kės pirmininkę Danguolę Valen-j c l u-
tinaitę ir kun. K. Kuzminską. Pirmininkė Birutė Vindašienė 

Pagrindinis kalbėtojas — Pa- nuoširdžiai padėkojo klebonui 
šaulio Lietuvių Bendruomenės, kun. A. Zakarauskui už gražias 
valdybos pirmininkas inž. Vytau-, pamaldas, parapijos chorui, jo pir 
tas Kamantas. Tai didelio takto, j mininkui Zigmui Moliejui ir va 
puikaus išsilavinimo vyras, nuo dovui Linui bei padėjėjui K. Skais 
pat vaikystės eina visuomeninės giriui ir solistei Genovatei Ma-

maitis, Marija Janonienė. Pet
ras ir Ona Abromaičiai. 150 dol. 
aukojo Vincentas ir Sofija Kle
vai. Po 100 dol. — Tadas Rūta. 
Edward Leugoud. Irene Miro
nas, Jonas Prunskis, Vaclovą 
Bagdonavičienė. Kazys ir Euge
nija Kriaučiūnai, dr. Stasys ir 
dr. Milda Budriai. (pr). 

X "Margučio" koncertas ren
giamas šį sekmadienį, rugsėjo 
28 d., 4 v. p. p. Jaunimo centre. 
Prašoma nesivėluoti. Programą 
atliks solistai Nerija Linkevi
čiūtė ir Vytautas Paulionis. 
Akompanuos Darius Lapinskas. 
Po koncerto, talkininkaujant 
LDK Birutės draugijai, vaišės 
Jaunimo centro kavinėje, šį 
sekmadienį "Margučio" raštinė 
veiks nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
p. p. Nuo 3 vai. p. p. bilietų bus 

kas iį atgaivino, nors, kai jį is-; " « . . . * 6 , , . -. „„ gest pažymi, jog Michael Bour-trauke, nebebuvo jaučiamas ^ ^ ^ 
? . ^ ^ ^ n ^ V ° : _ n e ? ! a i ė . ] 0 ! akivaizdžiausiu būdu iškelia jau 

keturis dešimtmečius lietuvių tau-

galima įsigyti 
kasoje. Visi 
vauti. 

Jaunimo centro 
kviečiami daly-

(pr.). 
X Apleidžia miestą, turi būti 

parduotas 3-jų miegamų gražus 
mūro namas. 2-jų automobilių I 
garažas. Didelis sklypas. 

n&maas nuošimčiais Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings. 2212 
We«t Cermak Road - - Telef. 
vi 7 7-47 (ik.) 

Abromaitis R, E. 
100.") Porter S t — I>emont, W. 

TeL 257-6675 
(ak.). 

Lernonto Panerių Miško draugoves skautai. Vadovas: sktn. AJoyzas Mu-
Cinskas Nuotr. Algio MoekalUo 

širdis ir nebebuvo kraujo spau
dimo. 

SUVAŽINĖJO TRAUKINYS 
Iš Sov. Rusijos atvykęs imi

grantas Edv. Didinsky, 39 
m., buvo suvažinėtas Chicagos 
North VVestern traukinio prie 
6000 N. Ravenswood Ave., Chi
cagoje. Didinsky buvęs bedar
bis elektrotechnikas, turėjęs 
problemų prisitaikyti prie naujo 
JAV gyvenimo. Jo mirtis galė
jusi būti ir savižudybė. l iko 
žmona ir du sūnūs. 

CENTRAS SENIEMS 
Mažosios vargšų seserys rug

sėjo 27 d. pašventino kertinį ak
menį naujo globos centro se
niesiems, 2325 N. Lakewood 
Ave., Chicagoje. Šis seserų vie
nuolynas jau 100 metų tarnauja 
Chicagos ir apylinkių seneliams. 
Šv. Mišias seselių koplyčioje 
celebravo kard. Cody. 

SUSITAIKO U2 L5 MH* DOL. 
Buvo iškelta byla Motorolos 

bendrovei, kad ji diskriminavo 
kai kurias mažumas, priimant 
naujus tarnautojus. Pasiektas 
susitarimas, Motorolai sutin
kant sumokėti 15 mil. dol. Dar 
reikia teisėjo patvirtinimo. Su
sitarimui įsiteisėjus negrai gaus 
apie 10 mil. dol. Nuo 1968 iki 
1975 m. bendrovė nepriėmusi 
11.000 negnj, kuriems dabar 

j bŪEiančios mokamos prarastos 
Jalgo*. 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RCŠDŲ STOGUS 

Vi savo darbą garantuojama 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI MELAI 
TeL — 434-9655 

tos vedamą narsią kovą, kaip lie-

Take it from us... 
_ _^ . First ofall. Hot Mot So t ina s ^ -as^e 

• • ^ " ^T*m • • " 5 5 world-'amousthermal 
water baths Terrific for a 

• Q I I | C T pepper upper—no matter how 
• O J U O l tiredor vvornout youfeei. And 

at the Aritngton, the baths are 
^ ^ Į » ^ Y ^ * t t ^ givenina uxurtous private bath-
\ s r I v V I I • house Right at the hotel 
Then there's full country club privileges for chaliengmg 

gotf on PGA rated courses, tennis ntght and day (on 
lighted courts. and instruction) Swimming. nding. 

cycling, boating, fishmg and more. too. 
Your choice o? 560 rooms and suites awaits you—in the 

heart of the South and the beautifu! Ouachita Mountams 
FREE RATES 

FOR CHH.0REN 
under 1 2. staying M a 'oom 
witfi trsetr oafents Or <ami!y 

otansofertKro 

-

for Beservatioos Call Toli Fre« 800/643-1 502 

- • • ' . ^ dooble rooms 
for angle rales 

J Send me rates and informatton 
I 
l I I i 
I l t - u Ntame 
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