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Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) I laisve, nė negalvojo gintis. 

Šilutė. Šilutės vid. mokyklos! Tifeliui atnešus iš seifo nuoi 
Nr. 3 VIII klasės auklėtoja F.'traukas, kuriose matėsi eilutės 
Andriulionienė jau antri metai iš „LKB Kronikos" apie 1979 
vis sumažina elgesio pažymį mo- i m. sausio 30 d. Šaukėnų kultūros 
kinei Romai Paulauskytei, o šiais. namuose rodytą kino filmą „Juo-
metais ir mok. Virginijai Vasi-|doji procesija" ir apie mokinių 
liauskaitei. "Kol lankysite bažny- j prievartavimą, pasipylė eilė klau-
čią, — neturėsite pavyzdingo ei-1 simų: „Kieno darbas? Kas pa-
gesio pažymio!" — šaukė moky-1 rašė? Kas pranešė?" 
toia. Tam pritaria ir mokyklos! „Paauklėję", išaiškino, kad ti-
direktorius A. Stankus. j kėjimas Tarybų Sąjungoje turįsl 

Auklėtoja gąsdina mergaites, į išnykti, saugumiečiai ėmė reika-
jog jos neišlaikysiančios egzami-' lauti, jog Rakauskas išvardintų 
nų ir niekur neįstosią; be' to, ji i Mišioms patarnaujančių draugų 
parašys blogą charakteristiką. į pavardes ir pateiktų kai kurių ži-

Šaukėnai (Kelmės raj.). 1979 
m. birželio pradžioje ateistinia
me stende, šalia tikėjimą išjuo
kiančių straipsnių, buvo iškabin
tas religinis eilėraštis "Tau ma
no drauge". Praėjus kelioms die
noms, eilėraštis buvo išimtas. 

1980 m. vasario 6 d. gydyto
jų komisija kariniame komisaria
te tikrino šešiolikmečių sveika
tą. Praėjęs patikrinimą, dešimto
kas Alvydas Rakauskas buvo pa 

TRUMPAI 
IS VISUR 

— Amerikai pradėjus ginkluo
ti Pakistaną, Indija gavo iš So
vietų Sąjungos vieną eskadrilę 
modernių Mig-25 lėktuvų (18 
lėktuvų). 

— Buvęs prezidentas Carteris 
Kinijoje susitiko su nauju komu
nistų partijos pirmininku Hu 
Yaobang. Carteris su žmona vie
ną rytą pavažinėjo Pekino gatvė
mis dviračiais, nustebindami į 
darbą važiuojančius kinus. 

P. AFRIKA TRAUKIA 
JĖGAS 1$ ANGOLOS 

Saugumo Taryba svarsto užpuolimą 
Lisabona. — Angolos žinių j paskelbt i Jungtinių Tautų ste-

agentūra pasigyrė, kad P i e t ų j bėtojų prižiūrimus rinkimus. Pa-
Af rikos kariuomenės puol imas j s ikei tus Amerikos vyriausybei, 
Angoloje buvo sustabdytas. P . j dabar t inė valdžia siekia surišti 
Afrika netekusi vieno m a l ū n s - ; Namini jos nepriklausomybę su 
parnio, sunaikintas vienas t a n - į Angoloje esančiomis Kubos jė-
kas ir užpuolikai turėję sunk ių gomis. Reagano vyriausybė taip 
nuostolių. Jungtinių Tautų Sau- j p a t siekia garantuoti baltųjų tei 
gumo Taryba vakar ruošės i ses būsimoje nepriklausomoje 

— Izraelio premjeras Beginąs j svarstyti Angolos skundą. T a - Į Namibijoje. Carterio vyriausy-

nių. Jam atsisakius, grasino la 
geriu nuo trijų iki dešimties me 

Į tų už antitarybiškumą. 
I 1980 m. vasario 27 d. P. Te 
felis vėl pasirodė Šaukėnuose. Pa 
sigavęs mok. Rakauską siūlė sa 
vo pagalbą, jei šis įsiveltų į nu- P o P i e ž i u s J o n a s P™""5 » * i s P° sužeidimo atentate, po dviejų sunkių ope-

., , . * ~ . I racijų, baigia pasveikti ir trečiadieni pradėjo savo vasaros viloje generalines 
srkaltimą, o taip pat garantavo] a u d i e n c i j a s 
įstojimą į bet kokią aukštąją 
mokyklą... Tik, aišku mažutė] 
sąlyga: „Bendradarbiauk su mu-' 

Į mis, bet niekam nė mur-mur. Jei 
kviestas į kieme stovinčią auto-1 prasitarsi kam, sodinsim už gro-
mašiną ir nuvežtas į Kelmės sau-Į tų! Tėvams sakyk, jog užtrukai 
gumo skyrių. Čia jam liepė rašy-1 mokykloje. Vėl susitiksime kovoj 
ti gyvenimo aprašymą, nes esąs, 19 d.". Alvydas į susitikimą ne-j 
saugumo įskaitoje. Saugumietis, nuvyko. 
prisistatęs Petro Tefelio pavarde,, 1980 m. balandžio 18 d. pnej 
paklausinėjęs jaunuolį apie moks- mokyklos vėl stovėjo saugumo] 
lą ir tėvus, pradėjo atkalbinėti I automašina. Direktorius į savoj 
jį nuo bažnyčios lankymo, nuo j kabinetą iškvietė kelis mokinius.] 

mokinį nusivedė į Kelmės sau-1 Čeponis pakvietė Rakauską. Mo 

Paminėjo Pauliaus VI-jo 
mirties sukaktj 

Roma. — Rugpiūčio šeštą die
ną suėjo lygiai treji metai nuo 
Popiežiaus Pauliaus VI-ojo mir
ties. Vatikano dienraštis L'Osser-

patarnavimo'šv. Mišioms. Po to ; į pamoką sugrįžęs klasės draugas] vatero Romano, primindamas šią Į lyvauti Kristaus kryžiaus aukoje 

rybos posėdžiuose l a u k i a m a , bė laikėsi nuomones, kad ku 
nuomonių skirtumų tarp A m e r i - '• biečiai iš Angolos pasitrauks, 
kos ir jos sąjungininkų E u r o p o - kada Namibija gaus laisvę, nes 
je. Britanija, Prancūzija i r V a - t a d a Angola nebebijos Pietų Af-
karų Vokietija pasmerkė P . Af- j r ikos i r kubiečiai nebebus rei-
rikos įsiveržimą į Angolą i r pa- kalingi. Sekretorius Haigas 
reikalavo, kad kariuomenė bū tų esąs ki tos nuomonės, 
ati traukta, nes j i gresia Afri-į Pirmadienį / sekretorius Hai-
kos pastovumui. Trijų vals ty-1 g a s Washingtone susitiks su 
bių sostinėse tuo pačiu m e t u I Zimbabvės, Rwandos ir Kenijos 

darbininkai grasina pradėti nau- į lankosi Afrikos Vienybės dėle- užsienio reikalų ministeriais. Su 
ją streiką, dar streikuoja Olszty- \ gacijos. — šešių vyriausybių už-1 si t ikime bus svarstomi Angolos, 
ne, nors „Solidarumas" bando I sienio reikalų ministeriai. j Pietų Afrikos ir Pietvakarių Af-
spaustuvininkus įtikinti streiką Į Europoje skelbiama, k a d šis r i k o s reikalai. 
užbaigti. | pi e tų Afrikos žygis yra g a n pla-1 

taus pobūdžio. Kariuomenės d a - ' 
linius žemėje remia nemažos 
aviacijos jėgos. Visai invazijai 
vadovauja pats P . Afrikos gy- Į 
nybos ministeris Magnus Malan 

paskelbė, kad palestiniečiai Li 
bane sulaužė karo paliaubas ir 
išstatė netoli Izraelio sienos 18 
artilerijos pabūklų. Izraelis jų ne-

I puls, kol jis nepradės šaudyti 
į Izraelį, pasakė premjeras. 

— Lenkijos vyriausybė vėl de-
risi su „Solidarumo" atstovais 
dėl spaudos atidarymo profesi
nių unijų reikalams. Spaustuvių 

artimi broliai i r sūnūs tų kraštų, 
kur Bažnyčiai yra kliudoma nau- i remistus 
dotis savo teisėmis. Jie yra pa
šaukti betarpiškoje artumoje da-

sifkaktį, iškelia didžiąją Popie- į Esame tikri, kad jiem išauš švie-
gumo viršininko Petro-Vytauto i kiniams bandžius persimesti ke-l žiaus Pauliaus VI-ojo asmenybę, j sus prisikėlimo rytas. Paulius 
Braukos kabinetą. „Kas rašė eilė- Į liais žodžiais, mokytojas Terese-J 
rasti "Tau, mano drauge?"? — jvičius suriko: „Nepasakinėkit![ 
ėmė klausinėti jaunuolį saugumo I Greičiau eik!" 
viršininkas. Sis, tikėdamas žodžio! (Bus daugiau) 

KATALIKAI PASAULYJE 
Praktiška parama j įvairiose srityse stiprinami ka-

Austrijos katalikų įsteigta orga-i ****** i r Konstantinopolio Baž-

ypatingai pabrėždamas jo atvfru-1 Vl-as nekartą buvo susitikęs ir su 
mą visom mūsų laikų problemom.! lietuviais, išreikšdamas jiem sa-
Pasirinkdamas tautų apaštalo Į vo tėvišką palankumą ir meilę. 
vardą, Paulius Vl-asis buvo tik-1 Jo pontifikato metu — 1978-ais 
ra to žodžio prasme tautų Popie- j metais liepos 7 dieną, švento 

| žius, tikėjimo ir gyvybės popie- | Petro bazilikoje buvo pašventinta 

nyčių santykiai, siekiant pilnos 
tikėjimo vienybės. 

Kardinolo raš tas 
Vatikano valstybės sekretorius 

mzacija MIVA. kuri yra užsibrė
žusi sau tikslą parūpinti susisieki
mo priemones katalikų misijom 
įvairiuose pasaulio kraštuose, 
praėjusiais metais nupirko ir pa-i . . . . _ , . _ . . , . 
. .. . \jim» , &__ otn ...._ | kardinolas Casaroh Popiežiaus 

Jono Pauliaus II-ojo vardu pa
siuntė laišką Strasburge, Pran
cūzijoje, šiomis dienomis vyks
tančiam rV-ajam tarptautiniam 
studijų suvažiavimui, svarstan
čiam naujas medicinines priemo-

įsisteigimo 1949-tais metais jaul n e s f*|Įgį * * S aPSa
v
u^: 

1 jimui- Kardmolas laiške pažymi, 

siuntė į misijų kraštus 319 auto
mašinų, tuo būdu dviem trečda
liais patenkinant automašinų 
pareikalavimą misijų kraštuose. 
Susisiekimo priemonių pirkimą 
finansuoja patys Austrijos katali
kai- Miva organizacija nuo savo 

yra parūpinusi misijų kraštam iš, 
viso 3307 automašinas. J°8 P 3 * 3 1 * 3 kiekvienam žmogui 

yra neatskiriamai susijusi su 
Ryšiai su stačiatikiais ; Evangelijos mokslu. Iš to nuo-

šventųjų apaštalų Petro ir. sekliai išplaukia Bažnyčios rūpes-

i žius, visų kenčiančių ir nuskriaus 
j tųjų, ekumenizmo ir diaiogo po

piežius. Eidamas apaštalų keliais, 
Paulius VT-asis atliko 23 istori
nės reikšmės keliones, aplanky
damas visus penkis pasaulio 
kontinentus ir ten susitikdamas 
su nesuskaitomomis miniomis 
tikinčiųjų ir kitų geros valios 
žmonių. Šia proga prisimintina, i 
kad Popiežius Paulius VI-sis vi- • 
sada tėviškai rūpinosi tais žmo
nėmis ir tomis tautomis, kuriom 
yra paneigta laisvė išpažinti ti
kėjimą. Jau pirmoje savo kalboje 
po išrinkimo, popiežius Paulius 
Vl-asis buvo pažymėjęs: Ypatin
gai norima, kad jaustųsi mums 

Lietuvos kankinių koplyčia. Pau
lius VI-sis popiežium buvo iš
rinktas 1963-ių metų birželio 23 
dieną. Jo pontifikatas tęsėsi pen
kiolika metų. 

Egiptas ruošiasi 
perimti Sinajy 

— Lenkijos vidaus reikalų vi-
ceministeris W . Pozoga pasakė, 

i kad Vakarai bando infiltruoti į 
Lenkiją šnipus ir agentus. Ypač 
aktyvios Amerikos įstaigos, pa
sakė Pozoga. 

— Salvadoro gynybos minis
teris pasmerkė dešiniuosius ekst-

dėl barbariškų smurto 
veiksmų, kurie palieka gatvėse 
lavonus su nuplautomis galvo
mis. 

— Belgijos vyriausybė pasisa
kė už mirties bausmės panaikini
mą, nors Belgijoje praktiškai mir
ties bausmė nenaudojama jau 
jau nuo 1918 m. Teisiamiesiems 
taikos meto nusikaltėliams mir
ties bausmė automatiškai pakei
čiama kalėjimu iki gyvos galvos. 

— Libano sostinėje Beirute įvy
ko susišaudymas tarp dviejų ara
bų grupių: šijitų musulmonų mi
licijos ir komunistinės grupės. 
Sužeisti aštuoni asmenys. 

— JAV katalikų New Yorko 
diocezija* paskelbė, kad vysku
pų konferencija planuoja įsteigti 
visą Ameriką apimančią televizi
jos stotį, kuri palaikytų ryšius su 
visomis katalikų parapijomis ir 

Milicija užpuolė 
Molėtų jaunimą 

Ok. Lietuva, — Rugpiūčio 20 d. 
netoli Molėtų vyko jaunimo re-

Daily Telegraph" L o n d o n e į kolekcijos, kurioms vadovavo Vil-
rašo, kad Pietų Afrikos kariuo
menė rengiasi pasitraukti, n e s 
jos uždaviniai atlikti Angola 
giriasi, kad ji sustabdė užpuolė
jus ir privertė juos žygiuoti a t 
gal. Angolos pareiškime sako
ma, kad Xangongo miestas vi
siškai sunaikintas. Jis y r a 60 
mylių nuo P. Afrikos sienos. 
Pietų Afrikos jėgos kontroliuo
ja tame mieste buvusį t i l t ą per 
Cunene upę. 

Saugumo Taryboje 14 nar ių 
yra pasirengę pasmerkti Pietų 
Afrikos užpuolimą, tačiau d a r 
nežinia, a r Amerika pasirengusi 
pritarti rezoliucijai, k u r i pa
smerktų P . Afriką ir pareikalau
tų karinių jėgų atitraukimo. 
Penkios Vakarų valstybės: P r a n 
cūzija, Britanija, Vak. Vokieti
ja, Kanada ir Amerika jau nuo 
1977 metų bendradarbiauja, ban 
dydamos įtikinti Ketų A f r i k ą 

Pauliaus šventės proga, Kons
tantinopolio ekumeninis patri
archas Dimitrios I-sis, per me
tropolitą Melitoną pasiuntė Po
piežiui Jonui Pauliui II-ajam 
laišką, kuriame iškelia Kons
tantinopolio stačiatikių ir Ro
mos katalikų Bažnyčių stiprė
jančius broliško bendradarbia
vimo ir vienybės ryšius. Patri-
arkas laiške primena, kad 
jau eilė metų abi Bažnyčios 
tarpusavio vienybės dvasioje 
drauge švenčia šventųjų Petro 
ir Pauliaus — Romoje ir šven
to Andriejaus — Konstantino
polyje, šventę. Patriarkas taip 
pat primena svarbų šių metų 
įvykį — Konstantinopolio Baž
nyčios susirinkimo tūkstančio 
šešių šimtų metų sukakti, kuri 
buvo taip pat abiejų Bažnyčių 
drauge atžymėta, atnaujinant 
bendrą tikėjimą j Šventąją Dva
s ią Patriarkas Demetrios I-sis 
reiškia viltį, kad bus ir toliau 

tis psichiniais ligoniais. Bažnyčia 
remia ir skatina visas pastangas, 
kuriomis yra siekiama ne tiktai 
padėti šiem ligoniam medicini
nėmis priemonėmis, bet taip pat 
jiems paliudyti krikščioniškąją 
meilę, kaip nelaimės ištiktiem 
žmonėm ir broliam, kuriem rei
kia ypatingo dėmesio ir pagal
bos, kad nebūtų išskirti iš visuo
meninio gyvenimo, bet dalyvau
tų žmonijos pažangos procese. 

Slovakijos konfeti 
Švč. Trejybės šventėje, Slovaki
joje buvo įšventinti 20 naujų 
kunigų. 

