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Laiškai iš Gulago 
%Savo maldose neužmirškite mūsų, esančių už spygliuotų vielų 

eiti į katilinę ir pradėti dirbti rių pusantrų metų už grotų, svei-
pečkuriu. Šis darbas nelengvas: kata jokiu būdu negalėjo pagerėti 
reikia iš lauko prinešti anglių, Faktiškai sveikata gerokai pabfo 
supjauti malkas, išnešti laukan gėjo. Be to, aš jokios gydytojų 
perdegusias anglis ir pelenus ir komisijos nesu matęs. Atvykus 
visą parą kūrenti katilinėje esan- ligoninę, gydytojas paklausinėjo! 
tį pečių. Aš jam atsakiau, kad apie sveikatos stovį sugaišdamas" 
dėl senyvo amžiaus ir silpnos svei- kelias minutes laiko, panašiai bu-j 

§.m, vasario 17 d. viršininkas katos (nuolatinis ūžesys galvoje, vo ir išrašant iš ligoninės. Štai ir 

Rašo Vladas LAPIENIS: . 

"... Nuo 1977 m. gruodžio 9 
iki š.m. sausio 27 buvau ligoni
nėje. 

pasakė, kad "gydytojų komisija" 
(kurios aš nesu matęs) įpripaži-

dažni ir varginantys galvos gydytojų komisija! Kaip vienas 
skausmai, žemas kraujo spaudi- gydytojas gali sudaryti gydytojų 
mas, radikulitas ir streikuojanti komisiją? 
širdis) tokio darbo atlikti nepa- Karceryje buvau uždarytas| 
jėgsiu. Tada viršininkas labai su- n u o vasario 24 d. iki kovo 3 d 
pyko ir pagrasino nubausti kar- Pabuvus karceryje, mano sveika-J 
ceriu ir kitomis bausmėmis. Iš ta dar labiau pablogėjo. Viršinin-[ 
tikrųjų kolonijos administracija kas, į tai neatsižvelgdamas, liepė| 
už tai, kad nėjau dirbti pečku- eiti į cechą siūti pirštinių. Už at 
riu, man parašė papeikimą, už- sisakymą grasina uždaryti ketu 
darė septynioms paroms į karce- riolikai parų į karceri- Kaip as| 
rj, uždraudė šiais metais gauti g a i įu c;ūti, kai dėl silpno regė 
maisto siuntinį ir uždraudė vasa- j j m o nematau kaip į adatą įver 
rio mėnesį pirkti lagerio parduo- tj siūlą. Ar uždarys į karcerį -
tuvėie produktus. Kitais mene- parodys ateitis, 
šiais leisdavo lagerio parduotuvė
je nusipirkti produktų už 5 rub. 

Nubausti žmogų, kuris dėl se
nyvo amžiaus ir dėl silpnos svei
katos nepajėgia atlikti sunkaus 
darbo ir už vieną nusikaltimą 
nubausti net keturiomis bausmė
mis yra grubus pažeidimas ele
mentariausių žmogaus teisių. Šie 

Vladas Lapkuis 

nusi mane sveiku, pilnai darbin 

Tačiau aš esu ramus, nes ži 
nau, kad Dievas yra mūsų prie 
glauda ir stiprybė. Žinau, kad 
yra vienas Dievas, turiu sielą 
vieną kartą mirsiu ir galutinai 
mane nuteis Dievas. Žinau, kad 
yra viena amžinybė negrįžtama 
nepataisoma ir kad vienintelis] 
kelias į ją — dorybės ir atgaila. 

faktai liudija, kaip mūsų šalyje £ į £ ~ į į g į -]ėgos k a s k a r t mažė-į 
yra gerbiamos žmogaus teisės. - įt „ y j ^ ^ t^jau m e s galimej demijos pirmininkui, kuriame iš-

iki . . . x. . . V J ^ a š Jf,^.10 m e t ų ,K1 save praturtinti dvasinėmis verty. 
gu ir nustačiusi trečiąją invalidu- arešto nebedirbau ir gavau pen- • - . 
mo grupę, kuri be apribojimų su- siją. O nedirbau todėl, kad ne-
teikianti teisę kolonijos administ- galėjau. Kiekvienam sveikai galvo- S a v 0 ™ald°se neužmisKite mū-\ 
racijai skirti atlikti bet kokius jančiam žmogui aišku, kad praė- su> e s a n č l u u ž spygliuotų vielų 
darbus. Man tuojau pat įsakė jus daugiau kaip 11 metų, iš ku- Vladas"t 

Iš "Aušros" Nr. 10 (50) 

1978 m. birželio 13 Birželiniu įvykių minėjimo proga Baltuosiuose rūmuose lankėsi Lietuviu Bendruomenės suorganizuota 
delega*.i|a. kurioje, be Bendruomenės vadovybės, taip pat buvo pakviesti VLIK.'o pirmininkas, k;tų lietuvių organizacijų bei latvių ir 
estų atstovai. Delegacija buvo priimta viceprezidento VValter F. Mondale. Pokalbyje, kuris te<*si \ vai ir 15 minučių kurj laika 
dalyvavo ir JAV prezidentas limmy Carter. Priėmimas buvo labai naudingas, nes pokalbio metu buvo paliesti visi mūsų gyvybiški 
reikalai. Iš kairės: viceprezidentas VValter F. Mondale, JAV LB krašto vald. vicepirm R Cesoniv Liet religinės šalpos atstovas kun K 
Pugevičius, JAV LB krašto vald pirm. inž. A. Gečys, PLB vald. pirmininkas inž. Br. Nainys, prezidentas iimmy Carter, Lituanistikos 
instituto atstovas dr. T. Rėmeikis, Bendruomenės atstovas VVashingtone A. Gureckas. Amer-kos rWso atstovė Jolanta Raslavičiūtė 
ir latvių atstovas Olgerts Paviovskis. Antroj eilėj (už Nainio) estų atstovas Maido Kari. YLIK'o pirm dr. K Valiūnas ir Jaunimo 
saiungos atstovas V Nakas 

Protestai Maskvai 
tebeplaukia 

•< 
Paryžius. — Prancūzijos Fi

zikos draugijos pienininkas prof. 
Bernard Dreyfusš s i u n t ė laiš
ką Sovietų Sąjungos Mokslų aka-

SOS! SOS! SOS! 
M. Šumausko duktė uždaryta į psichiatrinę ligoninę 

Už nuomonės pareiškimą... 

i — Dažnai turtingas vaikas 
sėdi ant vargingos motinos 
kelių. 

Danų patarlė 

1976 pabaigoje už savo nuomo
nės vietą pareiškimą Maskvoje 
buvo sulaikyta buvusio Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininko M. Šumaus
ko vyresnioji duktė (P. Lumum-
bos universitete Maskvoje baigu
si žurnalistiką). Ją atvežė į Vii-

nifesto" egzempliorių. Manifeste 
Teismo nuosprendis buvo per

skaitytas lapkričio 28: 10 metų 
griežto režimo lageryje ir 5 m. 
tremties. 