Sueme dar vieną 
teisių gynėję 

Maskva. — Sovietų Sąjungoje 
buvo suimtas vienas paskutinių
jų Helsinkio grupės narių Ivan 
Kovai jo v. Jis kaltinamas agitaci
ja prieš sovietinę sistemą, jam 
gresia 7 metai kalėjimo ir 5 m. 
tremties. Jo žmona ir tėvas jau 
buvo anksčiau nubausti ir ken
čia darbo stovyklose. 

Julius Gabris suteikė šventimus 
penkiem seminaristam, seniau
sioje Slovakijos vyskupijoje Ni-
tra, kuri buvo įsteigta 880-tais 
metais šventųjų Kirilo i r Me
todijaus, ir Presov mieste, kur 

Visi naujai įšventinti J šventimai buvo suteikti pen-
slovakai kunigai yra Bratisla-, kiem katalikų bizantinų apeigų 

mokyklomis. Televizijos centras! kad Namibija turėtų bū t i ne
būtų New Yorke, I priklausoma valstybė. Siūloma 

vos tarpdiecezinės seminarijos 
auklėtiniai. Naujųjų kunigų 
šventimai įvyko keturiuose Slo
vakijos miestuose — Banska 
Bistrica, kur kunigystės šven
timus šešiem seminaristam su
teikė vyskupas Josef Feranec, 
Bratislavoje, kur vietos apašta
linis administratorius vysKupas 

kunigam. Šventimų iškilmėm 
Presove vadovavo iš Jugoslavi
jos atvykęs Krizevici vyskupi
jos bizantinų apeigų katalikų 
Jugoslavijoje vyskupas pagel-
bininkas Segedi. Naujųjų slo
vakų kunigų įšventinimo iškil
mėse dalyvavo '.abai daug Slo
vakijos tikinčiųjų. 

Washingtonas. — JAV vyriau
sybė nustebusi, kad Izraelis ir 
Egiptas nustatė vietą ir laiką sa
vo deryboms dėl palestiniečių 
ateities. Derybose, paprastai, da
lyvauja ir JAV atstovas. Derybos 
numatytos rugsėjo 23 Kaire ir 
jose turėtų dalyvauti vyriausybių 
ministeriai, tačiau valstybės sek
retorius Haigas tuo metu jau 
turi numatęs įvairius susitikimus 
New Yorke su į Jungtinių Tautų 
sesiją atvykstančiais užsienio rei
kalų ministeriais. 

Egiptas ir Izraelis sudarė ke
turias jungtines komisijas, kurios 
tvarkys Izraelio paskutinio pasi
traukimo iš Sinajaus klausimus. 
Komisijos susirinks rugsėjo 13 Iz
raelyje ir rugsėjo 20 — Egipte. 

Libijos vadas 
baigė keliones 

Beirutas. — Libijon po 11 die
nų kelionės sugrįžo valstybės va
das pulk. Muammar ei Khada-
fi. Jį pasitiko didelė minia, šū
kaudama prieš Ameriką nukreip
tus šūkius. Paskutines tris die
nas jis viešėjo Sirijoje, anksčiau 
lankė Pietinį Jemeną, Etiopiją, 
Jungtinį Arabų Emiratą ir Ku-
waitą. Dėl Libijos pasirašytų su
tarčių su Etiopija, diploma
tinius santykius nutraukė Soma-
lija. Libijos diktatorius pradėjo 
diplomatinę ofenzyvą, kuri sie- į Buvęs prezidentas Carteris 10 dienų viešės Kinijoje Vicepremjeras Deng 
kia išstumti Ameriką ir JOS įta- i Xiaoping jam pareiškė, kad kinai jo niekad neužmirš, nes jis atgaivino su 
ką iŠ Persų įlankos ir kitų zonų. I Kinija diplomatin us ryšius, nors santykius gennti pradėjo Nuconas. 

niaus Sv. Mikalojaus bažnyčios 
asistentas kun. Ričardas Čer
niauskas, populiarus pamoksli
ninkas jaunimo tarpe. Rekolek
cijų metu jų vietą apsupo komu
nistinė milicija. Rekolekcijų ve
dėją kun. R. Černiauską tuoj 
areštavo, labai mušė ir spardė ir 
paskiau išsivežė į Vilnių. 

Rekolekcijose dalyvavo apie 50 
jaunimo, taip pat apylinkės ūki
ninkų ir pora kunigų. Kai mili
cija apsupo, dalis jų išbėgiojo, bet 
apie 20 dar tardė pora ar dau
giau valandų, mušė ir stumdė, 
bet juos paleido. 

Įspėjo Š. Koreję 
VVashingtonas. — JAV vyriau

sybė kreipėsi į Kiniją ir Sovietų 
Sąjungą prašydama perduoti 
Siaurės Korėjai žinią, jog Ameri
ka giliai pasipiktinusi jos žvalgy
bos lėktuvo apšaudymu. Korėjos 
raketa, paleista į "SR-71" lėktuvą, 
sprogo kelios mylios nuo taikinio, 
tačiau lėktuvas buvo tarptautinė
je oro zonoje ir S. Korėjos terito
rijos nepažeidė. VVashingtonas 
paskelbė, kad ateityje vyriausybė 
imsis bet kurių reikalingų prie
monių užtikrinti savo lėktuvų ir 
lakūnų saugumą. 

Ispanija rengiasi 
įstoti į NATO 

Madridas. — Ispanijos Pata
riamoji Valstybės Taryba, atsaky
dama į vyriausybės paklausimą, 
vienbalsiai pasisakė už Ispanijos 
įstojimą į Nato organizaciją. 
Laukiama, kad už įstojimą palan
kiai pasisakys ir parlamentas. Tuo 
būdu bus atidarytas kelias Ispani
jai įsijungti į Vakarų Europos gy
nybos sąjungą. Generalisimo 
Franco valdžios dienomis, Nato 
valstybės nesutiko Ispanijos pri
imti. 

KALENDORIUS 

Rugpiūčio 29: Ipatijus, Sabina, 
Gaudąs, Tautgarla. 

Rugpiūčio 30: Bonifacas, Tek
lė, Kintenis, Augūna. 

Rugpiūčio 31: Raimundas, 
Amija, Sirmantas, Vilmė. 

Saulė teka 6:12, leidžiasi 7:31. 

ORAS 
Debesuota, tvanku, gali lyti. 

Temperatūra dieną 75 L, naktį 
65 1. 
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„ATEITIES" REDAKTORIŲ 
ANTANĄ, JANUŠEVIČIU PRISIMENANT 

DR. KAZYS PEMKUS 

1939 metų rudenį Skuodo 
gimnazijos kieme pasirodė ne
matytas vyras. Neperstam-
biausio sudėjimo, aukšta kak
ta, į viršų sušukuotais 
stambiai banguotais plaukais. 
Akys gilokai paslėptos duobė
se ir pridengtos vokais, atrodė 
ne tik ramios, malonios, net ir 
šelmiškos. Veido bruožai tai
syklingi, su duobute smakre. 
Žingsniai ramūs kaip ir visi ju
desiai ir kalba. Jauki šypsena 
visada, bet skardaus juoko nie
kada. Kas jis, tas nematytas? 
Ne viena gimnazistė pagal
vodavo ar vedęs? Ilgametis 
gimnazijos sargas tuoj ir iš
porino, kad tai naujasis gim
nazijos direktorius A. Janu
ševičius. Ir vedęs gražią 
blondinę, o pavakariais vis 
vaikščioja ir plaštakes gaudo 
su savo 3-jų metų garbanuota 
dukrele. Jis buvęs Mažeikių 
gimnazijos inspektorius. Iš 
mažeikiškių ir sužinome, kad 
jis kadaise buvo "Ateities" 
redaktoriumi. Susirandame se
nus 1926-29 metų "Ateities" 
komplektus ir patikriname. 
Teisybė. Net nuotrauka — kaip 
redaktoriaus pavaduotojas 
(red. J. Grinius, 1926), kita vėl 
moksleivių Ateitininkų sąjun
gos centro valdybos grupėje 
(1927) ir pagaliau, net viena — 
kaip buvęs "Ateities" redak
torius (1928). 

Štai kas per paukštelis tas 
mūsų naujas direktorius! Per 
paskutinius porą metų, kada 
buvo tendencija globoti gyvu
lius, bet išnaikinti Skuodo gim
nazijoje ateitininkus, šitoks 
įvykis buvo neįtikėtinas šioje 
Žemaitijos padangėje. Jeigu 
taip, tai ar ilgai išsilaikys, o 
gal vėl naujas karjeristas? O 
gal įsijungs į moksleivių atei
tininkų veiklą, gal galėsime 
išeiti iš katakombų? 

Visokios mintys ir spėlio
jimai kedeno mokinių protus 
susitikus tą naują vyrą gim
nazijos kieme. 

Antanas Januševičius gimė 
1902 m. lapkričio 25 d. Liu
bavo vis., Marijampolės apsk.. 
1925 m. baigęs Marijampolės 
gimnaziją, studijavo istoriją 
Lietuvos universitete (baigė 
1929). Pirmiausiai mokytoja
vo Vilkaviškio "Žiburio" gim
nazijoje, vėliau buvo inspek
toriumi Mažeikių gimnazijoje 
ir, pagaliau, Skuode - direk
toriumi. Neišsilaikė tose parei
gose ilgiau kaip vienus mokslo 
metus. Po 1940 m. birželio lo
tos tautos laidotuvių, A. Janu
ševičius dingo iš Bartuvos pa
krančių. Atsimenu, su kokiu 
džiaugsmu laukėme gimnazi
jos baigimo (birželio 15), su ko
kiu stropumu ruošėmės abi
turientų baliui gimnazijos 
salėje. Ir mokytojai, ir Skuodo 
inteligentija dalyvaus. Direk
torius pažadėjo būti pagrin
diniu kalbėtoju pokylio metu. 
Reikėjo ar ne. bet iki pat tre
čios vai. po pietų siuvome per 
Bartuvos tiltą, pro Plechavi
čiaus malūną ir cerkvę į gim
naziją ir atgal. Kiek jaunatviš
ko džiaugsmo ir kiek nekaltos 
didybės! Bet... Apsiniaukė taip 
staigiai, tada neįsivaizduo
jamu baisumu. Rusų tankai 
riedėjo Lietuvos keliais; vie
nur - kitur iškyla raudonos vė
liavos. "O kaip su mūsų baliu-
m i ? " — p a k l a u s ė m e 
direktoriaus. "Vaikeliai, ne 
apie tai galvokit šitokiu mo-

A.A. Antanas Januševičius, 1926-
28 metais redagavęs "Ateitį". 

mentu". Tai buvo paskutiniai 
žodžiai ir paskutinis žvilgsnis 
iš pablyškusio veido. Daugiau 
jo nemačiau. Tas jo žvilgsnis 
išsiliko atminty ir po kelių 
dešimčių metų toks pat gilus, 
skausmingas. 

Gimnazijoje jis dėstė isto
riją. Savo paprastumu pamo
kos būdavo daugiau dialogas, 
be įprastinės distancijos tarp 
mokinio ir mokytojo. Savo kuk
lumu, šaltumu ir taktu jis užsi
tarnavo pagarbos, o ne bai
mės. J am nereikėjo pakelti 
balso. Vidinė šiluma apval-
dydavo ir didžiausius neklau
žadas. Per visus tuos mokslo 
metus niekam net neužsiminė, 
kad jis ateitininkas. Bet jo au
toritetas, jam skiriama meilė 
be pasaulėžiūros skirtumo, bu
vo mums pavyzdžiu ir pasidi
džiavimu. 

Bolševikmečiu mokytojavo 
Marijampolės berniukų gim
nazijoje. Švystelėjus laisvės 
prošvaistėms sukilimo dieno
mis, paskiriamas tos pačios 
gimnazijos direktoriumi. Neil
gam. Vokiečiai, nepajėgdami 
palaužti lietuvių jaunimo mo
ralės, keršija suiminėdami ir 
išsiųsdami mirčiai į kaceto sto
vyklas įtakingesnius moralės 
palaikytojus. A. Januševičius 
patenka į Štuthofo stovyklą. 
Tą mirties slėnį vaizdžiai ap
rašė prof. B. Sruoga ir prof. 
kun. St. Yla. A. Januševičius 
paskiriamas dirbti nuutėli-
nimo kameroje. Nužmogintas, 
utėlių neaplenktas, suserga 
dėmėtąja šiltine. "Kažin ar 
bepamatysiu savo mažąją?... O 
kaip norėčiau dar ją pamaty
ti..." — kalbėjo kun. Ylai. "An
tanas, klaikiai iškreipęs veidą 
balškėsi, vartaliojo galvą, ban
dė ją kelti ir vėl įrėmė į pagal
vę... Birželio 7-tosios rytą An
tanas Januševičius mirė, o po 
pietų buvo "palaidotas" kre
matoriume". (St. Yla "Žmonės 
ir žvėrys dievų miške"). 

Jau minėjau ypatingą Janu-
ševičiaus kuklumą. Tas kuklu
mas net po mirties neleidžia 
plačiau atverti jo gilios as
menybės durelių. Peržiūrėjau 
jo redaguotus "Ateities" 3-jų 
metų komplektus (1926-1928 ir 
neradau nė vieno straipsniuko 
su jo parašu. O tikriausiai, 
kaip redaktorius, turėjo ne vie
ną bent vedamąjį parašyti. 
Vienintelis su parašu atsis
veikinimas — "Visiems man 
padėjusiems..." Jis rašo: "1926 
m. L.K.M.At-kų S-gos kon
ferencija man pavedė re
daguoti "Ateitį". Šitam sun
kiam ir atsakingam darbui 
buvau nepasiruošęs, stigo jė-

PASIRUOSIMAS 
KONGRESUI 

Šeštadienį, birželio 27-tą die
ną, moksleiviai ateitininkai 
stovyklaudami Dainavoje ruo
šėsi Ateities Kongresui daly
vaudami MAS CV suvažia
vime, kurį suruošė Rasa 
Šoliūnaitė ir Saulius Cyvas. 

Pirmiausiai Rasa pasvei
kino visus atvykusius ir su
pažindino su suvažiavimo ei
ga. Ji išaiškino, kad bus 
pateikti klausimai ir juos pa
tys stovyklautojai diskutuos. 
Po diskusijų vyks kuopų pra
nešimai. 

Rasos kviesta p. Nijolė Bal
čiūnienė supažindino su moks
leivių kongresinėmis temomis: 
I. "Mūsų uždaviniai siekiant 
visą atnaujinti Kristuje", II. 
"Mūsų pagalba Lietuvai' ir 
Saulius Čyvas — III. "Tautinė 
kultūra". Tada stovyklautojai 
pasiskirstė būreliais ir aptarė 
pateiktas situacijas bei klau
simus. Sugrįžę į salę, būrelių 
atstovai perskaitė visiems dis
kusijų rezultatus. Kun. K. Tri
makas viename pašnekesyje 
paaiškino, kas bus diskutuo
jama Kongrese, kitame iškėlė 
diskusijas apie kuopų veiklą ir 
jų problemas. 

Toliau vyko kuopų praneši
mai, kuriuos atliko kuopų pir
mininkai. Girdėjome iš Kali
fo rn i jo s , C h i c a g o s , 
Clevelando, New Yorko, Det
roito ir kitų kuopų. Prane
šimai buvo trijų dalių: val
dybos išvardinimas, kuopos 
metinė veikla ir problemos. No
riu pabrėžti, kad visos kuopos 
turi vieną bendrą problemą: ne 
visi nariai lanko susirinki
mus. Tai nereiškia, kad vieno 
ar kito nėra, bet yra ne
pateisinama, kai kuopai pri
klauso trisdešimts narių, o tik 
dvidešimt (ar mažiau) susiren
ka. Kai kuriose kuopose tik 
septyni nariai besusirenka. 

Gal šią bei kitas problemas 
išspręsime rugsėjo mėnesį Chi-
cagoje, Ateities kongrese. Ti
kiuosi, kad visa ateitininkija 
suvažiuos. 

Sigutė Bankaitytė 

STUDENTŲ 
ATEITININKU 

DĖMESIUI 
Studentams, norintiems da

lyvauti "Ateities" vakare ir 
kongreso bankete, yra palik
tos vietos. Bilietų skaičius ri
botas. Juos galima užsisakyti 
pas Edį Razmą, 1100 Bull Ave., 
Joliet, 111. 60435, telef. (815)— 
727-1196, arba pas Rasą Naru
ty tę, 6441 So Washtenaw, Chi
cago, 111. 60629, tel. (312)—925-
9436. 

Nesuspėjusiems užsisakyti 
bilietų, jų bus galima užsi
sakyti kongreso registracijos 
metu. 
" ^ ^ M M M M • _ l . ^ _ B . a a a m M B M M M M M t 

gų. Daugelį kartų man teko su
klupti po sunkia "Ateities" 
našta. Šiandien, kada man te
ko su tuo darbu skirtis, džiau
giuosi, galėdamas širdingai 
padėkoti visiems man savo pa
tarimais ar darbu padėju
siems" ("Ateities" Nr. 7-9,1928 
m.). Dėkoja ateitininkuos va
dams, buvusiam "Ateities" 
red. J. Griniui ir savo įpėdiniui 
mokslo draugui J. Ambrazevi
čiui, talkininkams: A. Vaičiu
laičiui, St. Barzdukui ir kt. 