Krata pas Pašilius 
1977.Vin.23 19 vai. netikėtai 

pasirodė Vilniaus KGB su tardy
mų ir paguldė į Naujosios Vii- tojų Jurkštu priešakyje. Birutei 
nios psichoneurologinės ligoni- ir Aleksui Pašiliams buvo pateik-
nės IV skyrių, kur gydomos įvai- *i kratos orderiai, - pasirašyti tar-
rios nervų ligos. 1977 pavasarį ji dytojų Pilelio ir Kazio, parvirtin-
slapta gavo savo "ligos" istori- ti prokuroro Kairelio ir LTSR SK 
ją ir iš ligoninės pabėgo. Tačiau pirmininko Petkevičiaus, padaryti 
netrukus buvo surasta ir vėl at- kratą, norint gauti papildomos 
vežta į tą pačią ligoninę. Sį kar- medžiagos baudžiamojoj byloj 
tą ją uždarė jau į I skyrių, ku- Nr. 38 dėl Gajausko Balio, kai
riame laikomi psichiniai ligoniai, tinamo numatytu nusikaltimu pa-
Cia jai kiekvieną dieną buvo da- gal LTSR BK 68 str. II d. Krata 
romos dviejų vaistų injekcijos, pradėta VIII.23 19 vai., baigta — 
betarpiškai dalyvaujant gydyto- VHI.24 2 vai. 30 min. Pašilienė 
jams. Vieni iš tų vaistų — ami- atsakė, kad jokių daiktų ar do-
nozinas, kuris sveikam aptemdo kumentų, liečiančių šią bylą, ne-
protą. t U r i . Iškratytas gyvenamas na-

1977 birželio mėn. ji dar te- mas, rūsys, garažas, ūkinis pa-
bebuvo laikoma ligoninėje. Koks statas. Bibliotekos rašomajame 
jos tolimesnis likimas — žinių stale rasti šie dokumentai, rašy-
nėra. (Kiti duomenys, pvz., jos ti rašomąja mašinėle: 
pavardė, vardas, datos nežino- 1. Dokumentas, prasidedantis 
m n žodžiais: "Esti jos-Latvijos-Lietu-

. vos Tautinio judėjimo Vyriausio-
HetirUcoJaSkūno teismas j o k o m i t e t o sudarymo aktas", 

1976 gruodžio 22 Jonavoje bu- datuotas 1977 rugpjūčio 20. Do-
vo suimtas H. Jaškūnas. Kratos kumentas parašytas dviejuose la-
metu buvo paimta kelios de- puose, baigiasi žodžiais "Ponui 
šimtys "TSRS Nepriklausomų Kurtui Valdheimui". 
tautų sąjungos organizacijos ma- (Bus daugiau). 

Teiškia protestą dėl fiziko Juri 
Orlovo nuteisimo, atkreipė dėme
sį į nenormalias sąlygas, kuriose 
buvo nagrinėjama Orlovui iškel
ta teismo byla, sąlygas, kurios 
yra priešingos elementariau
siems teisingumo dėsniams. Orlo
vui iškeltas teismo procesas ir 
kaltinamojo nuteisimas sujaudi
no visus prancūzus fizikos moks
lininkus, nepaisant kokių politi
nių įsitikinimų jie bebūtų. 

KANALAS TAMPA PANAMOS 
NUOSAVYBE 

Panamos Miestas. — Vakar 
prezidentas Carteris nuskrido į 
Panamą. Grįš šiandien. Pakelėj 
buvo sustojęs Atlantoj. Panamos 
Miesto centrinėj aikštėj buvo ti-

namos vidaus -reikalus. Pakeistam 
tekstui siūlė daryti naują referen
dumą. Siūlymus dar kartą bal
suoti Torrijos atmetė. Tarp įvai-

i rių prieš sutartį ir Ameriką nu-

Maskva apie 
'riešutį politiką 

Maskva. — Tass ketvirtadieni 
užatakavo "reakcinius riešutų po
litikus", tvirtinančius, kad perse
kiojami sovietų disidentai. Po 20 
minučių toks pat biuletenis buvo 
pakartotas, išleidus žodį "rie
šutų". UPI užklausus atsakingo 
Tasso tarnautojo buvo paaiškin
ta, kad pirmojoj versijoj teletipo 
operatoriaus buvo padaryta klai
da. 

Pirmoji redakcija buvo aiškiai 
nukreipta prieš prezidentą Car-
terį. Ataka laikoma pati pikčiau
sia, kokia buvo Carterio asmens 
adresu. Turėta minty jo atsilie
pimas apie Orlovo nuteisimą. 
Tasso komentarus valė Vladimir 
Nikolajev, dar pridėjęs, kad, (va
dinamųjų disidentų persekiojimas 
neturi realaus pagrindo, visą 
kampaniją suorganizavo deten-
tės priešai, o Orlovas sovietų vi
suomenė} neturi jokio užnugario. 

Žodis "riešutų*' pasirodė biule
teny tik anglų kalba Rusų kalba 
to nebuvo. 

Brežnevo 

Bonna. —Tik dabar Bonno-
je sužinota, kad Brežnevo lanky
mosi Vakarų Vokietijoje metu pre
zidentas Walter Scheel buvo 
pasiūlęs iš Spandau kalėjimo pa
leisti paskutinį Niurenbergo teis
mo nuteistą Rudolf Hessą. Brež
nevas siūlymą atmetė, sakyda
mas, kad "sovietų liaudis" su to
kiu sprendimu nesutiktu. Opera
vo ''liaudimi", tartum diktatūra 
vykdytų tautos valią. 

kimasi, kad susirinks 200,000 į kreiptų šūkių yra ir tokių: "Car-

Panamos kanalo istorija. Viršutiniame piešiny: 1881 40,000 darbininkų 
pradeda kasimo darbus, apačioje netoli kanalo Colon kapines, kuriose 
palaidoti šimtai kasėjų, mirusių užsikrėtus visokiomis tropUrinėmi* li
gomis 

žmonių pasveikinti Carterio. p. 
ratifikacijos dokumentų pasikei
timo Carteris žadėjo pasakyti kal
bą, transliuojamą per vietinę te
leviziją ir radiją. 

Vakar diena visoj Panamoj bu
vo šventadienis. Visi piliečiai bu
vo raginami suvažiuoti į sostinę 
ir dalyvauti iškilmėse, parodyti 
pritarimą naujiems abiejų šalių 
santykiams. Buvo suorganizuo
tos motorinės priemonės suvežti 
visus norinčius. 

Oficialūs astmenys sako, kad 
tai svarbiausia jų valstybės die
na nuo nepriklausomybės paskel
bimo prieš 75 mestus, bet tikroji 
nepriklausomybė prasideda da
bar, kai panaikinama valstybę 
perkertanti zona. 

Negalima pasakyti, kad visi 
panamiečiai pritaria kanalo su
tarčiai. Daug kas smerkia savo 
šefą gen. Omar Torrijos, kad jis 
pasirašo Amerikos Senato papil
dytą tekstą, leidžiantį Amerikai 
padaryti intervenciją, jei kanalo 
neutralumui grėstų pavojus. Va
dina tai Amerikos kišimusi į Pa-

Atsistatydino 
Belgijos premjeras 

Briuselis. —Belgijos ministe-
ris pirmininkas Leo Tindemans 
atsistatydino, bet dar nežinoma, 
ar karalius Baudoin jo atsistaty
dinimą įpriims. Premjeras negalė
jo su savo kabineto nariais su
tarti ekonominiais klausimais. 

Pakenks Amerikos 
saugumui 

Washmgtonas. — Siūlymai pa
keisti Amerikos žvalgybos apara
tą, apkarpyti sekimo agentūrų 
veikimo ribas labai pakenks kraš
to saugumui, sakė Senatui išė
jęs į atsargą armijos gen. Richard 
Siihvell. 

terį sušaudyti". Daugiausia stu
dentai radikalai tokius ir pana
šius šūkius raudonais dažais ter-
lioja sienas visam mieste. 

Valdžios sluoksniuose sakoma, 
kad tokių protestuojančių yra ne
žymi mažuma ir iškilmėms ne
pakenks. Tvarkai palaikyti ne tik į 
sutraukta policija, bet rr kariuo
menės daliniai. 

Atsistatydino Italijos 
prezidentas Leone 

Roma —Italijos prezidentas 
Giovanni Leone atsistatydino. Jis 
buvo viešai kaltinamas kažkokio
mis piniginėmis suktybėmis, ir 
komunistai viešai pareikalavo at
sistatydinti. Po atsisakymo pre
zidento pareigų, Leone, kalbėda
mas per televiziją, sakė, kad kal
tinimai neturi pagrindo, bet at
sistatydina, nes neteko didelės 
tautos dalies pasitikėjimo. 