Tik keletą straipsnių užti
kau su Januševičiaus pavar
de. Iš jų: "Knygnešys Mikas 
Vasiliauskas". ("Knygnešys" 
Iltomas, red. P. Ruseckas 
1928m.) "Data ir schema isto
rijos pamokoje" ir "Istorijos 
būreliai mūsų mokykloje" 
("Tautos mokykla" 1938 m.). 
1927 m. išvertė C. Peyroux 
"Ketteleris" (įvadą parašė kun. 
M. Krupavičius). 

Norėčiau baigti jo paties žo
džiais: "Dažnai ir mus jaunus 
pasitinka juoda nerimo šmėk
la. Nuodėmingoji žemė nori 
mus padaryti savo vergais. Ne! 
Mes ne vergauti juodajai že
mei esame skirti, bet savo gy
venimu turime prisidėti, kad 
nudžiūtų vargstančių ašaros, 
kad suskambėtų jų džiaugsmo 
giesmės" ("Ateitis" Nr. 12, 
1927). 

Kun. Kęstutis Trimakas diskutuoja su moksleiviais. 
nuot. R. Musonytės 

GERADARIAI 
Nuoširdžiausiai dėkojame 

visiems, kurie su didesnėmis ir 
mažesnėmis dovanomis pri
sidėjo prie turtingų laimėjim 
ir tuo pačiu Ateitininkų namų 
fondo sustiprinimo: 

Taurai Underienei, dail. J. 
Paukštienei, St. Pautienienei 
už paveikslus, M. Gaižutienei 
už keramiką. Petkus Funeral 
Home ir Sark Associates už 25 
dol. auką. D. Kurauskienei už 
ežiuką, A. Lanauskienei už na-
poleoną, adv. S. ir R. Kup
riams, A.V. Skriduliams, dr. P. 
Kisieliui, N. J. Vazneliams, O. 
Stirbytei, "Dainos" valgyklai, 
Red's Restaurant, Inter
national Meat Market, A. ir V. 
Šatams, Mr. Central Foods, A. 
Prapuolenytei, A. ir M. Lia-
kams, V. ir E. Gečams, L. 
Laniauskui, J. ir M. Aršti-
kiams, Shenvin's Fruit Mar
ket, K. Orentienei, J. Baužiui, 
F. Mackevičienei, B. Dundai, 
S.V. Bikulčiams, I. Kazlaus
kienei už kitas įvairias do
vanas. 

ATEITININKAI IR 
J Ų BIČIULIAI 

Visi į "Ateities" vakarą, kam 
rūpi ateitis: pasiklausyti ir 
pasižiūrėti D. Lapinsko pasta
tymo naudojant "Ateityje" 
rašiusių poetų kūrinius. Vaka
ras žada atnešti ir juoko ir rim
ties valandėlių. Matysime ir 
ateitininkišką jaunimą vai
dinant: V. Laniauskas, R. Stu-
kaitė, L. Šulaitytė, V. Sulaitis, 
R. Stukaitė. Kartu su jais — A. 
Viktorą ir R. Kaminskaitė. 

Atskirą programos dalį at
liks aktoriai L. Rastenytė ir J. 
Kelečius Jaunimo centro kavi
nėje. 

Po programos vaišės ir muzi
ka. 

Bilietai Vaznelių prekyboje. 
Laukia ir kviečia 

"Ate i t i s " 

MED. KORP. "GAJA" 
Rugsėjo 5-6 d. Chicagoje 

įvyks P.L.G.S ir A.L.G.S try
liktas suvažiavimas, kuriame 
laukiama ir garsaus "Gajos" 
korporantų dalyvavimo. 

Ta proga sekmadienį, rūgs. 6 
d. po 10 v. ryto pamaldų Tėvų 
jėzuitų koplyčioje ir 11 vai. pus
ryčių, Jaunimo centre 12 vai. 
kviečiamas "Gajos" narių sus-
mas. 

Dr. K. Pemkaus žodis, sky
rių pranešimai, naujų narių 
priėmimas ir kt. Informacijai 
skambinti 434-3208. Lau
kiame visų narių, nes pasima
tyti su iš toliau atvykusiais bus 
tikrai malonu. 

Bal t rušai t ienė 

ATEITININKŲ 
NAMŲ GEGUŽINĖ 

Ateitininkų namų gegužinė, 
įvykusi rugpiūčio 16 d., pra
sidėjo šv. Mišiomis de And-
reas seminarijos koplyčioje. 
Mišias laikė kun. V. Bagdo
navičius, pamoksle išsamiai 
aptardamas ateitininkuos įna
šą į krikščionišką gyvenimą 
Lietuvoje. Vargonais grojo A. 
Prapuolenytė, lektorius — J. 
Polikaiti8. Po Mišių vyko ge
gužinė Ateitininkų narnų kie
me. Susirinkus gražiam būriui 
įvairaus amžiaus svečių, vyra
vo pakili nuotaika: krykštavo 
vaikai, linksminosi jaunimas 

ir šnekučiavosi vyresnieji, 
atnaujindami senas pažintis ir 
užmegzdami naujas. 

Dėl šios gegužinės pasiseki
mo Ateitininkų namų valdyba 
yra dėkinga gegužinės ren
gimo komiteto nariams: Irenai 
Kazlauskienei, Onutei Venclo
vienei, Faustinai Mackevičie
nei ir Kęstučiui Sušinskui, pri
sidėjusiems prie gegužinės 
planavimo ir tų planų vyk
dymo. Tačiau ypatinga pa
dėka tenka Aldonai Prapuo
lenytei savo dideliu suma
numu, pareigingumu, nenu
i l s tama energija ir entu
ziazmu sukusiai visus ruošos 
darbus. Jos patyrimo ir pažin
čių dėka pavyko sutelkti di
delę ir pareigingą talką, kurią 
sudarė: M. Kuprienė, V. Nor
kienė, D. Razmienė, St. Tamo
šiūnienė, E. Radvilienė, O. 
Venclovienė ir M. Umbrazie-
nė; jos nuo aušros iki vakaro 
skuto, kepė, virė. D. Augienė, 
A. Kižienė, G. Končienė, H. 
Saliklienė, Iz. Stončienė, A. Šo-
liūnienė, O. Šulaitienė, E. 
Radvilienė, St. Tamošiūnienė, 
ir M. Umbrasienė dalino mais
tą, o ištroškusius vikriai gai
vino K. Kriaučiūnas, M. So-
d o n i s , L. G i l y s , A. 
Tallat-Kelpša ir P. Kilius. 
Dovanų paskirstymui buvo 
gautos net trisdešimt dvi 
dovanos, kurių net dvi
dešimt dvi surinko A. Laniaus-
kienė. Gražios dovanos viliojo 
svečių akį ir padėjo platinti 
bilietėlius. Jų daugiausiai iš
platino Laniauskienė ir Vadei-
šienė, pralenkusios net A. Pra-
puolenytę, I. Kazlauskienę, I. 
Polikaitienę ir G. Kriaučiūnie
nę. Dovanų paskirstymą su
maniai ir įdomiai pravedė Al
dona Prapuolenytė. 

Gegužinės "pinigais" visus 
aprūpino F. Mackevičienė, A. 
Rimkienė, D. Katiliūtė - Boyds-
un, G. Kriaučiūnienė, ir T. 
Alenskienė. Tenka pastebėti, 
kad visiems gegužinės rūpes
čiams pasibaigus, p. Alens-
kienei dar liko didžiulis darbas 
— sąskaitų suvedimas. 

Dalis pietų maisto buvo 
suaukota ir prisidėjo prie ge
gužinės pelno. Cia aukojo: F. 
Mackevičienė, Z. Dapkienė, A. 
Šoliūnienė, O. Venclovienė, L. 
Paulėnienė, T. Alenskienė, G. 
Končienė, ir A. Rimkienė. 

Didžiausia auka buvo gauta 
iš Baltic Bakery savininkės Al
donos Ankienės, padovanoju
sios net 300 porcijų pyra-
gų.Tokią auką Ateitininkų 
namams p. Ankienė suteikė 
jau antrą kartą. 

Gegužinei kultūringo subu
vimo atspalvį davė solisto Ber
nardo Prapuolenio dainų pra-
vedimas — rengėjai jam labai 
dėkingi nepasibranginusiam 
su mumis pabendrauti ir 
įtraukti į bendrą dainų pynę. 
Jam akordeonu pritarė Darius 
Polikaitis, atsivežęs net savo 
garsiakalbi, kuris buvo labai 
reikalingas ir kitiems geguži
nės reikalams. 

Rengėjai širdingai dėkoja vi
siems išvardintiems ir neiš
vardintiems talkininkams, 
aukotojams ir rėmėjams. Tiki
mės, kad tokios talkos bus gali
ma laukti ir ateityje, o šios ge
gužinės taps Ateitininkų namų 
tradicija, kiekvienais metais 
sutraukdamos didelį skaičių 

svečių maloniam pabendravi
mui. 

M. Tamulionienė 
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Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Prnma ligonius pagal susitarimą 

Tel ofiso HE 4 5849. rez. 388 2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 11:30 
vai. ryto iki 3 vai. popiet. 

Tel ofiso ir buto: Otympic 2-4159 

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

Kasdien 13 vai ir 6 8 vai vak išskyrus 
treč šešt 12 iki 4 vai popiet • -~— 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel - CR 6-2400 

Vai pagal susitarimą pirmad ir ketv 1 4:r 
7 9 antrad irpehkt 10 4 šeštad 10 3 va! 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-0067 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel - BE 3-5893 
Specialybė Akiu ligos 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W 81st Street 

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

Ofs HE 4 1818: Rez PR 6 9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
Vai fmmgį antrad ketvirtad irpenktad 
3 ik, 7 v p p Tik susitarus 

Ofs 742-0255 Narni* 584-5527 

Dr. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS - CHIRURGIJA 

1185 Dundee Ave. 
Elgin. III. 60120 

Valandos pagal susitarimą.-

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

valandos pagal susitarimą 

Ofs PO 7 6000. Rez GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S Ked;ie Ave Chicapo 
WA 5-2670 arba 489 4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos Dagai susitarimą 

Įstaigos ir buto tel 652 1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
Of FAMILY PRACnCE 

1407 So. 49tn Court. Cicero. III. 
Kasdien 10 12 ir 4 7 išskyrus treč ir įeit 

Tel 372-5222. 236-6575 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO WABASH AVE 

Valandos Dagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8104 S. Roberts Road 
1 mylia .i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 5630700 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St - Tel 737 5149 
Vai Dagai susitarimą Uždaryta treč 

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

476-2112 
Vai pagal susitarimą Pirm . antr. treč 

ketv 10 ik-6 vai šestad 10ik> 1 vai 

Tel. REliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoias 

3925 West 59th Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt nuo 12 4 
vai pop»et ir 6 8 vai vak Treč ir šest 
uždaryta 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Ofiso tel. 434-2123. namu 448^6195~ 

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

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad , ketv. ir penktad. 2-5 

ir 6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namo 381-3772 

DR. PETRAS 2U0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2-7 ) šeštadieniais pasai susitarimą 

DR. K. M. 2YMANTAS 
DR. S. T. CHIRBAN 

DANTŲ GYDYTOJAI 
2654 Mest 63rd Street 

val pagal susitarimą: antr, trečiad., 
ketvirtad 10 v r y t o i k i 5v vakaro 

Tel - 778 3400 



Pasitinkant 

ATEITIES" SUKAKTĮ « 

Ateinančios savaitės vi
dury, rugsėjo 3 d., prasideda 
"Ateities" žurnalo septynias
dešimt metų sukakties minėji
mas ateitininkijos kongresu. 
Toks jubiliejus kelia džiaugs-

' mą ir pasididžiavimą, toks 
bendros minties ir bendrų ide
alų organizacijos kongresas 
skatina susimąstymą — žvelg
ti praeitin, kur prasideda iš-

- takos, planuoti ateičiai, ku-
I rion veda dabart is . Per 

daugiau kaip septyniasdešimt 
metų tiek ateitininkai, tiek vi
sa lietuvių tauta yra praėjusi 
tokiais keliais ir nugalėjusi to
kias kliūtis, kad organizacijos 
idealų išlaikymas yra tam tik
ras stebuklas. 

* 
"Ateitis", pradėjusi eiti kaip 

"Draugijos" priedas, davusi 
šiam krikščioniškos kultūros 
sąjūdžiui ne tik vardą, bet ir 
pagrindinius organizacinius 
dėsnius, šiuo atveju yra veid
rodis, kuriame galima matyti 
savo idėjinį veidą, savo ištesė
jimą pasiryžimuose, planus 
kurti tautinę kultūrą, visa at
naujinti Kristuje iš meilės Die
vui ir Tėvynei. 

Sudūli kartais ir veidrodžio 
ryškumas. Gali kartais atro
dyti, kad ir idėjinio žurnalo tu
rinys buvo sumenkėjęs ar pa-
stiprėjęs. Patys idealai vertė 
praeityje, verčia ir dabartyje 
nuo to veidrodžio dulkes nu
braukti, iš naujo nudažyti, 
stiklą nušlifuoti, ir bus vaiz
das, kuris teisingai parodys 
veidą su jo taškais ir raukš
lėmis, su entuziazmu ir ramy
be. "Ateitis" tai sugebėjo pa
daryti. Ateitininkų veidas 
vienu metu gal silpniau, kitu 
ryškiau parodomas. Bet tai tik
ras gyvenimas, kuriame regi
mi religinio, tautinio, kultūri
nio ir kūrybinio talento 
bruožai. 

Pasitinkant šią "Ateities" 
septyniadešimtąją sukaktį, rei
kia iš naujo žvelgti į savo idėjų 
gelmes, kiek jos veikia paski
ras sielas, protus ir valią gy
venti pilnutiniu gyvenimu — 
žmogaus, lietuvio ir kūrėjo. 
Sveikindami kongresą, nesus-
tojame tik prie šventės reikš
mės. Žvelgiame į ateitį visos 
tautos žvilgsniu — su viltimis 
vergijoje ir su pasiryžimais iš
eivijoje. Kongresui linkime at
gaivinti savo kūrėjų ir prano
kėjų nepalaužiamą ryžtą ir 
nesužalotą dvasią. 

Šiandien ne tik ateitinin-
kija, bet ir kiekviena lietuvių 
organizacija išgyvena pana
šią dvasinę nuotaiką, kaip 
ateitininkų sambūrio kūrimo
si metu Rusijos valdose. Moks
lus einąs jaunimas dar pajėgia 
vienu ar kitu būdu bendrauti 
sau patinkamuose sambūriuo
se, bet išėjęs iš mokyklos suo
lo, įsigijęs diplomą ar jo nespė
jęs įsigyti, iškeliauja į 
gyvenimo platybes ir išnyksta 
iš lietuviškų eilių. Anuo metu 
net daugelis susipratusių inte
ligentų ir intelektualų lietuvių 
dingo rusų ar lenkų tarpe, ga
vę ten šiltesnes vietas ir dides
nius patogumus gyventi. Da
bar vyksta panašiai ir mūsų 
krašte, kur jaunimas turi malo
numą, norą ir net jaučia parei
gą dalyvauti lietuviškame jau
nimo gyvenime, bet išėję iš 
aukštųjų mokyklų, kartais net 
jų nebaigę, išskysta, atitrūks
ta nuo savo tautinio gyvenimo 
ir pranyksta įvairių tautų mo
zaikoje kaip pilki akmenėliai. 

Tai vienas artimiausių už
davinių šiame kongrese žvelg
ti į tuos, kuriuos dar įma
noma sulaikyti ar susigrąžinti 
prie tautinių sambūrių. Net jų 
mišrios šeimos, jei pareikštų 
norą, galėtų dalyvauti lie
tuviškoje stovyklų programoje 
su savo vaikais, atnaujinti pa

žintis, praplėsti ryšius ir juos 
pažymėti lietuvišku ženklu. 
Tautinės tradicijos ne visiems 
patiks. Bet pritaikytas amžiui 
ir padėčiai stovyklinis ar stu
dijinis gyvenimas lengviau su
jungs a r b a bent sugrąžins sa
vąją dalį prie savųjų. Tai ne 
kar tą galėjome patirti stovyk
lose, tai galima patirti bend
ruomeniniuose santykiuose, y-
pač mažesnėse apylinkėse. 

Siaurų pažiūrų žmonės anuo 
metu prikaišiojo ateitinin
k a m s per didelį kėlimą išori
nių, no r s ir krikščioniškų, 
papročių, simbolių, pasiro
dymų. I r dabar kai kas taip 
išsireiškia, kad visuomenė iš
skirstomą į gabaliukus, ku
riuos ir surinkus dar nesu
sidarytų tautinė vienybė net 
kar tu esančių tarpe. Vienybės 
ieškoti — tai nuoširdžiai gerb
ti žmogaus asmenį, rodyti mei
lės toleranciją kitokioms pa
žiūroms a r papročiams, kad 
būtų galima, ateiti ninkiškų 
idealų neišsižadėjus, susi
grąžinti į tikrą tautinį ir 
idėjinį bendravimą bent ma
žuose būreliuose, nes kiekvie
n a s tautietis yra labai bran
gus . 

VYRIAUSYBĖS ŪKINIS PLANAS 
JAU ĮSTATYMAS 

KO IS TO TOLIAU LAUKTINA 

Rimties valandėlei 

BAŽNYČIA -
NE SIO PASAULIO 

Kongreso tikslas ne tik pa
minėti savo žurnalo sukaktį, 
bet ir žvelgti į save giliu ir tik
rovišku žvilgsniu. Paskaitos, 
s i m p o z i u m a i , diskusijos, 
pokalbiai turi išryškinti, kas iŠ 
tikrųjų ateitininkas yra šian
dien ir k o jis siekia dabartyje, 
r emdamas is savo ideologija. 
Susirinkusieji žino, kad atei
tininkų idealai yra aukšti, pla
tūs ir nuolat siektini naujau
s i o m i s la iko teikiamomis 
priemonėmis. Šio sąjūdžio 
veikla, okupacijų užslopinta ir 
perėjusi į pogrindį, svetimuose 
kraš tuose atgaivinta ne kaip 
nauja srovė, bet kaip to paties 
šaltinio nauju sruvenimu te
kant i s vanduo. Visa atnaujin
ti Kristuje taikomas ne tik sau 
pat iems, bet ir visam aplinkos 
gyvenimui. Bet ne savo įkyru
mu ar elitizmu, o kaip tik di
desniu bendravimu, stipresniu 
tarpusavio ryšiu, nes didysis 
pavojus netekti savęs ir sa
vųjų — tai išsisklaidymas ir 
sunyk imas pilkoje, masėje. 
Žmogus su tikroviška ir dva
sine ideologija negali išnykti 
ka ip dūmas — jis turi spin
duliuoti aplink save, ypač sa
voje organizacijoje. 

Dabart ies netikrumas, kar
t a i s gera valia keliamos blo
gos ar n e visiškai teisingos idė
jos sudaro kitą pavojų ir 
ateit ininkui pasimesti kelyje. 
Dėlto j i s turi siekti žinojimo ir 
lavinti protą dvasiniam paži
nimui ne t aukštesnių dalykų, 
negu žmogus tik žmogiškomis 
jėgomis gali pasiekti. Bend
ravimui jis turi rasti kelią, o 
t a s kelias — bendras tautiš
kumas ir bendri idealai, nes, 
ano t P . Kuraičio, "tiesa jun
gia, o klaida skiria". Krikščio
n i šk i įsi t ikinimai padeda 
spręsti gyvenimo reikala
vimus ir kultūros problemas. 
Idėjinis įsitikinimas ir savo 
idealų vertės supratimas ska
t ina veikti, kad pasaulis būtų 
geresnis , kad kenčiantieji tu
rėtų daugiau vilčių išvysti lais
vę ir k a d išeivija neišklystų iš 
savo tautinio, moralinio, reli
ginio kelio, kuris geriausiai ap
saugoja nuo pasimetimo klyst
keliuose. 

Reikia tikėti, kad "Ateities" 
sukakt i s ir ateitininkų kongre
s a s palies visa plotme krikš
čionišką, tautinį, šeimyninį ir 
visuomeninį savo organizaci
jos pobūdį, kuris dar ilgus me
tus turi palaikyti išeivijoje tau
t inę dvasią, idealų aukštumą ir 
gydyti kenčiančios tautos žaiz
das . 

Pr.Gr. 

Kova su infliacija pagrin
dinis reikalas. Infliacija yra ne 
tik ūkinis reikalas, bet ir 
moralinis. Nesubalansuoti 
biudžetai, popieriniai pinigai 
reiškia ne tik nesąžiningumą, 
o kartu rodo ūkinį netvarkin
gumą. 

Kodėl taip yra? Infliacija 
apgaulingai atima bilijonus 
dolerių iš silpnesniųjų garbin-
gesniųjų dirbančiųjų ir taupan
čiųjų ir juos neretai atiduoda 
tiesiog sukčiams bei speku
liantams. Atrodo, kad tokia 
„garbinga prekyba" verčiasi 
net ir valstybės, ypač tos, ku
rios giriasi turinčios nepap
rastus „lobbyjimo" ryšius 
Wa8hingtone. 

Dėl to dabartinės vyriau
sybės ūkinės politikos ribose 
yra finansinė tvarka, mokes
čių p r o g r a m a , s i e k i a n t 
subalansuoti biudžetą, kelti 
ūkinį augimą, kartu mažinant 
infliaciją. Kongreso vėl įsteig
ta net JAV aukso komisija, 
kuri turėtų ieškoti kelių aukso 
pagalba normalizuoti ūkinius 
santykius. Neapsirikime 
tačiau, nuo aukso standarto 
grąžinimo, kai Sov. S-gos dėka 
pasaulis pilnas ginklų žvan-
ginimo, esame greičiausiai 
tolokai. Visgi jo kaina krito, o 
dolerio gerokai pakilo. Infliaci
ja liepos mėn., skaičiuojant 
metiniai, tesiekė 5.5%. Pastaro
ji, jei tokia išsilaikytų iki galo 
metų, būtų malonus stebuklas. 
Vos tik taip parašiau — gir
džiu — infliacija perskaičiuo
ta į 15.2%, pridedant, kad tokia 
aukšta ilgai netesėsianti. Kar
tu paskelbta, kad disp. gyv. 
pajamos krito 0.8%, kai biržely 
tas kritimas buvo 0.1%. 

Aukštos palūkanos reiškia, 
kad infliacija 
neapvaldyta 

Dabartinė infliacija pir
miausia per didelio persifinan-
savimo ir ne tik valdinio, bet ir 
privatinio prasiskolinimo 
reiškinys. Jei skolos skai
čiuojamos trilijonais, tai prie 
dabartinio palūkanų aukščio, 
kiek gi tad kasmet išmokama 
palūkanų? Anksčiau ar vėliau 
tas palūkanas ir skolas tenka 
atmokėti. Kadangi atsimokė-
jimas reikalingas laiko, tai tuo 
metu diržų suveržimas neiš
vengiamas. 

Dėl to, nežiūrint dabartinės 
vyriausybės gero ūkinio plano, 
daug ekonomistų mano, kad 
ūkio susitraukimas, taip pat ir 
nedarbo didėjimas, kol gyv. 
pirklumas iš naujo neatsi-
gaus, apytikriai iki 1982 galo, 
labai galimas. 

LEONARDAS DARGIS 

Kadangi dabar dirba dau
giau moterų ir paauglių, tai 
nedarbo rodiklis pasidaro 
„pesimistiškesniu" negu iš 
tikrųjų yra, nes šeimų visai be 
jokių darbo pajamų gali būti 
labai mažai. O kur dar sociali
nio saugumo, nedarbo ir pana
šios pajamos. Todėl ir dėl to 
didesnio ūkinio atoslūgio 
nelaukiama. 

Nauja ūkinė politika atski
rus ūkinius vienetus palies 
nevienodai — vienus teigia
mai, kitus neigiamai. Gali būti 
nukentėjusių bendrovių bei 
bankų. Dėl to bene saugiau 
šiuo metu nepirkti visai neap
draustus ,*,Money market certi-
ficates". Šiuos pardavinėja 
rimtos firmos, jų leidėjai ir 
dideli tarptautiniai bankai, o 
jų palūkanos pačios aukščiau
sios rinkoj, tačiau jų opera
cijos, kad ir gerai apgalvotos, 
neretai rizikingos. Šiandien 
saugiausias investavimas, kad 
ir kiek mažesnių palūkanų, yra 
į iždo iki metų ir trumpesnio 
termino vekselius (Treasury 
bills). 

Dirbančiųjų moralinė 
atsakomybė 

Infliacijos sumažinimas 
nepaprastai daug priklausys 
nuo dirbančiųjų reikalavimų 
sumažinimo, jų moralinės 
atsakomybės krašto atžvilgiu. 
Šiaip ar taip trys ketvirčiai 
visų ūkinių išlaidų yra darbo 
užmokestis. O šis ir toliau 
linkęs kilti 10% per metus. 

O tie dirbantieji juokus išda
rinėja. Orinio susisiekimo 
kontrolieriai gi streikuoja ir 
dar neteisėtai, tik iš gobšumo. 
P r e z i d e n t a s R e a g a n a s 
kontrolierius gražiai paprašė 
laikytis raštu duotos priesai

kos. Kontrolierių atsakymas 
buvo neigiamas, girdi, jie darą 
tą patį, ką ir Lenkijos dirban
tieji, streikuoją prieš vyriau
sybę ir vyriausybei nėra kito 
kelio, nk nusileisti šiems 
nepaprastiems, gimnaziją ir 
amatininkų kursus baigu
siems specialistams. 

Palyginimas su Lenkijos 
streikininkais tiesiog niekšiš
kas. Ten gi plakatuose aiškiai 
įrašyta — "norime valgyti". 
Priedui rodomos tuščios krau
tuvės, rusų ištuštintos. Mais
tas ten ir dabar toliau ekspor
tuojamas. 

Kontrolierių paskut inia i 
skelbiamieji skaičiai — 
mažiausias metinis uždarbis 
33,000 dol., didžiausias — 55,-
000 už 40 vai. darbą. Pagrin
dinis reikalavimas 32 vai. 
savaitė su vidutiniu 10,000 dol. 
pakėlimu asmeniui. Iš viso jų 
buvo 17,000. Streikan išėjo 
12,000, vėliau darban dar grįžo 
apie 600. Dirbantiesiems talki
na 4,000 karinių kontrolierių. 

Tai, va, kas pasidaro, kai iš 
tokių pajamų neišgyvenama. 
Ką gi, darbininkai net lošti 
Nevadon skrenda kreditan. 

A k c i j ų r i n k a i r g i 
nepatenkinta , jau kr in ta 
beveik du mėnesius. 1981.8.24 
net krito 20.41 tašką pagal D-J 
rodiklį, sekančią dieną iki 2 
vai. po p. dar pridėjo 7.61 iki 
892.5 taškų. 

Tenka tik džiaugtis, kad 
dabartinė vyriausybė tvirtai 
nori infliacijos sumažėjimo bei 
persilėbavusių piliečių išsi-
pagiriojimo. 

Gyvenki su savo šimtmečiu 
ir nebūk jo kūrinys; darbuokis 
dėl savo bendradarbių, kurki, 
bet tai, ko jiems reikia, o ne tai, 
ką jie giria. 

Fr. Schiller 

Dvi seserys lietuvių kultūrinėje savaitėje "Worcester Cen-
ter". Kairėje — Teresė Alytaitė - Juškienė, dešinėje — Ona 
Alytaitė - Šarkauskienė. Abidvi Dr. Vinco Kudirkos kuopos 
šaulės. Nuotr. E. Meilaus, Sr. 

Bažnyčia yra ypatinga 
bendruomenė. J i yra pasauly
je, nes susideda iš žmonių, ku
rie gyvena pasaulyje ir daly
vauja pasaulio įvykiuose. Bet 
tuo pat metu ji yra šalia pasau
lio, nes jos siekiamas tikslas 
yra viršžemiškas, ir visa ji 
mato to tikslo šviesoje. Visi že
miškieji dalykai, Bažnyčios 
akimis žiūrint, turi vertę, nes 
jie kilę iš Dievo, tačiau jų vertė 
siekiamam tikslui yra labai 
reliatyvi. Krikščionis į gyve
nimą žiūri rimtai, jis darbuo
jasi ir rūpinasi žemiškais daly
kais, tačiau žino, kad visa, ką 
jis daro, turi vertės tik lyginant 
su amžinybe. 

Tokia ypatinga krikščionies 
padėtis pasaulyje yra nuosta
biai aprašyta II ar III amžiaus 
nežinomo krikščionio laiške 
pagoniui Diognetui, kviečiant 
jį priimti krikščionybę. 

Tame l a i š k e sakoma: 
„Krikščionys nesiskiria nuo 
kitų žmonių nei kilme, nei 
kalba, nei apsirengimu. Jie 
negyvena atskiruose miestuo
se, nevartoja specialios kal
bos. Jų gyvenime nėra nieko 
ypatingo. Jų mokslas nėra 
sukurtas pagal vaizduotę ar 
neramių dvasių fantazijas; jie 
nėra, kaip daugelis, žmogiš
kosios išminties kūrėjai. Jie, 
apsigyvenę graikų ir barbarų 
miestuose, kaip kam pakliūva, 
prisitaiko prie vietos papročių 
d r a b u ž i a i s , m a i s t u i r 
gyvenimo būdu, tačiau iš kitų 
išsiskiria savosios dvasinės 
respublikos nepaprastais , 
paradoksiniais įstatymais. 
Kiekvienas jų gyvena savoje 
tėvynėje, tačiau kaip svetim
šalis. Jie atlieka visas piliečių 
pareigas ir neša visas svetim
šalių naštas. Kiekviena sveti
ma žemė yra jų tėvynė, ir kiek
viena tėvynė yra jiems svetima 
žemė. Tuokiasi kaip ir visi, turi 
vaikų, bet naujagimių neiš
meta, nežudo. Bendras yra tik 
jų stalas, bet ne guolis. Gyve
na kūne, tačiau ne pagal kūną. 
Gyvena ant žemės, tačiau yra 
dangaus piliečiai. Laikosi 
nustatytų įstatymų, bet savo 
gyvenimo būdu viršija įstaty
mus. Myli visus žmones, o 
tačiau visi juos persekioja. Jų 
nepažįsta, juos pasmerkia, 
žudo ir taip jie laimi gyveni
mą. Patys yra elgetos, o tačiau 
daugelį praturtina. Jiems daug 
ko trūksta, tačiau jie turi visko. 
Juos niekina, bet tame niekini
me jie randa garbę. Juos 
šmeižia, bet tuo jie yra 
nuteisinami. Juos įžeidinėja, o 
jie laimina. Užgaulingai juos 
traktuoja, o jie su visais elgiasi 
garbingai. Jie daro tik gerą, o 

yra baudžiami kaip piktada
riai. O kai yra baudžiami, jie 
džiaugiasi, tarsi atgimtų 
gyvenimui. Žydai su jais kovo
ja kaip su svetimšaliais; 
graikai juos persekioja, o tie, 
kurie juos niekina, negalėtų 
pasakyti iš kur kyla ta jų 
neapykanta. Žodžiu — tai kas 
yra kūnui siela, tas pasauliui 
krikščionys. Kaip visuose kūno 
nariuose yra siela, taip krikš
čionys visuose pasaulio mies
tuose. Siela gyvena kūne, 
tačiau nėra iš kūno. Taip ir 
krikščionys: gyvena pasauly
je, bet nėra iš pasaulio" (Ep.ad 
Diognetum,5-6). 

Tai žodžiai pirmųjų amžių 
krikščionio, parašyti tuo laiku, 
kai buvo labai gyvas kankinių 
Bažnyčios laikotarpio tikė
jimas. Jei ypatingos ano meto 
Bažnyčios sąlygos — persekio
jimai vertė laiško autorių 
stipriai pabrėžti žemiškųjų 
dalykų menkumą, tačiau 
pagrindinė mintis yra ta pati, 
kurią išreiškė šv. Paulius 
laiške korintiečiams: „Kurie 
užsiėmę pasaulio reikalais, — 
tebūna, kaip neužsiėmę. Nes 
šio pasaulio pavidalas praei
na" (I Kor. 7,31). 

Dievo amžinajame plane 
nustatytu laiku pasaulis baig
sis, ir Kristus grįš į žemę visoje 
savo garbėje. Jis atsisės į isto
rijos karališką sostą, o prieš jį 
susirinks visos tautos. Tada, jo 
visagalingos valios įsakymu, 
bus atskirti gerieji nuo blo
gųjų, kaip piemuo atskiria avis 
nuo ožių, ir pastatys geruosius 
savo dešinėje, o bloguosius 
kairėje. Tai bus pats iškil
mingiausias istorijos momen
tas, kuriame kiekvienam bus 
atiduota, kas jam priklauso. 
Kristus toje neapskaičiuo
jamoje daugybėje atpažins ir 
atskirs savuosius, kurie., jį 
mylėjo ir jam ant žemės tarna
vo. 