Laikinuoju prezidentu automa
tiškai tapo senato pirmininkas 
Amintore Fanfani. Pagal konsti
tuciją parlamentas prezidentą li-
kuriam terminui (6 mėn.) turi 
išrinkti per tris savaites. 

Giovaani Leone 

Asbestas pavojingas 
sveikatai 

Washmgtonas. — Aplinkos ap
saugos agentūros taisyklės apsau
goti orą nuo asbesto dulkių Įsi
galiojo nuo ketvirtadienio. Asbes
tas yra viena iš medžiagų, ga
linčių sukelti vėžį. Reikės laiky
tis didelio atsargumo atnauji
nant ar griaunant pastatus ir sau
gotis, kad i orą nekiltų asbesto 
dulkių. 

Begin gali 
atsistatvojTiti 

T d Aviv. — Izraelio premje
ro Menachem Begino bendradar
biai spėlioja, kad jis gali atsista
tydinti, jeigu negalės gauti kabi
neto pritarimo savo planams dėl 
okupuotų žemių. Sekmadieni tu
rėtų būti kabineto posėdis, ir jei 
iki to laiko neras kompromiso, 
iš savo posto atsisakys. 

Arnman. —Jordanijos kara
lius Husseinas II vedė blondiną 
amerikietę Lisą Halaby, Libano 
emigranto dukterį Jos tėvas bu
vo Pan American World Arnvays 
prezidentu. 

Maskva. — Sovietai i erdvą 
iškėlė du kosmonautus. Jie turė
tų susijungti su tuščia aplink 
Žemę skriejančia laboratorija Sa-
liut 6. 

KALENDORIUS 

Birželio 17: Adolfas, Benilda, 
Daumantas, Liudgailė. 

Birželio 18: Hipatijus, Marina, 
Gimbutas, Vaiva. 

Birželio 19: Romualdas, Julijo
na, Andagis, Ramunė. 

Saulė teka 5:15, leidžias 8:28. 

Ū M I 
Dalinai apsiniauką, šilta, 40 

proc. galimybė lietaus su perkū
nija, apie 85 < 

http://1977.Vin.23
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DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m. birželio mėn. 17 d. SMAGI IŠVYKA Į GAMTĄ 
Norėdami pasidžiaugti pavasa

riu. Cicero Vysk. M. Valan
čiaus kuopos moksleiviai ir jau
nučiai ateitininkai suruošė iškylą. 
Anksti sekmadienio rytą susirin
kom prie Sv. Antano parapijinės 
mokyklos. Susirinko ir nemažai 
tėveKu. Susigrūdę j automobi
lius, važiavome Argonne Parko 
l ėk . 

Parke susiradom gražią aikš
telę. Moksleiviai pradėjo žaisti 

muštuką, jauniai spardė sviedinį, 
loti žaidė su "frizbee", o tėveliai 
susėdę pavėsyje šnekučiavosi apie 
gražų šiką orą. Turėjom progos 
ir pavaikščioti po mišką ir gėrė-
us gražia gamta. 

Truputi tpavargus buvo gera pa
sisotinti J. Arštikio ir tėvų ko
miteto piimrninko mokyt J. Kon 
čiaus iškeptomis dešrelėmis. 

Po pietų dvi mokytojos — Lo
reta Radvilaitė ir jos draugė Mar-

TJntatmai nusiteikę Cicero Vysk. M. Valančiaus kuopos moksleiviai ateitininkai išvykos metu. B k: Jūratė Arstikyte, Viktoras Radvilas, Ed
vardas šulaitis, Sigutė Baltrušaityte, Rūta Končiūtė. Andrius Padleckas, Vytas Mkkus ir Saulius Baronas Nuotr. Vidos Kuprytės 

SAS PAVASARIO KURSAI 
Entuziastiškai nusiteikę penki 

studentai, keturi iš Chicagos, 
viena iš Bloomingtono, India 
nos, gražią praeito penktadienio 
popietę išvyko iš Chicagos į To
rontą — į Studentų Ateitininkų 
sąjungos pavasario — vasaros 
kursus. 

O kodėl šie studentai entuzias
tiškai nusiteikę? Todėl ̂  kad kur
sų tema ''Entuziazmas''. Bet 
vis tik keliaujant buvo ir tam tik
ra nežinia ir neramumas — ar 
bus užtektinai dalyvių iš kitų 
miestų, ar Toronto draugovė pa
kankamai pasiruošusi kursams, 
ar iš vis bus verta tokią ilgą ke
lionę atlikti? 

Nuvykus šeštadienio rytą į sese
lių namus, neramumas tuoj pat 
neišnyko, nes dalyvių buvo ma
žai, palyginus su praėjusiais pa
vasario kursais. Buvo dalyvių iš 
Rochesterio, Montrealio, Toron
to ir dar keletas kitų prisidėjo iš 
Chicagos. 

Kursus pradėjo Rūta Vaškevi-
čiūtė, Toronto draugovės pirmi
ninkė. Ji maloniai padėkojo atvy
kusiems ir pristatė kalbėtoją, Ri
mą Bumbulytę. Rima trumpai 
pristatė kursų temą, palyginda
ma entuziazmą su sviediniu (su-
per ball), kuris gali labai aukštai 
kilti. Ji pasakė, kad ir studentiš
kas entuziazmas gali ir turi kilti 
kaip tas sviedinukas. Rima tokiu 
konkrečiu pavyzdžiu pakėlė klau
sytojų nuotaiką, kad dalyvių en
tuziazmas pradėjo kilti, nežiū
rint, kad jų buvo nedaug 

Kai pradėjo kalbėt sekantis pre
legentas, Eugenijus Girdauskas, 
visi susirūpinimai kursantų skai
čiumi pranyko, nes Eugenijus iš
kėlė labai svarbią dr. Juozo Gir
niaus mintj: "Entuziazmas yra 
asmens, o ne kolektyvo dalykas. 
Apie entuziazmą bet kurioj or
ganizacijoj galima kalbėti tik ne-
tiesiog — pagal tai, kiek joj yra 
entuziazmo pilnų žmonių. O to
kių žmonių visada ir visur grei
čiau yra mažuma, o ne daugu
ma. Dauguma gali kuriuo nors 
atskiru uždaviniu užsidegti tik 
trumpam laikui. Todėl ir tenka 
mažumai vis iš naujo žadinti 
daugumos entuziazmą, iškeliant 
tuos ar kitus uždavinius jai už
degti". 

Jei kiekvienas kursų dalyvis 
parvežtų gilų entuziazmą, jis ga
lėtų kitus studentus tuo entuzi
azmu apkrėsti. 

Po to vyko gyvos diskusijos, 
trukusios ilgiau kaip valandą. Čia 
buvo bandoma surasti konkre
čių būdų, kaip entuziazmą stu
dentų tarpe pakelti. Buvo iškel
ta dar vieną dr. J. Girniaus citatą: 
"Entuziazmo versmių tenka ieš
koti ne kitur, o savyje pačiame". 
Prie diskusijų prisidėjo k sve
čiai — Vincas Kolyčius k dr. Ona 

Gustainienė. 
Pietų metu sužinojome, ką To

ronto italai valgo ir geria. O po 
pietų buvo progos pasivaikščio
ti seselių kiemelyje ir parkelyje, 
pažaisti su entuziastišku sviedinu
ku. (Jį tarp kitko, pametė SAS 
CV pirmininkas), ir net buvo 
progos aplankyti lietuvišką par
duotuvę ir nusipirkti garsaus Ka
nados lietuviško sūrio. 