Evangelija paduoda pagrin
dinę aukščiausiojo .teisėjo ta 
proga pasakytą kalbą: „Ir tars 
karalius stovintiems dešinėje: 
„Ateikite mano Tėvo palaimin
tieji, paveldėkite nuo pasaulio 
sukūrimo jums paruoštą kara
lystę! Nes aš buvau išalkęs, ir 
jūs mane pavalgydinote, 
buvau ištroškęs, ir mane pagir
dėte, buvau keleivis, ir mane 
priglaudėte, buvau nuogas — 
mane aprengėte, ligonis — 
mane aplankėte, kalinys — 
atėjote pas mane". Tada teisie
ji klaus: „Viešpatie, kada mes 
tave matėme alkaną ir 
pavalgydinome, trokštantį ir 
pagirdėme? Kada gi mes matė-

(Nukelta į 5 psl.) 

ATOLAS -
KORALŲ SALA 

JURGIS GLIAUDĄ 

teisių į tam tikro elgesio formas: sėdėti šalia vienas 
kito, vaikščioti kartu, jausti bičiuliškumą, koketiškai 
susižvalgyti ir rūkyti „Camel" iš Zenono kišenės. 
Buvo visiškai suprantama abiejų teisė sėdėti ant šilto 
akmeninio suolo fantastiško vaizdo glūdumoj. 

Saldus nerimas palietė jos jausmus ir pakuteno 
pasąmonę. Jie sėdėjo kurį laiką tylėdami. Žodžiai 
nebebuvo reikalingi. Zenonas paėmė jos ranką ir 

Naktis pavertė apylinkę vagneriškos operos nespausdamas jos pirštų laikė savojoj lyg susi-
scena. Buvo keista, kad ant kalvos viršūnės, glūdin- mąstęs. 
čios pilies languose nėra šviesų, nėra laužų pašvaisčių, _ Gražu? — jis paklausė tartum tikrindamas 
nėra milžiniškuose ugnynuose kepamų stumbrų šokių Vandos nuotaiką, ar mergina pakankamai sujaudin-
ansamblio jaunimui vaišinti, juk jie lengvabūdiškai ^ fantastiško reginio grožio. 
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buvo įpratę visur gauti vaišių ir prie vaišių išeivijos 
veikėjų kuo ilgiausių prakalbų. Naktis uždėjo savo 
mėlyną vagnerišką grimą, ir buvo keista — pily negir
dėti plačiabalsių Vagneriu operų arijų... 

Daugelis ėjo į kalvą mažais būreliais. Drąsesnės 

sausų viržių kuokštai dūrė rankas ir veidą. Po trumpo 
ir labai aštraus pasipriešinimo, Vanda ištrūko iš 
Zenono glėbio. Sekundę, kaip iš lizdo iškritęs paukš
tis, ji sėdėjo ant žemės. Ji pašoko, sustojo ant tako, 
jausdama, kad jos sijonas sudraskytas. 

Psichiškai ji buvo įpratusi laikyti Zenoną savu, 
norimu, bet fiziškai ji nebuvo prinokusi jam priklau
syti, būti jo. Zenonas atsiklaupė, lėtai pakilo an t kojų. 
Smulkių šviesų girliandomis apsikarstęs garlaivis 
jau nuplaukė į rūkų užuolaidas. Sraigto pliauškesys, 
kaip lietuviško vandeninio malūno ratas ties tven
kiniu, vis dar skambėjo melancholiškai ir grau
dulingai. 

Zenonas ištiesė ranką ir paprašė: 
— Likime draugais. 
Vanda neatsakė ir rankos nepadavė. 

Žmogus sensta, kai netenka idealų. 
S. UUman 

Ji nedrąsiai sutiko: 
— Gražu: 
— Tai laimės dvelkmė, — jis sumurmėjo, lyg 

atskleisdamas savo slapčiausią mintį-
Posakis buvo keistas, baugus ir didingas, kaip šis 

merginos suėjo į poras su vyrukais. Netrukus vieni vagneriškas reginys. 
pametė kitus, sutemo, juodi aukšti krūmai baidė ir Į upės žėrėjimo juostą įplaukė garlaivis. Atskrido 
erzino. duslus, ritmingas ir melancholiškas garlaivio sraigto 

Zenonas, ėjęs šalia Vandos, pasakė: žliugsėjimas. Kaip šviesos girlianda, kartu su gar-
— Koks gi reginys! Prisėskim valandėlei! laivių plaukė jo žiburių atšvaistai upės stikle. Atrodė, 
Takas buvo užgožtas į jį išvirtusių, neprižiūrėtų nukrito upėn mažas dangaus sietynas ir nukeliavo į 

vynuogyno krūmų. Jie sėdo ant akmeninio suolo, pasakų šalį. 
kuris, kaip gyvas padaras, tebebuvo šiltas saulės _ Gražu, — šnabždėjo Zenonas. 
šiluma. Žemiau plito nakties migloj paskendęs slėnis Vanda tylėjo. Galvodamas, kad mergina vis 
ir kai kur posūkiais pro melsvą miglą šaltais plieno nepakankamai poetiškai susitinka su reginiu, 
atšvaistais žėravo upė. Mėnulis nesirodo, ir sunku Zenonas staigiai ją apkabino ir priglaudė prie 
buvo suprasti, kodėl upė žėruoja, argi dėl žvaigždžių krūtinės. Stipriu pabučiavimu jis mėgino supažindin-
mirksėjimo?.. ti ją su buriančiuoju nakties grožiu ir su žmogaus 

— Lietuvoj tokios didybės nerasti, — atsiduso kraujo atsiliepimu į tokį grožį. Jis lengvai pakėlė ją, 
Zenonas. išgąsdintą ir nereaguojančią į jo pabučiavimą, 

Šalia to vyro Vanda ėmė ilgėtis malonaus, sal- nusmuko su ja, kaip žvėris su lengvu grobiu, ant samblyje. Tai buvo įsimylėjusiųjų apsiginklavimas 
daus poilsio. Ją nuvargino kopimas žvyro takais. Gal žemės prie suolo. pneš emigracines perskyras — išvykti kartu, atvykti 

* tas kopimas pagimdė poilsio troškulį? Šokėjų plepalai Jis pradėjo kvėpuoti giliau ir smarkiau. Jo rankų kartu, sukti lizdą kartu, 
ragino ją žiūrėti į Zenoną kaip į savo būsimą vyrą. judesiai, plėšrūs ir jai baisūs, ją atgaivino. Vanda 
Ansamblio buity Zenono prisiartinime prie jos buvo nepanoro sutikti su Zenonu kėslu. Ji buvo ant žemės, (Bus daugiau) 

— Nesipykim, — jis paprašė. 
Tylėdami jie nusileido žvyro taku iš vagneriškos 

operos iliuzijų. 

Tam tikrą laiką dar tęsėsi šokių ansamblių 
veikla. Gastrolių nebebuvo. Gyvenimas sruvo atšiau
riausia, neįdomia vaga. Kaip žemės drebėjimas, 
bėgimo iš Europos periodas griovė pabėgėliškos 
buities pastatėlius. Viskas griuvo, viskas nyko: 
politinės organizacijos, šaunios redakcijos, šokių ir 
dainų ansambliai. Atrodė, kvaila rūpintis visuo
meniniu gyvenimu, kada prieš akis atsiskleidžia 
naujo, mįslingo gyvenimo perspektyvos ir naujoje, 
mįslingoje šalyje. 

kelios santuokos jų Skubomis susikūrė an 
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BENDRINĖS LIETUVIU KALBOS VYSTYMASIS 
Iš Mokytojų studijų savaites (7) 

JUOZAS MASILIONIS 

Šeštadienis, paskutinė studijų I tarmėmis ir trumpai peržvelgė 
savaitės diena. Oras vis dar ne- j lietuvių kalbos tarmes. Po ŠIŲ 
pagedęs. Dienos pirmininke pa- '\ pastabų iškėlė bendrinės kalbos 
kviečiama Jadvyga Kregždienė iš j reikalingumą, ypač atsiradus ra-
N e w Yorko. Jei rytinis pakraš- Į šytinei literatūrai. Atsirado sri
tys skundžiasi, kad jiems Daina-1 tinės bendrinės kalbos. Vakaru 
va per toli, tuo niekad 
skundžia Kregždžiai 
kasmet dalyvauja. 

nesi-1 aukštaičiu tarme rašė Mažosios 

Pirmąją paskaitą (o šioje stu
dijų savaitėje antrą) skaito Juo
zas Plačas, Švietimo tarybos pir
mininkas: „Mokytojas praktiška
me darbe". Kadangi tema yra 
labai plati, tai prelegentas žadė
jo duoti tik keletą patarimu,svar-
biausia, kaip mokytojas turėtų 
taupyti laiką mokykloje, nes jo 
labai mažai teturime. Jei mokyto
jas gerai pasiruoš pamokoms 
namie, pasigamins daug reikiamų 
vaizdinių priemonių ir jas nau
dos klasėje, tai, ir nedaug laiko 
turėdamas, pasieks gerų rezulta
t e 

Dvi paskaitos buvo skirtos lie
tuvių bendrinės kalbos vystymui
si. Pirmąją — „Bendrinės lietu
vių k. vystymasis ligi Rygiškių 
Jono" skaitė Juozas Masilionis. 

ir, berods, j Lietuvos rašytojai: M. Mažvydas 
I ir B. Vilentas (su žemaičių tar
mės įtaka), J. Bretkūnas, J. Rė
za, D. Kleinas ir kt. 

Didžiojoje Lietuvoje dėl rašo-

š. buvo mažiausia parašyta, bet 
ji įsigalėjo nuo „Aušros" ir 
„Varpo", nes ir redaktoriai, ir 
bendradarbiai buvo vak. aukš
taičiai. Lietuvių k. gramatikos, 
parašytos svetimomis kalbomis 
(D . Kleino, F. Kuršaičio, A. 
Schleicherio ir kt. daugiausia rė
mėsi vak. aukštaičių tarme. Tai 
padėjo vak. aukštaičių kalbai 
tapti bendrinės lietuvių k. pa
grindu. 

Bendrinei lietuvių kalbai susi
daryti didelius pagrindus padė
jo J. Jablonskis. Apie jį išsamią 
paskaitą skaitė Apolinaras Bag
donas. Supažindinęs klausytojus 
su J. Jablonskio biografija, supa

mosios kalbos varžėsi kelios tar- j ž i n d i n o g a n a p i a č j a i i r s u j 0 Pal
mes. Vidunečių aukštaičių tar- j b i n i a i s n u o p e l n a i s . Savo mokslą 
me rašė kan. M. Daukša ir ev. j i r p r aktiką J. Jablonskis rėmė gy-
reformatai, rytiečiu tarme „iš- v ą j-a žmonju kalba. Jis iš lietu-
verstas" 1605 m. „Katekizmas1 

ta tarme rašė kun. K. Sirvydas, 
J. Jaknavičius, o 19 šimtmety 
kun. A. Strazdas, vysk. A. Ba
ranauskas ir kun. A. Viena
žindys. Žemaičių tarmė ypatin
gai iškilo 19 šimtmety, nes ta 
tarme rašė A. Klementas,' D . 
Poška, S. Valiūnas, S. Stanevi
čius, S. Daukantas, L. Ivinskis, 
Motiejus Valančius. Jei L. Ivins
kis ar M. Valančius būtu gavę 
leidimą laikraščiui leisti ir jei 
nebūtų buvę spaudos draudimo, 
gal ir žemaičių tarmė būtu įsi-

Įžanginėje dalyje jis palietė kai- J galėjusi. Žemaitiškai rašė 2emai-
bos įvairėjimą ir vienodinimą, i tė, L. Pelėda ir Š. Ragana, bet 
priežastis, kodėl kalba suskyla' jų žemaitiškumus jau lygino va-

iS mūsų sandėlio 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69th St., Chicago, IL 60629 

SIUNTINIAI i LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas v'alaminas 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
2346 W . 69 S t , teL 776-1486 
iiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiii 

SOUTHWEST D E N T U R E 
CENTER 

l s t floor, su i te 3 
5757 W. 95th S t , Tel. 636-2443 

LIETUVIŲ BENDRUOMENES Į rikos l i e t u v i ų Tarybos valdyba 
liepos 3 1 d. posėdy pas isakė: 

MĖNUO 
MIELI LOETUVIAI, 

Rugsėjo mėnuo yra 
Bendruomenės mėnuo. 

1. Lietuvos laisvinimo reikalų 
pavedimas kitataučių biznio 

:uvių | kompanijai gal i silpninti e sa -
asarai', mus l ietuvių laisvinimo veiks-

prabėgus vėl iš gamtos sugrįši- ; nius bei jų pas tovumą ir tęst i -
me j sales, mokyklas, lietuvių į numą. 
centrus, posėdžių kambarius ir j 2 . ALTĄ tiesioginiai ar per 
į savo lietuviškas parapijas. Vi - ; J u n g t m į Pabaltijo komitetą jau 
suomeninė veikla vėl atgis . s e n i a i v y k d o daugumą darbų, 

Šių metų Lietuvių Bendruo- n u r o d y t ų t o s kompanijos pro-
menės mėnesio proga JAV Lie- : ^į^ 
tuvių Bendruomenės Krašto Vai 
dyba prašo Jus: 3 ALTĄ ats isako įsijungti į 

1. Leiskime v i sus savo vaiku- š i 3 akciją ir ją f inansiškai pa
čius į lituanistines mokyklas. NeI r e n *t i , kaip yra prašoma minėto 
tik patys leiskime, bet paragin- Ba^ų organizacinio komite to , 
kime ir savo draugus bei kaimy- Tno p a - i u A ^ r i i ^ Lietuvių 
nus. Tenelieka nei vieno lietu- T a r y b a § m k a d ^ 
viuko, k u n s nelankytų lietuvis- j 
kų šeštadieninių mokyklų! Tai h a u ffleks u o l i o s * plačiosios vi-
JAV LB Krašto Valdybos aukš-1 suomenės paramą, 
čiausias tikslas, nes tik lietuviš-

viu k. išmetė grubias svetimy
bes, sukūrė daugybę gerų nau
jadaru, nes turėjo aštry kalbos 
jausmą. Jis sukūrė daugybę ir 
dabar tebevartojamu gramatikos 
terminy. 

Švietimo tarybos pirm. J. Pla-
čui pirmininkaujant, buvo m o 
kyklų pranešimai. JAV veikia 3 2 
mokyklos su 1605 mokiniais ir 
262 mokytojais. Pirmiausiai pa
darė pranešimus kanadiečiai V . 
Bireta apie Toronto mokyklą, A. 
Rinkūnas apie Pedagoginius kur
sus, K. Mileris apie Hamiltono 
ir L. Eimantas apie Londono 
lit. mokyklą. Apie JAV mokyk
las pranešimus padarė S. Peter
sonienė (Ped. lit. institutas), V . 
Kavaliūnas (Ped. kursai), J. Ma
silionis (Chicagos aukšt lit. m . ) , 
V. Bučmienė (Šv. Kazimiero lit. 
m., J. Plačas (Dariaus Girėno), 
O. Jagėlienė (Maraąuette Pk.), S. 
Jonynienė (Brighton Pk.) ir Br. 
Krakys (Rochester). 

Popiet 4 vai . užbaigiamasis po
sėdis, šv. Mišios, vėliavos nulei
dimas, o vakare užbaigiamoji 
vakarinė programa. 
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P L U M B l NG 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtu
vas ir vonios kabinetai. Keramikos ir 
kt. plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra I automa
tą galite kalbėti lietuviškai, palikite 
savo pavardę ir telefoną. 

S E R A P I N A S — 636-2960 
muilinu iiiiiiiiiiiiiiiiuunuiuiiuiiiiium 

l 'ACKAGE E X P R E S S AGENCY 
MARIJA N O R E I K I E N R 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
I.ibai p a g e i d a u j a m o s geros rūš ies 

prekes. Mais t a s ii E u r o p o s s a n d e l i u 
2(108 W. 0 » t h S t . C h i c a g o . IU. S062 t 

Tel. 925-2787 

•iiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiniiiimiiimiimi; 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo va l anda jau 40 me tų t a r n a u j a 
New Jersey, New Y o r k ir Connec t i cu t 
l ietuviams! 

Kas šeštadienį iš W E V D Stot ies 
New Yorke n u o 8 ik i 9 vai . v a k a r o 
37.9 meg. F M . 

Direkt. D R . JOKŪBAS S T U K A S 
2 3 4 Sunlit Dr ive 

Watchung, N. J. 07060 

TeL — (201) 753-5636 
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CLASSIFIED ADS 
H E L P W A N T E D 

PATS CLEANING SERVICE 

Will do Office and Housecleaning 
Insured and Bonded 

E u r o p e a n C o m f o r t e rs 
- b y -

P A L A T I N E DRAPERIES, I N C . 
10', DISCOUNT On Ali New Or Renovated Comforters, Down, Feathers, 
Or WooI, German, Czech Or Domestic Fabrics, Imported European Feath
ers & Down. Offer Expires October 31st, 1961. 

WRITE OR CALL 

P A L A T 4 H E DRAPERIES, I N C . 
4241 S. ARCHER AVENUE 

Chicago, IL 60632 
TEL. 5 2 3 - 1 3 2 3 

1326 N. MILWAUKEE AVENUE 
Chicago, IL 60622 

TEL. 2 7 6 - 6 2 6 0 

4 5 5 - 0 5 9 0 
PAT 

8 3 7 - 3 6 8 0 
MICKIE 

FROGOS — OPPORTVNTUES 

PRTVATE PARTY SEEKS PARTNER 
IN OIL DRILLING PROJECT 

50% each $75,000.00 
100% Deductibility the lst Year 

109% Min. Annual Retum 
30 Yrs. Longevity. TeL 5794865 
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A. T V E R A S | 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES = 

Pardavimas ir Taisymas E 
= 3646 W 69tli Street — TeL RE 7-1941 | 
rilllllllllirillllllllilllllllllllllllllllllliiuiilllllllillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllli' 

kai kalbantis jaunuolis ar jau
nuolė skaitys lietuviškus laik
raščius ir knygas bei dalyvaus 
lietuviškame kultūriniame ir 
politiniame gyvenime. Visa mū 

A L T O S Valdyba 

VISADA TAIP BUVO 

Į revizorių išleistuves susirinko 
sų lietuvių politinė veikla taptų Į yisi< k u r i e liežuviu ar darbais pa-
mažareikšme, jei mes neprisiau
ginsime lietuviško jaunimo. 

laikė mūsų miestelį aukštumoje. 
Čia, be visos eilės į vaišes kvie-

2. Dalyvaukime Tautinių šven- I č i a m i * žmonių, sėdėjo nuovados 
čių minėjimuose ir išeikime iš jų! I * l i l l 8 l , , l « s u P01"3' viršaitis su sek-
tautiniai sustiprėję. j retori"m, felčeris su dantų gydyto-

3. Paremkime lietuviško švie- Į Ja- daktaras, kooperatyvo vedėja* 
timo darbą savo aukomis. Visos baril<elio pirmininkas , pašto virši-
rugsėjo mėn. surinktos a u k o s i n i n k a s i r baltadantė našlelė. Vais-
skiriamos tik lituanistinių mo- i ̂ " ^ s , norėdamas, kad visa apy-
kyklų tiesioginei paramai. ! l i n k ė ž i n o t u - i°8 ' i s l i e k a t e i s u s i r 

4. 'Tautinis solidarumas yra į * v a i s t i n ė v e l *gyia v l s l š k a P a s i t l -
aukščiausioji tautinė dorybė.! k ė i i m a - a P k r o v ė s t a I a d e š r o m ' k u m " 
I i e tuv i s ugdo tautini solidaru- P i a i s ' s v i e s t u ' s u r i a i s i r v i e n u , P° k l ' 
mą. Visi lietuviai vra lygūs tos : t o n u o s t a , ° ""Ošiančiais degtines 
pačios tautos vaikai, tarp savęs 
broliai. Tautinio susipratimo ir 
lietuvių vienybės ženklan kiek
vienas lietuvis moka tautinio so
lidarumo įnašą", sako l i e tuv ių 
Charta. Tad rugsėjo mėn. visi 
sumokėkime tautinio solidarumo 
p a š ą savo vietos apylinkei. 

JAV I.B Krašto Valdyba 

buteliais. Valgyti dar nepradėjo, nes 
visi dairėsi klebono. Štai, pasirodė ir 
laukiamasis, viso miestelio siela ir 
širdis. 

St. Zobarskas (Iš „Dantukai") 

STASYS SAKINIS 
L I E T U V I S DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
ir i i vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Totrn of Lake) 

Skambinti 927-9107 

P U S M E Č I U I 
$121.00 Chicagoje 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/20/5 VK) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

I. BACEVIČIUS - 778-2233 

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

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

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

Atdara šiokiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro. 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 0 6 
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į AUTOMOBILIŲ TAISYMAS | 

E L E K I R O S 
{ • Ė D I M A I — PATAISYMAI 

T o r i u C h i c a g o s miesto leidimą. 
D i r b u ir u ž m i e s t y . Dirbu grei ta i , g a 
r a n t u o t a i ir sąžiningai . 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

T A I S O 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis i Hermaną Dečkj 
Tel. 585-0624 po 5 vaL vak. 

Kalbėti lietuviškai 

Padangos. Priekinių ratų reguliavi
mas u balansavimas. Stabdžiai. Dus
lintuvai Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai. FLRESTONE TLRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflera 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

I COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE i 
I 2423 West 59th Street _ Tel. tt 6-7777 
| Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. : 
S Šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS = 
5 Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 vai. popie t i 
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ALTOS PAREIŠKIMAS 
Amerikos Lietuvių Taryba 

nuo pat savo įsikūrimo per vi
sus keturis dešimtmečius buvo 
ir yra nusistačiusi bendradar
biauti su visais, kuriems nuo
širdžiai rūpi Lietuvos laisvės 
reikalai. 

Ryšium su naujai Los Ange
les įsteigtu Baltų organizaciniu 
komitetu ir jo pasitelkta viena 
amerikiečių kompanija, Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
laisvinimo reikalams vesti Ame-

S p e c i a l i o s 
K a l ė d o s — N a u j i M e t a i 

PRALEISKITE ŠVENTES LIETUVOJE 
1982 M. KELIONĖMS D A B A R REGISTRUOTIS 

ž e m ė s keliais, pilna kaina nuo t ik $424.00* pirus žema 
kaina oro skr idimas į LIETUVĄ. Vert inga proga, daug 
išvykimo datų. NEMOKAMAI BROŠIŪRA 

J O N A S ADOMĖNAS 

ORBITAIR INT. LTD. 
20 Eas t 46 th S t N e w York, N.Y. 10017 

TEL. 212—986-1500 

• Po du asmenys kambary. Yra 10—11—12 dienų kelionių nuo 
$424.00 iki $705.00 tik žemės keliais. 

TEISINGUMAS * MANDAGUMAS 
PATARNAVIMAS 

* * * * * * * * * * 
(813) 3 6 0 - 6 9 2 7 

Ar domitės pirkti nejudomą turtą St. Petersburge ir apylinkėje? 
Mes padėsime surasti joms tinkamą nuosavybę — namus prie 
vandens, condominiums, pajamoms, bizniui. 

Dėl informacijos rašykite ar skambinkite dar šiandien: 
Alfonsas Plepys, Realtor-Associate 
Selby Real Estate, Inc. 
6395 Gulf Blvd.. St. Petersburg, Florida 33706. 
Skambinti vakarais: (813) 367-3277. 

Ai domiuosi: 
flBEACH DCITY 

S3SA GULF BLVD. 
ST. PETE BEACH 
FLORIDA, 33706 

ilWATERFRONT HOMES 
OCONDOMINIUMS [JMOTELS 

H1NCOME PROPERTY [JHOMESITES 
[1GROVES HAPPRAISALS 

NESTATĘS [ jACREAGE O R E N T A L S 
U BtSINESSES 

NAME. 
ADDRESS:. 
CITY 

.PHONE: 
_8TATE_ -ZIP. 

IEŠKO NUOMUOn 

Dviem suaugusiems reikalingas 4 kam
barių butas. Skambint po 5 vai. vak. 
tel. 737-7468. 

PENSININKEI REIKALINGAS kamb. 
lietuvių šeimoj su virtuvės privilegi
jomis. Nerūkanti. 

SKAMBINT 5 8 2 - 0 3 3 0 

M1SCKLLANEOUS 

I L L I N O I S O U T D O O R 
3 POINT PROTECTION PLAN 

100 Sq. Ft. of Roofing Re-roofed. 
C h i m n e y s Tuck-po in t ed & Flashed. 
G u t t e r s Cleanad and Rodded . 

$89.00 Complete. CALL 338-3800 

l l l l l l l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i l l l l l l l l l l l l l l l l 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, at

naujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, u2 prieinamą kainą, pa
dės, skamomant po 6-os vai. vakaro. 

TeL 476-3950 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMlimnHIIIIIHIIMlHlllllIlUII 
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V A L O M E 
KILIMUS IB B A L D U S 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūsių grindis. 

B U B N Y S 
Tel — RE 7-5168 

• • • • • » • • • • m • • • » « » « » *•*.• • « 

NAMU APŠILDYMAS 
įstatau naujus pečius ir vandens Šil
dytuvus. Išvalau ir pakeičiu alyvinius 
pečius j gazinius. 

ALBIN BANYS, Telef. 447-8806 

IlNUOlfOJAMA — FOB BENT 

ISNUOM. 4 kambarių butas Brighton 
Parke. 2-me aukšte. Pageidaujama vy
resnio amž. pora arba viena moteris. 
TeL 523-7367. 

ISNUOM. didelis švarus miegamas 
kambarys tvarkingam vyrui. Atskiras 
įėjimas. 4001 S. Kedzie Avenue. 

ISNUOM. 4 kambarių butas (2 mieg.) 
apyl. 70-ta ir Rockwell. Pečius ir šal
dytuvas. Tik suaugusiems. Skambinti 
434-2351. 

ISNUOM. apstatytas kamb. su atskiru 
įėjimu ir "shower". Be virimo. Mar-
quette Parke. Skambint po 5 vai. vak. 
teL 737-0685. 

ISNUOM. kambariai Baltlc vasarvie
tėje, Beverly Shores, Indiana. 20 dol. 
ir daugiau į savaitę. Galimybė naudo
tis virtuve ir TV. Gera vieta atosto
goms. Puse mylios nuo paplūdimio. 

Skambint (219)—874-7134 

ISNUOM. apšild. 5 kamb. (2 miega
mi) naujai dekoruotas butas Marquette 
Pke. Skambint po 7 v.v. tel. 737-7568 

R E A L E S T A T E 

Arti 73-čios ir Campbell 2-jų butų 
medinis. Didelis kiemas. Tik $38,500. 

Marauette Parko apyL liuksusinis 12 
butų. Parduotas. 

Arti 60-os ir RockwelL Mūrinis 2-jų 
butų. Parduotas. 

Brighton Parke mflr. 3-jų butų ir 
krautuvė. Parduotas. 

Dar turime pirkėjų ir 
Investavimui. 

gerų namų 

Skambinkit teL 436-7878 

SIMAITIS REALTY 
2951 Weot 63rd Street 

Insurance — Income Tax 
Notary Public 

SAVININKAS parduoda labai švarų 
Ehnhurst, 111., 2-jų miegamųjų mūr. 
namą. Centr. šildymas ir šaldymas. 
l/j garažo. Skambint nuo 5 iki 7 vaL 
vakaro tel. 8340948. 

10% — 20% — 30% pig iau mokėsit 
ui a p d r a u d a n u o ugnies Ir sutomo-
I'HIo p a s mus . 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th Street 

Telef. GA 4-8654 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumi} 

Tel. 376. 1882 arba 376-5996 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIimimilllUUlIlIMMIlM 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrauato baldui ir 
dimai ir pilna apdrauda. 
kitus daiktu*. Ir i i toli miesto lei-
Priimame MASTER CHARGE ir VISA 

Telef. — WA 5-806S 

easaaa 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Ir kitus kraštus 
NEDZINSKAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, HL 60632, tsj. 937-8960 

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityt. 

iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiimii 

M. A. i 1 M K U S 
INCOME TAX S E R V I C E 

N O T A R T PUBLIC 
4236 S. Maplewood, teL 254-7430 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ IskvUtlmal. pildomi 

P I L I E T Y B E S P R A i T M A l Ir 
kitokia blankai. 

iHiiimminiiHiiiiHiniiiiiinmiiiiniHititi 
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Apsimoka skelbus dien. DRAUGE,, 

nes jis plačiausiai skaitomas lietuvių 

dienraštis, gi skelbimų kainos yra vi

siems prieinamos. 

niimiimiiirmiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiitiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 
Namų pirkimas — Pardavimas 

INCOME T A X 
Notariatas — Vertimai 

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

6529 S. Kedzie A v e . — 778-2233 
•HllilHUIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIItHNBl 

MOKINIS — 28 metų. 6 kamb. (4 mie
gami). Prie 72-os ir Sacramento Avt 
Namas geras ir nebrangus. 

BROKERIS P. 2UMBAKIS 
TEL. 778-6916 

EVERGREEN PARKE 

Gerai išlaikytas 8 kamb. mūr. "ranch" 
namas. Centr. oro vėsinimas, židinys. 
Užuolaidos, kilimai. Šaldytuvas, pe
čius, indams plaut masina. 

GEORGE VLASIS REALTOR 
4625 W. 103 Street, Oak Lawo, m. 

TEL. 636-7474 

We'll help you mokė the right movė 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AR P A R D U O T I , 

nuomoti ar apdrausti savo nuo
savybę Chicagoje ar bet kur 
Amerikoje, prašome s k a m 
binti ar užeiti į mūsų į s ta igą . 

Mes v isuomet pas iruošę 
jums patarnauti . 

Mes priklausome MLS 
ir turime kompiuterį . 

V i r s 5 0 0 - t a i n a m ų 
pasirinkimai. 

B U D R A I T I S R E A L T Y C O . 
6 6 0 0 S. P u l a s k i R o a d 

T e l . 7 6 7 - 0 6 0 0 

Perskaitę "Draugą", duokit* 

% kitiems pasiskaityti. 



gruodžio mėn., o townhausų par 
davimas pagal planus numato
mas pradėti rugsėjo mėn. Pro
jekto vykdymui numatoma su
telkti da r 180,000 dol. ir investo-
riai, kaip korporacijos šėrinin-
kai, dalyvaus pelne. Pastebėti
na, kad šiam projektui didelį 
dėmesį rodo ir lietuviai. 

Vytas Ramanauskas taip pat 
vadovauja ir Halifax Aąuatech 
Pools korporacijai, kuri Dayto-
noje ir apylinkėse stato maudy
mosi baseinus, šioje korporaci
joje dirba 14 tarnautojų ir mau
dymosi baseinų statybos specia
listų. Nova Villa projektas at-

seis apie penkis milijonus dole- \ 
rių. 

Malonu, kad lietuviai yra ryž
tingi ir siekia geresnio gyveni
mo. J. Rimtautas 

DRAUGAS, aežtadienifl, 1981 m. rugpiūčio mėn. 29 d. 3 

— Grožis be dorybės — pa- , — Viskas pasaulyje dingsta, 
našus į gėlę be kvapo. bet meilė išlieka. 

N. C. Griffith L i e t patar lė 

Dėkingi žmonės — kaip vai
singi laukai: gautas gėrybes su
grąžina dešimteriopai 
Aug. Kotzebue 

Siek ten, kur vyzdys nepasie
kia, laužk tai, ko protas nepa
jėgia. Ad. Mickevičius 

A. -f A. 
MARIJAI BORTKEVIČIENEI 

Lietuvoje mirus jos dukras dr. JANINĄ JAKŠEVTCIE-
NĘ, MARIJĄ M A J I K U U E N Ę ir sūnų VLACLOVĄ 
BORTKEVIČIŲ ir jų ŠEIMAS, nuoširdžiai užjaučiame. 

ELENA IR ANDRIUS LAUKAIČIAI 
SU ŠEIMA 

Jungtinių Amerikos Valstybių vyr. konsulas J. E. Blanford su žmona Praurime Petrauskaite-Blanford ir dukterimis 
pas motiną Teresę Calcutoje, Indijoje 

CALCUTTOJ GYVENUSIŲ | SPŪDŽIAI 
Amerikos konsulas J. Edward 

Blanford, jo žmona Praurime 
Petrauskai tė , dukros Kazė ir 
Skaidra, išbuvę dvejus metus 
Calcuttoje, sugrįžo į JAV. Ke
lionė buvo sėkminga. Bei Lon
dono skrido lėktuvu. Iš Anglijos 
po kelių dienų poilsio atplaukė 
didžiuoju Queen Elizabeth II-ju 
laivu, į New York. Pirmos kla
sės kelionė tuo laivu 4 asmenų 
kainavo 10,000 dol. 

Edward ir Praur ime Blanfor-
dai su dukromis išvykdami iš 
Calcuttos, vizitavo ir atsisveiki
no Motiną Terese, besirūpinan
čią Indijos vargdieniais. J i sa
vo vadovaujamajame vienuoly
ne Calcuttoj turi mokyklą, naš
laičiams namus ir palaidoja var
guolius. Nobelio laureatė Te
resė y r a artimo meilės puoselė
toja. Jo s pasiaukojimas vargs
tan t i ems neįkainojamas^ ir vi
s u r plačiai žinomas. 

Indija didelio skurdo kraštas. 
Žmonės, neturėdami pastogės, 
miega gatvėse k a r t u su karvė
mis, kuriose, pagal indų tikėji
mą, gyvena dvasios. Tos karvės 
su visais gatvėse ir raliuoja. 