Popietinę paskaitą pristatė Al-
mis Kuolas, Ateitininkų Tarybos 
narys. Jis paaiškino, kad iš kele-
tos^Tarybos narių buvo sudaryta 
komisija, kurios darbas yra nusta
tyti studentams veiklos gaires. Al-
mis pristatė tos komisijos sudary
tą keturių metų planą. Yra jau 
numatytos keturios temos kasmet 
ir kad tos temos bus visom drau
govėm pristatytos to pačio pre
legento —kasečių būdu. Almis 
prižadėjo, kad kasetės bus paruoš
tos iki rudens. Reikės palaukti iki 
to laiko pažiūrėti ar šis naujas bū
das praktiškai pavyks, bet vis vien 
Taryba yra sveikintina už tokį 
konkretų darbą. 

Neapleido mus ir be fizinio dar
bo. Kursų rengėjai yra numatę 
išleisti kursų proga laikraštėlį. 
Tai ir mes turėjome išmankštin
ti rankas ir protus tam tikslui. 

Vakare visi susirinkome pas Ra
munę Stravinskaftę. Ir vėl buvo
me gardžiai ir sočiai pavaišinti. 
Buvo malonu praleisti vakarą 
kartu besvarstant pasaulines pro
blemas ir tada kartu apžiūrėda
mi kai kurias įdomesnes Toron
to miesto vietas. 

Sekmadienį susirinkom Prisikė
limo parapijoje 5v. Mišioms ir po 
to Lietuvių namuose prie karštų 
cepelinu vyko kursų užbaiga. 
SAS CV pirmininkas Saulius Gir
nius apibūdino praeitų metų 
draugovių veiklą ir Rūta savo 
žodeliu užbaigė kursus. 

Visos abejonės kurios buvo va
žiuojant į kursus, dingo patyrus 
kursų tikrai entuziastišką dva
sią ir šventišką nuotaiką. Padėka 
tenka Toronto draugovės valdy
bai už įdėtą darbą ir rūpestį. 

Aš žinau, kad tie penki stu
dentai kurie važiavo iš Chicagos, 
ir esu tikra, kad ir visi kiti kursų 
dalyviai patenkinti grįžo į namus 
entuziastiškai vėl dirbti, įgyvendi
nant mūsų šūkį: visa atnaujin
ti Kristuje. 

Loreta StonČiūtė 

PASITARIMAS 
ATSINAUJINIMO REIKALU 

Gegužės 25 d., Forest Parke, 
111., įvyko pasitarimas krikščio
niško atsinaujinimo reikalu. Ja
me dalyvauja ses. O. Mikailaitė 
iš Putnamo, kun. dr. Ant. Paškus 
iš Detroito, kun. Ant Saulaitis, 
SJ. ir R. Sidrienė ii Chicagos, 

kun. J. Sarauskas iš Evanstono ir 
Win dr. K. Trimakas iŠ Forest 
Parko. Pasidalinta bendru rū
pesčiu ir skirtinga patiitimi. Pa
stebėta paradoksiška situacija lie
tuviu išeivių visuomenėje: pavir
šutiniškas nesidomėjimas religi
ja, ir gilus jos alkis: pasigendama 
aktualių klausimų aiškinimosi, 
religinės tiesos pritaikymo gyve
nimui. 

Buvo pasisakyta nesiriboti vien 
veikla tarp ateitininkų, bet krikš
čioniško atsinaujinimo idėją kelti 
lietuvių visuomenėje. Nebuvo su
darytas platus planas, bet pasilik
ta prie keleto konkrečių darbų, 
kuriuos atlikti ryžosi pavieniai 
asmenys: spaudai paruošti vieną 
kitą leidinį, telkti medžiagą, pa-
.-uoštą anglų kalba, ir ją pritaiky
ti lietuviams, organizuoti toliau 
krikščioniško atsinaujinimo sa
vaitgalius. 

Buvo pajustas gyvas reikalas 
palaikyti ryšius ir vieni kitiems 
darbe talkininkauti. 

KELIAS Į AUKSINI RYTĄ 
1978 

sha pravedė žaidimus. 
Jaunučiai mėtė sviedinukus į ki

birus. Vėliau lenktyniavo, bėgo, 
šokinėjo — šoko viena koja, 
dviem kojom... Patyrėme, kad tė
veliai visai nesimankština. Tuoj 
įtraukėm juos į žaidimus. Tėve
liai prieš jaunučius bėgo su šaukš
tais, su sviediniais tarp kelių. Dar 
pasisupom sūpuoklėmis ir pasi-
karstėm ant gimnastikos karčių. 
Prieš važiuodami namo, sušu
kom Ačiū! Ačiū! Ačiū! Tėvų ko
mitetui, Končiui, kuopos globė
jai A Prapuolenytei, inž. J. Aršti-
kiui, Loretai, Marchal ir visiems 
tėveliams už tokią smagią išvyką 
į gamta. Vida Kuprytė 

dominti; ji yra vieta garbinti ir 
mylėti Dievą. Tik nesidomaujan-
tis nesupranta Sv. Mišių reikš
mės". Toliau redakcija dar cituoja 
D. Gortes pasisakymą: "Katali
kybė yra visokios tiesos iždas, visų 
paslapčių šviesa. 

Kas katalikybės nepažįsta, ji 
yra tamsybė, kas ją pažįsta, ji yra 
šviesa". 

Mieli lipniūniečiai, jūs čia už-
kliudėte didžiai reikšmingą šių 
dienų jaunimo tarpe vyraujantį 
reiškinį. Tik per katalikiškumo 
principo deramą supratimą ženg
sime keliu į Auksini rytą. Dau
giau ir išsamiau bandykime pa
žvelgti į kat principą, kuris šian
dieną taip visų vengiamas, ne
mėgiamas, net paties katalikiš
kojo jaunimo. Juo tačiau remia
si visi kiti ateitininkų principai. 

rY Razminas 

tais. Čekį išrašius "Lithuanian 
Roman Catholic Federation 
Ateitis", auką bus galima nusira
šyti nuo mokesčių. 

"Ateities'' redakcijos adresas: 
Ateitis, c)o kun. K Trimakas, 
850 DesPlaines Ave., Apt 409, 
Forest Pade, IH. 60130. 
IS CHICAGOS SENDRAUGIU 

VEIKLOS 

Birželio mėn 1.1 d. 10 vai. Chi
cagos ateitininkai sendraugiai su
sirinko Jaunimo centro salėje Sv. 
Mišių aukai, prisiminimui 1940 
— 1941 m. birželio mėn. skaudžių 
įvykių Lietuvoje ir savo meti
niam susirinkimui. 

Sv. Mišias atnašavo kun. Ant. 
Saulaitis, S. J. Irena Kazlauskie
nė paskaitė ištrauką iš L. K. B. 
Kronikos, o M. Silkakis — psal
mę ir antrąjį skaitymą. Pamokslą 
pasakė kun. A. Saulaitis, S. J., iš 
Sibiran ištremtų žmonių gyve
nimo. Sužinojome, kaip vienas 
kunigas jėzuitas stengėsi padėti 
neUmiingiesierns, vargstantiems 
tremtiniams. Jis važinėdavo su 
pagedusiu dviračiu ilgiausius nuo
tolius, naktimis klausė išpažinčių, 
krikštijo vaikus, laimino norin
čius priimti moterystės sakramen
tą, o rytą keliaudavo toliau. Tas 
jėzuitas liudija, kad tokio stipraus 
žmonių tikėjimo nebuvo niekur 
matęs, kaip baisiose Sibiro taigose. 
šv. Mišių dalyviai, prof. B. Vit
kaus vadovaujami, giedojome 
šventas giesmes: Jėzau pas mus 
ateiki ir Marija, Marija. 