Indijoj labai t rūks ta darbų. 
Dažnai y r a išdraskyti telefonų, 

traukinių ir autobusų įrengimai. 
Ta bloga išdaiga, kol viską su
taiso, t rukdo pasikalbėjimams 
bei susisiekimui. Taip pat ten 
y ra didelė nešvara ir karšta. 
Siaučia įvairios ligos. Kas gy
vybei svarbiausia — badas. Pro
dukcija su kitais kraštais ne
palaikoma. Viską naudoja savo 
gamybos. Gamta neypatinga. 
Išėjimų maža. Užsieniečiai lai
kinai apsigyvenę prabūna vė
sinamuose butuose. Tik valdžios 
įstaigose ir Amerikos bei kitų 
konsulatuose gyvenimas vyksta 
gyviau. Juose yra tarnų, virė
jų, svečių priėmimų ir vaišių. 
Eiliniai gyventojai to neturi. 

. Turtingų nedaug. Indijoj daug 
įvairių tautybių ir tikybų bei 

, papročių. Tautinis apsirengimas 
labai skirtingas. P . 

FL O R I D O S 
L I E T U V I A I 

Daytona Beach, FICL 

baseinų statyba. Jis jau su
organizavo Halifax Designer'. Į 
Homes, Inc., kuri vykdys Villa 
Nova Ltd. projektą. Šiai korpo
racijai V. Ramanauskas vado
vauja, eidamas prezidento parei-1! 
gas, o Algirdas Alksninis yra 
tos korporacijos vicepreziden-, 
tas. 

Villa Nova Ltd. turi didelius Į 
planus. { šio projekto organi-
žavimą įsijungė trylika, dau- į 
giausia lietuviai, asmenų, pra-! 

j džiai sutelkdami 96,000 dol. or- \ 
i ganizacinio kapitalo. Nupirko j 
8.5 akrų žemės, už kuriuos pu-
sę jau sumokėjo, šiame plote 
numatoma pastatyti ta rp 110— 
120 namų. Pradinė tokių butų 
kaina tarp 39,500—44,000 dol. . 

| Pirmoje fazėje numatoma pa- : 

statyti 51 townhausą, antroje 
likusius. Antrosios fazės town-

; hausai bus apie 8-10% branges-
I ni. 

Projektas gražiai išplanuotas, j 
turės savo didelį maudymosi ba-1 
seiną ir kitus patogumus. Gera: 
vieta. Tik t r y s mylios nuo At-
faflfee vandenyno. Autobusų pa- į 
togus susisiekimas, šį projektai 
pradėti manoma dar šių metų j 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta i* 3 pual.) 

me tave keliaujantį ir priglau
dėme, a r nuogą ir aprengėme? 
Kada gi matėme tave sergantį 
a r kalinį ir ap lankėme?" Ir 
a t s akys jiems karal ius: „Iš 
tiesų s a k a u jums , kiek kartų 
ta i padarė te v ienam iš mažiau
siųjų m a n o brolių, man pada
rėte" (Mat. 25,34-40). 

Paskui karal ius kreipsis į 
esančius kairėje ir jiems sakys: 
„Eikite šalin nuo manęs, 
prakeiktieji, į amžinąją ugnį, 
kuri pr i rengta velniui ir jo 
ange lams! Nes aš buvau 
i š a l k ę s , ir j ū s m a n ę s 
n e p a v a l g y d i n o t e , b u v a u 
ištroškęs, ir m a n ę s nepagirdė
te, buvau keleivis, ir manęs ne-
p r i g l a u d ė t e , n u o g a s — 
neaprengėte, l igonis ir kalinys 
— ir j ū s manęs neaplankėte". 
Tuomet jie a t sakys : „Viešpa
tie, k a d a gi mes tave matėme 
alkaną, ar ištroškusį, a r kelei
vį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį 
ir t a u n e p a t a r n a v o m e ? " 
Tuomet jis pasakys jiems: „Iš 
tiesų sakau jums: kiek kartų 
taip nepadarėte vienam iš šitų 
mažiausiųjų, nė man nepa
darė te" . Ir eis šitie į amžinąjį 
kentėjimą, o tiesieji į amžinąjį 
gyvenimą" (Mat. 25,41-46). 

Atskyr imas teisiųjų nuo 
kaltųjų bus amžinas ir nepa
keičiamas. J ie daugiau nesu
sitiks, savo tarpe daugiau 
nekovos. Žygis yra baigtas, 
kova laimėta, tikslas galu 
tinai pasiektas . Tai bus naujoji 
Bažnyčia. 

J. V. 

Vytas A. Ramanauskas (kairėje) su A. 
Vila Nova planus. 

i 

LIETUVIAI VYKDO PENKIŲ 
MILIJONŲ PROJEKTĄ 

Netiesa, kad Florida tik pen
sininkams gyventi. Gyvenimo 
pavyzdžiai rodo, kad jauniems j 

I žmonėms, nestokojantiems drą- \ 
i sos, ryžto ir turintiems suma-i 
j numo Floridoje įsikurti yra kaip 
i tik plačios galimybės. 

Pasižvalgykime Daytona 
; Beach, Floridos kurortiniame 
j mieste. Vietovė prie Atlanto 
! vandenyno. Daugiau į Floridos 
Į šiaurę. Sparčiai auganti vieto-1 
! vė. Prie didelių kelių. Taigi į 

įvairių specialybių žmonėms 
kaip tik tinkama vieta čia ban- j 
dyti savo laimę. 

Prieš t re jus metus ir vėliau 
keletas (lietuvių, sumetę po ke-; 
liolika tūkstančių dolerių, jstei- Į 
gė Palm Del Marš ir U t o n a 
korporacijas. Jų projektuose —I 
žemių užpirkimas, suplanuotos 
statybos. Kiek teko patirti, šios 
korporacijos daro gražią pažan
gą ir investoriai neblogai u i 
dirbs. 

Šių metų pavasarį naujus pro
jektus pradėjo ruošti iš Connec-
tieutt prieš trejus metus atsi
kėlęs ir įsikūręs i nž Vytas A. 
Ramanauskas. Jo specialybė — 
rezidencinių namų ir maudymosi 

Alksniniu (dešinėje) aptaria statybos 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

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

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

! WAGNER and SONS j 
t TYPEWRITERS AND 

ADDING MACHINES j 

Nuomoja, Parduoda, Tais* 
t 

Viri 50 metų patikimas jums ) 
patarnavimas. 1 

MII S* Pulaski Rd.. CUcago i 
- Hl-4111 

A. f A. 
M A R Y Š I M K U S 

JUZELĖNAITĖ 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė rugpiūčio 26 d., 8:30 vai. vak., sulaukus 66 m. 

amžiaus. Gimė Chicago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Charles, marti 

Esther, anūkai Claudette ir Scott, brolis Frank Juzelėnas 
su žmona Angeline ir jų sūnus, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Velionė buvo našlė a. a. Aleksandro. 

Priklausė: Brighton Parko Moterų kl., Upytės kl., 
Utenos kl., Suvalkiečių kl., Zarasiškių kl., Našlių-Našliu-
kių kl., Joniškiečių kl., Žagariškių kl., S.L.A. 260-tai kp., 
Vytauto Didi šaulių rinktinei ir Šakių Apskr. kl. 

Kūnas bus pašarvatos šeštadienį, 6-vai. vak. Lack-
Lackavvicz koplyčioje, 2424 W. 69th Street. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, rugp. 31 dieną. Iš koplyčios 9 vai. ryto 
bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, marti ir anūkai. 
Dėl informacijos skambint telef. 523-3572. 

TRIJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. STASYS ZINKEVIČIUS 

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo vyiimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio nete
kome 1978 m., rugsėjo 3 dieną. Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amžiną ramybe. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atnašaujamos rugsėjo 4 d. 
6:30 vai. vakaro švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a. a. Stasį Zinkevičių savo maldose. 

Nuliūdę: Žmona, dukros, sūnūs, marti, žentas, anūkai. 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 So . Ca l i fo rn i a A v e n u e 

Telefona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s — YArds 7-1741-2 

MiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiu 

| Sportas Nepriklausomoje Lietuvoje f 
f JONAS NARBUTAS § 

f PIRMOJI dalis apima nuo 1919-1936, 432 pusi. Kaina I 
Š su persiuntimu $9.50. , s 
l ANTROJI dalis — įvykiai aprašomi nuo 1937-1940 E 
£ metų laikotarpį daugiausia skirta apie Lietuvos sporto di- £Į 
i tižiuosius laimėjimus, 445 pusi. Kaina su persiuntimu $9.50. j 
I Abu leidiniai didelio formato su daugel iliustracijų, Į 
I gražiai išleista. Spaudė Morkūno spaustuvė 1978. = 
! Užsakymus siųsti: S 

"Drangas", 4545 W. «8rd S t , Chicago, DL f N t t . | 
l niinojaus gyventojai prideda eztra 46 e t taksų. | 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 7378600 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

John G. Evans, J r — Stanley P. Evans 

P E T K U S 
MARQLETTE FUNERAL HOME 

rĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chk.igo 
14 10 So. 50th Av.. C kero 

f ei 47o-2345 
AlKšTI M rOMOflHIAMS STATYTI 

J 



DRAUGAS, šeštadienis, 1981 m. rugpiūčio mėn. 29 <L x Visos Mmtotfnea mokyk-
los taukia jaunę mokytojo, ku
rie galėtų pavaduoti vyresniuo
sius, jau pailsusius nuo ilgų me
tų darbo. Pedagoginio lituanis
tikos instituto vienas iš pagrin-

X Amerikos Lietuvių Katali
kę federacijos tarybos posėdis 
yra šaukiamas rugsėjo 4 d,, 
penktadienį, 7 vai. vak. šv. Kiy-
žiaus parapijos salėje, 4567 So. 
Wood Ave. 

X Dr. Juozas Meškauskas iš
vyksta atostogų ir pacientus vėl 
priiminės tik rugsėjo 15 d. Sku
biam reikalui esant, dr. J. Meš
kausko pacientai prašomi kreip
tis į dr. V. Tumasonj. 

x Violeta (Gasaerytė) ir dr. 
Algis Pauhai rugsėjo 24 d. su-

X Santaros-Šviesos dvidešimt 
aštuntasis suvažiavimas Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., prasidės 
ketvirtadienį, rugsėjo 10 d., 2 

; vai. neformaliu pašnekesiu su 1 dinių uždavinių ir yra parengti 
', Stanislaw Baranczak, lenkų poe- ! lituanistinėms mokykloms jau-
[ tu ir Lenkijos demokratėjimo j nų mokytojų. Reiktų pradėti 
[sąjūdžio dalyviu, ką tik atvy-i lankyti PLI jau nuo š. m. rug 
kusiu j Ameriką. 

X Dariaus-Girėno lituanisti
nė mokykla rugsėjo 12 d., 9 vai. 
r. Jaunimo centre pradeda mok
slo metus registracija ir pamo
komis. 

x Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos 1981-82 moks
lo metų mokinių registracija 

sėjo 12 d. ir įsigyti instituto bai
gimo diplomą ir mokytojo tei
ses. 

X Aldona Joozevičfenė, Oak 
Lawn, UI., Vitalis Švarts, Belle-
ville, Wa., atsiuntė po 10 doi. 
aukų su bilietų šaknelėmis. 
Ačiū. 

X Vincas Aukos, Oak Lawn, 
vyks rugsėjo 12 d., šeštadienį, i 111., Violetta Ohaves, Chester-
9:30 vai. ryto mokyklos patal
pose, 410 McCarthy Rd., Le-
mont, BĮ. 10:30 vai r. bus svar
bus tėvų susirinkimas. Pamokos 

silaukė sūnelio Algio Stasiuko, j prasidės už savaitės — rugsė-
Naujagimiu džiaugiasi tėveliai, Į j 0 19 4. 9 v a i . ryto. 
broliukai Vidas ir Linas, sesutės 
Laimutė ir Rima, močiutė skau
tininke Aldona Gasnerienė, se
nelis ir močiutė Pauliai. 

X 1969-tais;ais metais baigę 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
mokyklą po 12 metų nori pada
ryti visų tais metais baigusiųjų 
subuvimą (Class Reunion) š. m. 
rugsėjo 27 d., sekmadienį, l vak. 
p. p. Knight's Inn (2612 W. 69 
S t ) . Atsakymų laukiama iki 
rugsėjo 13 d. Galima kreiptis j 
Violetą Sobieskis, tel. 776-4178, 

x Jaunimo teatro vaidintojai 
labai sėkmingai renkasi ir ruo-

field, Mo., atsiuntė po 10 doL 
aukų už laimėjimo bilietus. Ačiū. 

x K. V. Katelė, Melrose 
Park, BĮ., užsisakė naujausių 
leidinių už didesnę suma. 

X E. Karvefiemė, Novi, Mich., 
pratęsė "Draugo" prenumeratą, 

, x. .. .., . . , : naujai užprenumeravo sūnui ir 
siasi athkti jiems patikėtus vaid ridėjo ^ ^ b i U e t u s ^ 

X Vytautas Valentinas savi
ninkas Cosmos Parcels Express 

menis "Ateities" vakaro meni 
nėję programoje. Vaidintojų 
tarpe yra R. Kaminskaitė, V. 
Laniauskas, R. Stukaitė, L. šu-
laitytė, E. šulaitis, V. Radvilas 
ir A. Viktorą. "Ateities" vaka
ras bus rugsėjo 5 d. Jaunimo 
centre. 

Corp., grąžino laimėjimo bilietų 
šakneles su 10 dol. auka. Ačiū. 

X Viktorija Musteikienė, Pe
tras Augustauskas, V. Dabra-
volskis, Tolius siutas, visi iš 

x Atitaisymas. Mišios už a. a, i Chicagos, grąžindami bilietų 
šakneles, atsiuntė po 10 dol. au
kų. Ačiū. 

savanorio kūrėjo, Sibiro trem-
Ona Gudauskas, tel. 436-1096 i t m i o- ^ u t i e č i o Leono Račtū-
arba laišku . Mair Kazunas, °° v ė l? d ė l ^ " U aplinkybių 
9761 Ravinia Ln. No. 2N Or- ne?a lės būti laikomos šį sekma-
land Park, Ui 60462. | <Jjer4, ^ P *™> ̂ f***' A P} e I prenumerata" atsiuntė ir 20~doL 

x Etoimų grupių tarnyba yra Į į T \ 2 paskelbta spaudoje | ̂ d T ^ < 3 £ Ž 1 J*r" 
dėkinga Akademikių skaučių j r a m a l - *- Yūntl skelbiame gar-

x Antanas Janonis, Downers! bes prenumeratorium, o už ver-

x Antanas Vttutis, Scherer-
vflle, Ind., kartu su "Draugo1 

draugovės Chicagos skyriaus 
kandidatėms, kurios tarnybai 
Šią vasarą talkino, padedant 
tvarkytis dokumentus nepilie-
čiams. Ypač padėkos vertos se
sės: Kristina Likanderytė, Vio
leta Kušeliauskaitė, Mirga Ri-
mavičiūtė, Regina Krutulytė, 
Loreta Grišmanauskaitė, Daiva 
Mikūnaitė ir Ginta Remeikytė. 

X P-lė Daina Baraitė ir p. 
Rita Kisielienė vadovauja ar
chitektūrinei kelionei Chicagoje 
sekmad., rugsėjo 6 d. Jos abi 
šioje srityje turi daug patyri
mo. Supažindinimas visuome
nės ir gydytojų šeimų su Chi
cagos architektūros dalimi ruo
šiamas Pasaulio Liet. Gydytojų 
S-gos suvažiavimo proga. Kvie
čiame visus susidomėjusius 
rinktis prie Jaunimo 
12:15 vai. popiet 

Grove, BĮ., Antanas Matulionis, 
Pittsburgh, N. Y., Michalina 
Bajerčius, Seaborn Hts., Mich., 
B. TJaudanskis, Detroit, Mich., 
Julius Jodelė, Los Angeles, Cai, 
vertindami lietuvišką spaudą, 
atsiuntė už laimėjimo bilietus 
po 10 dol. aukų. Ačiū. 

X Kęstutis Chesonis, Ellicott 
City, Md, A. Alciauskas, Tam
pa, Fla., grąžino laimėjimo bi
lietų šakneles ir pridėjo po 10 
dol. aukų. Ačiū. 