Tai kun. Alfonso Lipniūno 
ateitininkų kuopos laikraštėlis. 
Kuopa pasiryžusi keliauti į Auksi
nį rytą. Lipniūniečiai kviečia ir 
kitus savi idėjos draugus pasirink
ti Auksinio ryto kelią. Redakci
ja jau daug kam iš jaunimo spau
dos pažįstama: Dalia Garūnaitė, 
Audra Kubiliūtė, Lidija Dudėnai-
tė, Arūnas Pemkus, Dalia Muso-
nytė. Laikraštėlyje bendradar
biauja ne tik visi redakcijos na
riai, bet ir keletas jų idėjos drau
gų. Jie dar savo naujas plunks
nas bando ir kituose jaunimui 
skirtuose leidiniuose. Reikia tik
rai džiaugtis, kad jaunimas neat
sisako nuo pirmyjų rašto bandy
mų kietuvių kalba. Gal pirmie
ji plunksnos brėžiniai ir gana 
sunkūs (o kam kada buvo leng
vi?), truputį nuo jų kenčia kal
bos dėsnių reikalavimai, bet tai 
visa nugalima, ištvermingai ir vis 
iš naujo bandant duoti ryškes
nę spalvą lietuvių kalbos saki
niui. Niekados neskubėti pradėtą 
sakinį užbaigti, prie jo kelis kar
tus sugrįžti, tobulinti, ieškant sa
kinio ir minties darnumo. Jau ir 
šiame leidinėlyje yra silpnesnių 
ir brandesnių darbelių. Skaity
damas rr matai, kuris skubotai pa
rašytas, kuris labiau išmąstytas. 
Įdomus puslapis, skirtas katalikiš
kumui. Čia gana prasmingas re
dakcijos atsakymas bendradarbia
vimui VLK, kurio straipsniukas 
prasideda šiaip: "šiais laikais ka
talikiškumas 'eina į bėdą' ". 
VLK atvirai pasisako, kad Mi
šios neįdomios... 

Tačiau redakcija jau neišken
čia ir mielam bendradarbiui šiaip 
atsako: "Sv. Mišios negali būti ne
įdomios, jei lankantysis supranta 
jų reikšmę ir tikslą. Bažnyčia nėra 
pramoga, kurios pareiga yra su-

STUDH^TAI RUOŠIA 
"ATEITIES" KONKURSĄ 
Paprastai vyresnieji daugiau 

įvertina jaunimo kūrybines pa
stangas. Ir "Ateities" jaunimo 
konkursui iki šiol pinigus skirda
vo vyresnieji. Pirmą kartą pats 
jaunimas pinigų skiria tokiai pre
mijai. 

Chicagos studentų ateitininkų 
draugovė savo priešpavasarinia-
me susirinkime nubalsavo iš drau
govės iždo paskirti 50 dol. "Atei
ties" skelbiamo jaunimo konkur
so vienai premijai. 

Šio konkurso premijoms viso 
reikia 700 dolerių. Du šiol, be 
Gricagos studentų draugovės, 
200 dolerių atsiuntė inž. Pranas! 
Baltakis iš Sih/er Spring, MD. 

"Ateities" redakcija prašo įver
tinti jaunimo kūrybines pastan
gas ir tapti šio konkurso mecena-

MANĮUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Cts 
Jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
tagta pianu atkVriant pasirink 
tos reikmenis ypatingai progai 
POnsi užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad 
ir ketvirtad. vakarais Ud 9 vai. 

3314 Weit 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
B BOSTONO m N E W TORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPtSE: 

Dviejų 

17 — $845.00 Rugsėjo 22 — $845.00 

rugpjūčio 6 — $1245.00 
liepos 2 — $1245.00 rugsėjo 3 — $1195.00 
liepos 10 — $124500 groodiio 22 — $104500 

Vitos grupes aplankys Kauną ir Trakus. Prie *ių grupių galima jungtis 
S VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ ra papildomu mokesčiu 
N*wYork*tv 

GRUPtSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUOTIS 
PŪDO ANKSČIAU. 
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TRANS-ATLANTIC TBAVBL SERVICE, INC. 
988 We*4 Broatoy , P. O. Bos 116 

Sonth Boston. M*. 02127, Tai. (617) 2684T764 

Mest ais btaed oa doobte ocespancy aad are iubject to 
and/or Govsrnrassst spptvral. 

THE LRHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Seoond ciass postage paid at Chicago, m. Published daily 
ezcept Sundays, Legsi Holidays, days after Chnstroas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Society. 
Subscription Rates $33.00 — Chicago, Cook County 

Illinois and Canada. Elsewhere in the U S A $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kviekvieno skaitytojo ad
reso, gavus ii jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. 

Chicago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JA.V 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje (U. S.) 33.00 19.00 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

a) Administracija dirba kas- f e Redakcija straipsnius taiso sa-
dieo nuo 8:30 iki 4:30, šešta- * vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo &30 iki 12:00. \ nių nesaugo. Juos grąžina tik ii 
# Redakcija dirba kasdien k anksto susitarus. Redakcija už 

8:30 — 4:00, šeštadieniais Į skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. (, bimų kainos prisiunčiamos gavus 

C prašymą. 

MAS AUTOBUSAS IŠ 
TORONTO 

Autobusas iš Toronto į MAS 
stovyklą Dainavoje jau užsaky
tas. J is išvyks iš Prisikėlimo 
parapijos (1011 College St.) 8 

Po pamaldų pirmininkas M. 
ŠiUcaitis pakvietė dalyvius atsigai
vinti prie vaišių stalo. Susirinku
sieji vaišinosi kavute ir skanumy
nais, Aldonos Ankienės padova
notais. 

Po šių vaišių buvo pradėtas 
baisiųjų birželio įvykių minė
jimas. Prasmingu žodžiu minėji
mą pradėjo skyriaus pirmininkas 
inž. M. šilkaitis. Jis pakvietė prof. 
B. Vitkų uždegti žvakę ir perrišti 

(Nukelta į 5 psl.) 

v a i iš ryto, pirmadienį, l iepos 
3 d. Važiuojantieji prašomi su
sirinkti pusvalandi anksčiau, 
kad autobusas galėtų punktua
liai išvažiuoti Kaina 20 dole
rių. Dar yra likę mažiau negu 
10 vietų. Dėl daugiau informa
cijų kreipkitėR nas Saulių Čyvą, 
18301 La Salle Rd., Cleveland, 
OH 44119, telef. 216 - 481-5706. 

Rez. — 327-1965 
DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
1002 No. Western Avenue 

Ofiso tel. 489-4441 
Valandos pagal susitarimą. 

Perskaitę "Draugą" duokite 
jį kitiems pasiskaityti. 
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

IJceased by VNESHFOSYLIOBG 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metu 
skubiai ir tiksliai aptarnauja 

save skaitlingą klijentūrą siunčiant 
DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVA LATVIJA 

ESTONIJĄ. UKRAINIJĄ ir 1.1. 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
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GARANTUOTAS SKUBUS IR TTKSLUS PRISTATYMAS 
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį įvairių aukštos 

^ kokybės prekių prieinamomis kainomis 
Informacijų ir nemokamų katalogų prasykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose 
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Lietmrgka spauda —« 

LIETUVIU VISUOMENĖS ĮSIPAREIGOJIMAS 
Kai "Draugas" jau pradėtas Išeivija negali atsižadėti savo 

spausdinti nauja technika, —- va- tautos, kaip negali atsižadėti pa-
dinasau ofsetu, —verta atkreipti ti savęs. Tai junginys, kuris duo-
dėmesį į lietuvišką, .spaudą, jos da charakterį ir parodo žmo-
uždavinius ir įsipareigojimus vi- gaus savitumus. Išeivijos visuo-
suomenei ir tautai. Taip pat yra menė negali atsisakyti ir įsiparei-
būtina atkreipti ir visuomenės gojimų, kurių reikia tautiniam 
dėmesį į jos tikslus, veiklos už- gyvenimui gaivinti, palaikyti, 
mojus ir įsipareigojimus savo pratęsti k net išplėsti. Spauda iš
spaudą išlaikyti. eivijos visuomenei yra stipriausia 

Lietuviška spauda yra tautinės priemonė, kuria ji gali naudotis 
gyvybės apraiška. Juo labiau išei- save apreikšti viešumoje ir ieš-
vajoję, kuri gainiojama svetimų koti pasitenkinimo savo tautinėj 
vėjų, kuriai gresia nutautimas ir bendruomenėj, 
svetimybių mišrainė. O kiekvie- Visuomenės įsipareigojimas sa-
nos tautos dalis, įsikūrusi net i- vo spaudai yra įsipareigojimo sa-
migraciniuose kraštuose, nori pasi- vo tautai atspindys. Tas įsiparei-
laikyti savo tautinę tapatybę, sa- gojimas nėra tik savos spaudos 
vo charakterį ir •ryšį su kamienu, skaitymas ir per spaudą ryšių su 
Kai nėra tikrų ryšių su tauta, Ii- tauta palaikymas, bet ir rūpestis 
kusia tėvynėje, išeivija tuo tauti- jos išsilaikymu, jos gerinimu, jos 
niu kamienu laiko organizuotą ateities užtikrinimu. Tą tautinę 
išerviškos visuomenės dalį ir prie ugnį, kuri dega spausdintu Zo
jos glaudžiasi ir nori glausti pri- džiu, turi išlaikyti lietuvių visuo-
augančią kartą. menė. 

Tautiniams siekimams išlaiky- * 
ty, jiems skatinti ir priemonėms Prancūzų katalikų laikraščio 
nurodyti daugiausia padeda sava "La Croix" redaktorius, rašyto-
spauda. Tam įsipareigoja ne tik jas Piere L'Ermite kadaise rašė 
knyga, žurnalas ar savaitraš- savo skaitytojams: "Laikraštis 
tis, bet juo labiau dienraštis, ku- ne man ir ne redaktoriams reika-
ris gali ir turi jungti išsis- lingas, bet reikalingas mūsų tė-
klaidžiusios išeivijos paskirus vynės katalikams, reikalingas 
žmones ir organizacijas, kad jų prancūzams, reikalingas mylin-
tikslai supanašėtų, jų priemonės, tiems savo tėvynę ir savo vaikus. 
tikslų siekiant, tikslingiau derin- Mūsų visų pareiga šį laikraštį 
tusi. Tautinis ir gyvybinis — nuo leisti, jį gerinti ir iš naujo atgim-
gimimo iki 'minties — judėjimas dyti Prancūziją". Tai buvo prieš 
turi būti visos tautinės bendruo- karą, kai prancūzai nesugebėjo 
menės 'rūpestis, pokalbių ir daT- pasidalinti valdžia ir susitarti dėl 
bų dėmesio centras Dėlto sava pagrindinių valstybės reikalų, 
spauda buvo ir yra tas laidinin- kuriuos norėjo pakeisti vadina-
kas, kuris palaiko energiją, duo- masis "liaudies frontas", susida-
dančią šviesą ir skatinančią pasi- ręs iš socialistu ir komunistų. Vė-
ryžimus nuolat gaivinti tautinę liau Maurice Schumanas, pokari-
gyvybę išeivijoje. nis Prancūzijos min. pirm. ir Eu-

Ne visa spauda apima vi- ropos susivienijimo iniciatorius, 
sus tautinius uždavinius. Bet ji remdamasis tais P. L'Ermko žo-
lietuvišku žodžiu jungia prie džiais, išsireiškė: "Prancūzija at-
tautinio kamieno išsisklaidžiu- gimė kraujo ir gyvybių auka, da-
srus ir gaivina apmirusius. Jung- bar ji turi atgimdyti Europą. Ir 
tis, informacija ir ryšių mezgi- tai yra mūsų valdžios ir mūsų 
rnas — lietuviškos spaudos pa- spaudos tikslas", 
grindinis uždavinys. Ją daryti ak- Prisimename šiuos žodžius, 
tualesnę ir plačiau apimančią y- žvelgdama į savo gyvenimą išei-
ra redaktorių, bendradarbių ir or- vijoje. Jos uždaviniai nuolat ple-
ganizacijų atstovų pareiga. čiasi, o jėgos silpnėja. Jos įsipa-

* reigojimai nuolat primena atlik-
Ne kartą esame kalbėję, kad tinus uždavinius, bet išsisklai-

išeivijos spauda turi dvigubą už- dymas graužia drąsą, veiklą, pa-
davinį: perteikti reikalingas Ži- jėgumą ir tikslų aiškumą, Stip-
nias, kad vienos tautos vaikai rinti pagrindines priemones, ku-
jaustų ryšį, ir jungti išeivius riomis galima išlaikyti savo tau-
tautiniams, ideologiniams, soči- tinę veiklą, tai stiprinti, gerinti 
aliniams tikslams. Tai daug sun- ir plėsti lietuvišką spaudą, kad ji 
kesni tikslai, negu spaudos, kuri būtų gražesnė, geresnė ir dau-
eina normaliose sąlygose, savo giau galėtų Jungti su tautiniu 
aplinkoje plačiau ar siauriau in- kamienu IT jo augimu. Ir šiuo at-
formuodama skaitytojus. Vietos veju nekalbame tik apie savą 
spaudai nereikia ieškoti išskirti- dienraštį, bet apie visą lietuviš-
nių priemonių pasiekti visuo- ką spaudą, kuri yra tautinės gy-
rnenę. Tuo tarpu išeiviškai spau- vybės tikroji apraiška ir išskirti-
dai svetimaane krašte reikia nu- nė skatintoja. Spauda turime pa
galėti nepaprastas kliūtis — in- sinaudoti atgaivinti ir sustiprinti 

• formuoti, perteikti tautinę dva- lietuvišką gyvenimą visoje išei
sią, jungti savuosius ir vertinti vijoje, nes be savo spaudos nebus 
vietinį gyvenimą. Tai išeivijos nei tautinės, nei religinės, nei i-
spaudos įsipareigojimas savo tau- deologinės, nei vis ;omeninės ar 
tai — išeiviją išlaikyti tautos h politinės veiklos. Tai ypač prisi-
pačių išeivių gerovei. mintina, kada per kelerius metus 

Nei redaktoriai, nei leidė- pašto išlaidos padidėjo daugiau 
jai nepajėgtų vieni atlikti visko, kaip 150 proc., medžiaga — bent 
ką sunkiose sąlygose turi atlikti 100 proc. 
lietuvių spauda. Laikraštis ne "Draugą" leidžiarlčios Liet. 
jiems reikalingas, o visuomenei Kat. spaudos draugijos direktori-
ir tautai. Visuomenė todėl savai atas yra išsirinkęs specialią 
spaudai turi įsipareigojimų, komisiją, kuriai pavesta vienu ar 
kurių negali išsižadėti, jeigu ne- kitu būdu stiprinti ir sumoder-
nori išsižadėti savo tautos tikslų ninti "Draugo" leidimą. Tai jau 
ir savo tautybės. Visuomenė nėra ir pradėta. Dėlto komisija rengia-
•tik dirva, kurioje spauda sėja ge- si susitikti su visuomene bankete. 
rą ar blogą sėklą. Ji yra veiksnys, Bet pirmiausia — parodyti, kad 
kuris savo pastangomis ir darbu visuomenė pajustų savo įsiparei-
turi sukurti savai spaudai tinka- gojimus spaudai, kaip spauda 
mą turinį, kad ji atitiktų tautos jaučia įsipareigojimus visuome-
interesus ir išeivijos siekimus. nei. Pr. Gr. 