X Registracija į Marųuette 
Parko lituanistinę mokyklą bus 
rugsėjo 1 ir 2 d., (antrad. ir 
trečiad.) nuo 12 vai. iki 2 vai. 
popiet, 106 kamb., mokyklos pa
talpose. Mokiniai bus registruo
jami vaikų darželiui, specialiai 

centro, klasei — lietuvių kalbos nemo-
(pr.) j katiems, ansambliui ir regulia-

x Havajai — viena savaitė,! r iom lietuviškom pamokom nuo 
(lėktuvas ir viešbučiai) $499.00; l1 & i 8 s k v r - T*** komitetas 
Kalifornija, į vieną pusę, $159; j tPr-) 
Florida (vaikams nemokamai) x Irenos Veleckytės Baleto 
$235.00; Aruba — $589.00;, fa- Piano Studijoj rudens sezono 
Europa $649.00; Las Vegas — U n į s prasideda rugsėjo mėn., 
$299.00. Į Las Vegas Colum-j g d., antradienį. Buvusieji moki-
bus dienai ir Padėkos dienai 1 njai grįžta į nurodytas klases. 
specialios kelionės. Išskrisit iš j Nauji mokiniai prašomi regis-
Midway aerodromo. Sutaupysit i truotis iš anksto, skambinant 
laiką ir pinigų. Kelionės į Kari-, 254-4012 po 5:00 vai. vak., kad 
bų salas. Nemokamai nuskrisit į galėtų pasiruošti sezono pra-
iki Floridos. Floridoje Futbolo i džiai. Studijos adresas 2541 
savaitgalis — $419.00 Visais! West 45th Place, Brighton Par-
kehonių reikalais prašome kreip-, ke. (sj^) 
tis į: Algis Grigas, Four-Wayį 
Travel Service, 3455!4 West 63 Į x Grupinės kelionės j Lietn-
Street, Chicago. I1L 60629. Tel. į va. Kvietimai giminėms. Da- k6lizėa k o ncer te ruirsėio *7 d. 
(312) 471-2500. {sk.) : • * Bfe - HlevWenė, 683S S. * * K " ' 

X Ruošiama prailginta eks- i ^Me^ood Ave., Chicago, Dl. 
kursi ja į VUnkj rugsėjo 23 dieną į60629- T e l 312-^76-3803. 
iki spalio 6 dienos. Marius Kiela, t * J 
tel 737-1717. (ak.) 

x Akiniai siuntimui į Lietu-
X Nauji taupymo certifikatai Vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 

— gaunami tik Lietuvių Fondo j 0ptical Studio 2437 V2 W Li-
kooperatyve. Galima įsigyti 30;thuanian Plaza Ct. (69th 

tinimą lietuviško dienraščio la
bai dėkojame. 

X Vitalija Gudauskas, Chica-
go, BĮ, Birutė Sturmer, German-
New Britain, Conn., Prances Pe-
town. T. N., Anelė IKnesenienė 
Petraška, No. Chicago, UI., Ka
zys Gasiūnas, York, Pa., grą
žino laimėjimų šakneles su 10 
dol. aukomis. Labai ačiū. 

X Lemonto apylinkės gegu
žinėje virtuvę ir maisto paruoši
mą tvarkys Aldona SoShinienė 
ir Birutė Navickienė. Jos abi 
yra darbščios Lemonto LB val
dybos narės. Romas Račiūnas 
ir Linas Gylys, Lemonto LB 
valdybos nariai, tvarkys baro 
reikalus. Su jais kartu dirbs 
apylinkes ir valdybos lietuviai. 

x Bilietai į Žodžio ir Muzikos 
vakarą rugsėjo 5 d. šeštadienį, 
Jaunimo Centre, gaunami Vaz-
nelių Gifts International. Poezi
jos klausytis geriau iš arčiau. 
Nelaukime ir bilietus įsigykime 
arba užsisakykime telef. 471-
1424, arba vakaro dieną prie 
kasos nuo 6 v. v. Po programos 
vaišės — kavinėje. (pr.) 

x Į Lietuvos Vyčių pikniką 
visi lietuviai kviečiami atsilan
kyti rugsėjo 6 dieną, sekmadie
nį, Vyčių salėje — sodelyje. Bus 
skanių valgių gėrimų, laimėjimų, 
muzika ir šokiai. Pradžia 12 vai. 

(pr.) 

Kunigų Vienybės seimo užbaigimas ir Lietuvos Vyčių seimo pradžia rugpiūčio 20 d. bendrose pamaldose Scrantone, Pa. Nuotr. V. RimtoUo 

CHICAGOS ŽINIOS 

x Komp. Antano Vanagaičio 

dienų specialius certifikatus, o 
po spalio l d . — juos bus gali
ma pakeisti į naujus certifika
tus ant kurių palūkanų nereikės 
mokėti valdžios mokesčių. Vi
sos santaupos draudžiamos val
džios iki 100,000 dol. Certifika
tus ir informaciją galima gauti 
L. F. būstinėje, trečiadieniais 
Roo 12 Md 6 v. v., 2422 W. 67 S t 
TeL 925-6897. (sk.) 

Chicago, Dl. 
778-6766. 

60629. 
S t ) 

Telef. — 
(sk.) 

Duoda 
DAINAVIMO m PIANINO 

PAMOKAS 
Skambint 376-3829 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. — Telef. 
VI7-7747. (sk.). 

X Baltic Monumentą. Inc., 
2621 W. 71 S t Tel. 476-2882. 
Atdara kiekvieną dieną nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. vak. Antrad. 
ir sekmad. uždaryta. (ak.) 

3 v. p. p. Jaunimo centre progra
mą atliks Toronto mišrus cho
ras "Volungė", vadovaujamas 
D. Viskontienės ir solistai A. 
Brazis, A. Gaižiūnienė, N. Lin
kevičiūtė, J. Vaznelis. Chorui 
akompanuos P. Vytas, solistams 
— D. Lapinskas. Rengia "Mar
gutis". Bilietai Vaznelių preky
boje ir "Margučio" raštinėje. 

(pr.). 
x Prte Wlseomstn upes, 5 my

lios nuo Wisconsin Delis par
duodamas žieminis namas. La
bai gerai ir moderniškai įreng
tas. Dėl smulkesnių informaci
jų skambinkite savininkui tel. 
608—254-2908. 

(sk.) 
x Wteco—hte, 2O0 mylių nuo 

Marąuette Parko, 4 sklypai po 
10 akrų prie pagrindinio kelio. 
30 mylių nuo Wisconsin Delis. 
TeL (312) 471-1702 arba (606) 
296-3101. (sk.) 

RASINIS MAIŠYMAS 
MOKYKLOSE 

Chicagos miesto mokyklose 
numatyta smarkiai paspartinti 
rasinį sumaišymą. Nebebūsią 
mokyklų, kur baltųjų būtų dau
giau kaip 70%. 

VENECIJOS NAKTIS 
Rugpiūčio 29 d. Chicagos 

miesto paežerėje — Venecijos 
naktis, atkelta iš ketvirtadienio, 
kada tą sutrukdė lietus. 

DIDIEJI NUSIKALTIMAI 
Policijos vadas Brzeczek pa

skelbė, kad šiemet iki rugpiū
čio 19 d. didieji nusikaltimai 
Chicagoje sumažėjo 10.9% pa
lyginus su praeitų metų tuo pa
čiu laikotarpiu. Deja, pagausė
jo nužudymai, kurių Chicagoje 
šiemet buvo 538. 

PASKOLINS 30 MILIJONŲ 
Chicagos bankai sutiko mies

tui paskolinti 30 mil. dolerių, 
kad galėtų apmokėti būtinas 
sąskaitas ir algas, valstija irgi 
duos paskolą Tuo būdu gelbs-
*imas miesto susisiekimas — 
CTA. 

IŠNUOMOS 30 MOKYKLŲ 
Šiais mokslo metais Chicagos 

miestas uždaro 30 mokyklų. Jų 
patalpos numatomos išnuomoti 
verslo reikalams. 

AREŠTAVO 
Civiliais drabužiais devintieji 

policijos tarnautojai, pradėję 
griežtą kovą prieš nusikaltimus 
miesto susisiekimo priemonėse, 
areštavo 114 žmonių. Beveik 
pusė jų buvo areštuoti Lake 
gatvės traukinių linijoje, kur 
antradienį buvo perdurta Oak 
Parko gyventoja Emfly Mon-
goven, 36 m. Ji sveiksta gv. 
Onos ligoninėj. 

ŽUVO GAISRE 
Nusiaubus gaisrui namą 12620 

S. 72 Court, Palos Heighlts, gaiš 
ravietėje rastas lavonas James 
Cavanaugh, 38 m. Jis gyveno 
ten vienas. Kaimynai girdėjo 
sprogimą prieš gaisrą. Gesinti 
buvo suvažiavę 22 ugniagesiai. 

ŽARNŲ OPERACIJA 
Chicagoje leidžiamas gydyto

jų sąjungos AMA žurnalas per
spėja, kad žarnų sutrumpinimo 
operacija, norint, kad riebu
liai mažintų svorį, yra pavojin
ga. Gali pakenkti kepenims, 
kaulams, odai, nervams, gali bū
ti priežastimi nevirškinimo ar 
sutrikimo medžiagų apykaitos 
organizme. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
KABOJO ORE 

Great Amerika pramogų par
ke, netoli nuo Chicagos, audra 
sugadino elektros laidus ir apie 
60 žmonių išbuvo 45 minutes iš
kelti į 45 pėdų aukštį, kol elek
tros laidai buvo sutaisyti. 

PAMOKOS RUGSĖJO 9 D. 
Mere J. Byrne paskelbė, kad 

Chicagos miesto mokyklose dar
bas prasidės laiku — rugsėjo 9 
d., nežiūrint turimų finansinių 
sunkumų, kurie būsią nugalėti. 

MENO FESTIVALIS 
Chicagos meno instituto Mo

terų taryba rugsėjo 19-20 d. 
nuo 10:30 iki 4:30 vai. p. p. 
instituto galerijoje ruošia meno 
festivalį. Keletas menininkų de
monstruos, kaip jie dirba. 

DINGĖS MILIJONAS 
Iš First National banko Chi

cagoje prieš kiek laiko buvo pa
grobtas midi jonas dolerių ir ta 
vagystė neišaiškinta. Dabar 
Georgijoje sugautas buvęs Chi
cagos gyventojas Fred O. 
Brooks, 41 m., nuteistas 12 m. 
kalėti, nes pas jį buvo rasta 
2,300 dol. iš tų pavogtų banko 
pinigų. Jis buvo areštuotas dėl 
narkotikų. 

MAŽIAU TRAUKINIŲ 
Amtrak traukinių vadyba Wa 

shingtone nusprendė sustabdyti 
keturis iš Chicagos einančius 
traukinius. Norima sumažinti 
nuostolius. 

IŠDAVĖ KRAUJAS 
Chicagos policija, sekdama 

nulašėjimo kraujo taką, suga
vo plėšime įtariamą M. Wash-
ington, 23 m., kurį rado pasislė
pusį prieangy buto 6422 S. See-
ley. Iš jo paėmė laikrodį ir 22 
dol., kuriuos jis buvo atėmęs 
iš atvykusio iš Floridos žmo
gaus, pastačiusio automobilį 
6329 So. Western. Policijai bu
vo pranešta, kaip atrodė plėšiko 
automobilis. Poucininkai rado 
automobilį, o iš jo kraujo lašų 
takas parodė, kur slepiasi įta
riamas. Manoma, kad per ne
atsargumą jis buvo persišovęs 
dešinę koją. 

CHKJAGOJ NESAUGU 
Pereitą savaitgalį Chicagoje 

buvo nušauti ar nudurti penki 
žmonės. 

AERODROMAS EŽERE 
Vėl atgyja planas ežere prie 

j Chicagos įruošti naują aerodro
mą. Planas svarstomas. 

NAUJA TALKA VASARIO 
16 GIMNAZIJAI 

Praeitų metų rudenį Vasario 
16 gimnazija išgyveno finansi
nę krizę. Dėl per ilgesnį laiką 
susidėjusių skolų bankas atsi
sakydavo išmokėti mokytojams 
ir tarnautojams algas ir tik j 
Boranai įsiterpus jos pagaliau I 
būdavo išmokamos. Nebebuvo | 
lėšų nė kurui pirkti ir atrodė, I 
kad, atėjus šalčiams, reikės per
kelti pamokas iš gimnazijos į 
bendrabutį. Bet, padidėjus lie
tuvių aukoms ir gavus didesnę 
paramą iš Vokietijos institucijų, 
iš skolų buvo išbrista ir su nau
ja viltimi buvo atšvęsta gim
nazijos 30 metų sukaktis. 

Norint toliau veikti, gimna
zijai ir šiais metais reikia aukų. 
Didelė parama gimnazijai yra 
jai remti būreliai. Bet jų skai
čius šiuo metu yra gerokai su
mažėjęs. Todėl reikia džiaugtis, 
kad atsiranda nauja iniciatyva 
renginiais telkti gimnazijai lė
šas. 

Danguolė Valentinaitė, Lietu
vių Bendruomenės Gage Parko 
apylinkės pirmininkė, pasiryžo 
suorganizuoti spalio 3 d. gimna
zijai remti vakarienę Chicagoje, 
Jaunimo centre. Į vakarienei 
rengti komitetą mielai sutiko 
įeiti Sofija Adamavičiūtė, Lai
ma Glavinskienė, Sofija Martin-
kutė, Emilija Gaškienė, Jadvy
ga Kuolienė, Matilda Marcinkie
nė, Palmira Račkauskienė, Sta
sė Stočkutė, Olga Valentinienė 
ir Žvaigždė Valentinaitė. Bus 

humoristinė programa, linksma 
muzika, baras ir turtingas do
vanų paskirstymas. Norintieji 
vakarienėje dalyvauti gali jau 
dabar tai pranešti D. Valenti-
naitei šeštadienių rytais Margu
čio telefonu. 

Danguolė Valentinaitė, imda
masi šio darbo, nori ir tikisi, 
kad tokie renginiai gimnazijai 
remti būtų daromi ne tik Chi
cagoje, bet ir kitose vietovėse, 
kad tai virstų tradicija, darant 
iš metų į metus. 

Tai įmanoma, štai šių metų 
rugpiūčio 2 d. Birutė Straukai-
tė-Navickienė, padedama savo 
dukters Aldonos, sesers Modes-
tos Umbrasienės, Aldonos Soliū-
nienės, Baniutės Kronienės ir 
Juzės Laukaitienės su dukra, 
surengė gimnazijos naudai pie
tus Lemonte, UI., ir pelną pa
siuntė gimnarijai. Tokius pietus 
gimnazijai paremti lemontiškiai 
buvo ir pernai surengę. 

East St. Louis, UI., lietuviai 
surengė rugpiūčio 16 d. gimnazi
jai paremti gegužinę V. ir L. 
Grybinų sodyboje. 

Jei ir kitose vietovėse tokie 
renginiai būtų daromi, Vasario 
16 gimnazija galėtų šviesiau 
žiūrėti į ateitį. 

Jonas Kavaliūnas 

Announcing the limited 
availability ofafine 

china plate ofhis eminence 
"The Pope"John Paul II 

•niiiiniiniiiiiiiiiiiiiffmiiniuiininimi 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 68rd Street 
Chicago, 111. 60629 

TeL 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

šeštad. 9—12 vai. 
ir pagal susitarimą 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 
Chicago, įmoofs 60629 

TeL — 7764700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vai. d. 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ RCŠDŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARjTVDUI KOALAI 

Tel.. 434-9655 arba 737-1717 

Aglow \\ith the luster of fine china 
and the rich beaut\ of 2-t karat gold.. 
the plate captures the reverent spirit 

ofhis eminence John Paul II. 

This first edition plate measures 
H" in diameter. 

Order no\v onlv S 12.95 
No C 0 D 

OFFICIAL ORDER FORM * " ~ 
DRAKE STUDIO. LTD. 
10245 Pacific A*e., FranMn Pat*. IL 60131 
• YES. I would likę to order the 

Pope John Paul ll plate for only 
$12 95 per plate 

• I enclosed m check or money order 
or charge my order to 
D MASTER CARD • VISA 

ACCOUNT NO 

EXPIRAT!ON OATE 

SlGNATURE 

NAME 

AODRESS 
CITY 

STATE ZIP 

1MUST BE SiGNEDTQB€ VAUDl 

PLEASE A U O W 3 T0 4W£EKSFOR OELiVEBV 

J? 

Pokalbis apie vakaro surengimą Vasario 16 gimnazijos naudai. H kaire*: 
. Vakario 16 gimnazijos dir. Jonas Kavaliūnas. LB Ga«p Parko apyl pirmi-
j ninke ir Vid Vak. apygardos sekr. Danguolė Valent.naite ir Balio centro 

valdybos p.rminink* Maria Rudiene Nuotr. V. Jaiinevtčfeua 

A N A T O L I J U S K A I R Y S 

PO DAMOKLO KARDU n DALIS 
Naujas romanas, išleido LIETUVIŲ SAULIŲ SĄ-GA 

TREMTYJE, I-sios dalies tęsinys, išleistos 1973, apimąs 
pirmuosius 3 pokario metus. Viršelį su aplanku pieae 
dail. P. Aleksa, 303 pusi., kaina su persiuntimu $845. 

Uiflakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629 
Illinois gyventojai dar prideda 40 cL valstijos mokesčių. 
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