GAISRAI AFRIKOJE 
Neramumai Afrikoje įtempė tarptautinius santykius 

GEDIMINAS GALVA Lyg milžiniška audra siaučia 
neramumai Afrikoje. Jie prasidė
jo šiaurinėje Afrikoje. Ilgas pilie
tinis karas siautė Alžirijoje. Egip
tas, Libija ir Sudanas blaškėsi iš 
vieno srauto į kitą. Portugalijos 
kolonijos Angola, Mozambikas 
ir Gvinėja Bissau atiteko Sovietu 
įtakon Etiopija tapo Maskvos at
spara. Somalijos organizuotas su
kilimas baigėsi nelemtai. 

Rodezijos ir Namibijos baltų
jų likimas tebelaukia sprendimo. 
Pietų Afrikoje neramu. 

Čia nutylėjau svarbiausių ra-

Afrikos atskirų kraštų klausi
mais parodė R.'M. Nixono poli
tiniai vairuotojai. H. Kissingerio 
nuomonė apie Afriką buvo labai 

Kam visa tai? Kodėl taip vėlai 
pastebėjo JAV prezidentas ir jo 
talkininkai, imtinai senatorius? 
Nejaugi JAV politikos vairuotojai 
vis dar nežino, kad Sovietai poli
tikoje tepripažįsta tik nuogą jė-

Rimties valandėlei 

TEISĖTA TIKĖJIMO LAISVE 

panaši į portugalŲ ankstyvųjų į S3? 
jūrininkų: didelis žemynas, bet 
kliūtis patekti j Aziją. Jo pa
stangos daryti slaptus sandėrius 
su Afrikos valstybėmis buvo ne-
sėkftringos. Nepavyko jam susi
tarti/net su baltųjų valdomomis 
valstybėmis, ypač Pietų Afrika. 

J. Carterio politika mažai kuo 
jonų ir valstybių mažesnės ap-!skyj£5J n u o ankstesnės. Didžiau-
imties audras, kurios rytoj gali su- . 5 ^ skirtumas, kad jis, nusižiūrė-
stiprėti. Į jęs į Sovietus, pasiuntė juoduką 

Afrika yra žemos kultūros,'A. Youngą, ambasadorių JT., 
menko politinio susipratimo že- daug niekų prikalbėjusį ir didžiau

sią ""išradimą" padariusį: Kubos 
juodukai sutvirtino pastovumą 
Afrikoje. Žinoma, jie sutvirtino 
maskvinį pastovumą, bet šiuo 
reikalą neturėjo ^džiaugtis JAV 
prezidentas, neiy> ambasadorius. 

mynas, negalįs išsiversti be ne-
nekenčiamų baltųjų paramos. 
Afrikos vienybės organizacija te
turi -tik gražų pavadinimą, bet 
menką įtaką politikoje ir atsira
dusių gaisrų gesinime. 

I politiškai pakrikusį žemyną 
atslinko Sovietai, pasitelkę kubie-
.čius karius, kurių skaičius dabar 
siekia 42,000 ir vis dar didinamas. 
Sovietai jau sugebėjo įtikinti net 
14 Afrikos valstybių įsileisti ru
sus "patarėjus" ir kubiečius kar-
rius, ten vykdančius "tautinius" 
'perversmus. 

JAV politika Afrikoje 
Kiek didesnį susidomėjimą 

• 
1 . Tusęiažodžiaacirįto varžybos 

Pa Zairo srities Šabos žudynių, 
po antrojo "sukilimo"' per .14 mėn. 
užsiplieskė žodinė kova. JAV pre
zidentas šaukė, xkad Sovietai gre
sia Afrikos saugumui. Jo patarė
jas Z. Brezinskis dideliu įkarščiu 
peikė kubiečius karius, taiką drum 
sčiančius, ir Sovietus, nesilaikan
čius taikos sambūvio susitarimo. 
Ar kada buvo toks susitarimas? 

Sovietų garsiakalbiai dar pik
čiau atkirto ir apkaltino ne tik 
ruosius žudikus, savo globotinius 

—iš Angolos atvykusius sukilė
lius, bet belgus ir prancūzus ka
rius, Žake gelbėjusius baltuosius 
dirbusius vario pramonėje. "Prav-
da" plačiai švaistėsi pikčiausiais 
žodžiais, siekdama suversti kaltę 
amerikiečiams, belgams ir pran
cūzams. O Brežnevas, kai JAV ir 
Sovietų santykiai įsitempė, prisi
minė santykių atvėsimą ir gali
mą šaltąjį karą. 

Neaiškus politikos kelias 

J. Carteris graudeno Šiaurinio 
Atlanto santarvės atstovus, susi
rinkusius V. 30- 31 Washingtone, 
kad Afrikos saugumu reikia rū
pintis. Kaip visada, jis ir čia ne
žinojo ką pasiūlyti, kaip to žemy
no saugumu rūpintis. Visai su
prantama, kad europiečiai san
tarvės nariai priminė, kad Afri
kos saugumas jai nepriklauso. 
Taip ir buvo Afrikos saugumo rei
kalas paskandintas tuščiažodžia
vimo plonybėse. 

Birželio 5 ir 6 dienomis Paryžiu
je įvyko Anglijos, Belgijos, JAV, 

Grįžtame prie popiežiaus Pauliaus 
VI kalbos apie pagrindines žmo
gaus teises. Šią kalbą Šv. Tėvas 
pasakė, susitikdamas su Vatika
no akredituoto diplomatinio kor
puso nariais. 

Kasdieninio gyvenimo patirtis 
liudija, kalbėjo popiežius, kaip 

bo, kai yra pašalinami iš mo
kyklų, kai turi atsižadėti karje
ros. Tai yra įrodymas, kad savo 
religinius įsitikinimus jie labiau 
brangina, negu visas kitas verty
bes. Jie geriau sutinka būti dis
kriminuojami, negu nusilenkti 
prievartai ir pažeisti savo religi-

klysta tos ideologijos, kurios tikė- Į nius įsitikinimus. Krikščionys * 
jimą į Dievą laiko žmogaus silp
numo ir susvetimėjimo ženklu. 
Ar gali būti didesnė moralinių 
sprendimų laisvė, didesnė ištver
mė, drąsa ir heroizmas, kokį mū
sų laikais parodo krikščionys per
sekiojimų, priespaudos ir net mir
ties akivaizdoje? Juk daugybė 
krikščionių sugeba blaiviai pri
siminti gyvenimo auką, kai dėl 

religinių įsitikinimų semiasi 
įkvėpimo ir jėgų kovoti už žmo
niškesnę ir teisingesnę bendruo
menę. 

Iš savo pusės popiežius nesi
liauja drąsinęs vyskupus, kuni
gus ir pasauliečius tikinčiuosius, 
kviesdamas juos būti kantriais ir 
ištvermingais, būti lojaliais san
tykiuose su teisėtomis kraštų vy-

Prancūzijos ir T*ed. Vokietijos 
pasitarimas Zairo saugumo reika
lu. Šiame pasitarime neturėta 
net darbotvarkės. Prancūzijos siū
lymas susirūpinti Afrikos saugu
mu ir bent penkeriems metams 
sudaryti veiklos planą, sutelkti 1 
bil. dol. svarbiems ūkio darbams 
atlikti sulaukė amerikiečių at
stovo atkirčio. JAV atstovas D. D. 
Newsom siūlymą atmetė. 

Pasitarime pasitenkinta laiki
no pobūdžio nutarimais: pasiųsti 
į Zairą 2000 marokiečių ir Pran-
ūzijos įtakos Afrikos valstybėse su
telkti kitus 2000 karių ten baltie
siems apsaugoti. 

Zairo ūkinis svoris 

Amerikiečiai ir europiečiai su
sidomėjo Zairu ne dėl politinio 
romantizmo, bet grynai ūkiniais 
išdainavimais. 

Zairo Šabos sritis nepaprastai 
turtinga iškasenomis: variu, ko
baltu, cinku, manganu, kadmiu, 
germanifu ir akmens anglimis. 
Zairas užima šeštą vietą pasau
lyje vario gamyboje. Vario išve
žimas teikia svarbiausias krašto 
pajamas. Kitas Šabos metalas yra 
kobaltas, būtinas įvairiems lydi
niams. 

Be stiprios karinės apsaugos Ša
bos srityje baltieji įvairių sričių 
žinovai nesutinka dirbti. Juodieji 
nėra pasiruošę pramonės įmo
nėms vadovauti. Taigi metalo 
pramonė turėtų sustoti. Amerikie
čiai ir anglai, paskolinę Zairui 
apie 2 bil. dol., nebegalėtų at
gauti skolos. Pramonėje įdėtas 
kapitalas žūtų. 

1 Štai dėl ko susirūpinta Zairu, 
į**5 Jt, J3> jo "saugumu", nors ten vyrauja 

Jungtinis Baltų komitetas. Sėdi Janis Rickstins, Amerikos Latvių d-jos pirm., Juhan Simonson, Estų tary- priespauda, skurdas ir nepaprasta 
bos pirm., dr. Kazys Bobelis, Altos pirm. Stovi Janis Belstein, Baltų komiteto visuomeninių reikalų direk- netvarka. JAV vis dar ieško budo 
torius, Olgerst Povlovskis, latvių atstovas. Maria Pedok-Kori, ižd., Naido Kori, estų atstovas, dr. J. Genys, Afrikai gelbėti, kai Sovietai spar-
lietuvių atstovas I čiaf ten jau spraudžiasi. 

tikėjimo yra atleidžiami iš dar-Į riausybėmis, atliekant pilietines 
Į bei socialines pareigas ir tarnau
jant visuotinei krašto gerovei. 
Išskyrus kai kuriuos kraštus, ku
riuose ligi šiol nebuvo įmano
mas joks pokalbis, daugelyje ki
tų kraštų Bažnyčia dėjo pastan
gas užmegzti su valdžios atsto
vais atvirą ir nuoširdų dialogą, 
kuris, reikia pripažinti, nėra likęs 
visai be jokių vaisių. Sis dialo
gas būtų pagilintas ir praplėstas, 
apimant ir sunkiuosius klausi
mus, kurie ligi šiol dar nebuvo 
paliesti. Ne tik katalikai, bet ir 
visi tikintieji reiškia troškimą, 
kad pagaliau būtų iškeltas svar
bus klausimas, — ar nėra kar
tais jau pribrendęs laikas, ar is
torinė evoliucija nėra pakanka
mai pasistėmėjusi į priekį, kad 
būtų galima peržengti praeityje 
susidariusias užtvaras, kad būtų 
galima išgirsti milijonų žmonių 
maldavimą, kad visi kaip lygia
teisiai piliečiai, solidariai bend
radarbiaudami kuriant pilietinę 
ir socialinę krašto gerovę, galė
tų naudotis teisėta tikėjimo lais
ve tiek asmeniniame, tiek bend
ruomeniniame gyvenime? Argi 
tautų gyvenimo istoriniuose pasi
keitimuose, net ir po didžiausių 
perversmų savaime nebręsta nau
ji įvykiai, argi nejaučiamas dva
sinės įtampos mažėjimas, argi 
jaunosios kartos neieško naujų 
kelių, plačiau atsiverdamos žmo
niškumui, užmiršdamos ir šalin-
damos tai, kas skaldo, ir atras
damos bei priimdamos tai, kas 
vienija ir ugdo broliškumą? 

Atrodo, kad teisingumas, iš
mintis ir tikrovės pažinimas bran
dina pagrįstą viltį ir įkvepia nuo
širdų linkėjimą, kad nesuskaito
mų širdžių trokštama išsilaisvi
nimo valanda nebūtų suvėlinta, 
kad jos atėjimas nebūtų sukliu
dytas. Tikėjimo laisvė juk pri
klauso žmogaus asmens vertei — 
ji yra visų teisė. 

^beveidi 
.. 

rod 
Tai "vienos knygos autorius", — šyptelėdavo ko-, giminėje pasilieka bendros ypatybės... Čia buvo Almio 

VIENUOLIJŲ VADOVŲ 
SUVAMAVIMAS 

Grotteferrata, netoli nuo Ro-

jas Francis Ivern pažymėjo, jog 
dabartiniais laikais, labiau negu 
bet kada, vienas svarbiausiųjų 
vienuolių uždavinių yra tiek sa-

mos. įvyko du kartus metuose t vo gyvenimu, tiek savo religi-
saukiamas Pasaulio Vienuolijų ne veikla, akivaizdžiai ir kon-
generalinių vadovų sąjungos. krečiai liudyti šiuolaikinei žmo-
suvažiavimas. Jo darbai, ku- Į nijai krikščionybės skelbiama 
rhiose dalyvauja apie šešiasde-! meilę žmogui, kuri pasireiškia 
šimties vienuolijų generaliniai j pasišventusią tarnyba vargs-
vadovai, telkėsi apie temą: tantiems, silpniesiems ir perse-
"Vienuolių uždaviniai kovoje už kiojamiema. Ši žmonių meilės 
žmonijos pažangą". Jėzuitų, tarnyba yra Kristaus meilės 
vienuolijos generalinis patarė-Į žmonėm gyvas atspindys. 

Romanas 
AL£ RCTA 

32 
Almį vėl apniko žiovulių banga. Prisidengė bur

ną delnu, mėgino nusisukti. Buvo nesmagu, seniai ma
tyta draugą susitiksiu, taip begėdiškai žiovauti. Jam irgi 
pasivaidino vakarienė — šilta, kvepianti... Kartais 
Austė iškrečia malonų pokštą... Net blynų bulvinių iš
kepa... 

— Kviesčiau, Karoli, pas save, bet nežinau, ar se
suo apsitvarkė, ar... Galim užklupt nekaip, tai varžy
sis... 

— Ne, ką tu? Ačiū, broluži! Ne, ne. Aš čia kito 
autobuso laukiu. Važiuoju namo, skubu. Užėjo toks 
noras ką nors parašyt; kažkoks įkvėpimas, žinai... 
Būna, tu gi pats patyręs, kad ilgas dienas, mėnesius, 
nieko negali parašyti: o vėl — užeina tokios laimin
gos valandos, kad tik atsisėstum prie mašinėlės, ir lie
jasi žodžiai kaip vanduo, mintis prie minties limpa... 

— Gal naują rinkinį išleisi? — Almis negalėjo 
paslėpt smalsumo. 

— Gal... Dar daug darbo. Ačiū tau už kvietimą. 
Kitą kartą. Adresą, todos, turiu. Tai sesuo dabar su ta
vim? Juk ištekėjus, girdėjau, ar ne? 

— Buvo... 
Almis jau tiesė draugui ranką. Nenorėjo kalbėt 

apie Austę. 
— Ačiū dar kartą. - Kratė Almio ranką Vargū

nas. Aplankyk ir mane. Iš tikro, nuo čia — tik šešetas 
blokų, bet jau "transfer" turiu, tai tingiu eit. Mano 
darbas, žinai, ant kojų visą dieną... Sudie. 

Almis žinojo. Pasikratė rankas ir atsiskyrė. Kaž
kodėl jis įsisvajojo apie bulvinius blynus. Su rūgičia 
grietine.. Vargūną paliko stovintį ant gatvės kampo,— 

legos, Vargūno pavardę paminėję. Vienos, o visiškai 
neblogos, — mąstė Almis. Kodėl jis daugiau neparašo? 
Darbas, vargai, vienatvės užguitas? Išsisėmęs? Negalė
jai patikėti. Karolis Vargūnas daug skaitė, buvojo ir 
tarp žmonių. Nebuvo kokiu keistuoliu, gyveno pilną, 
normalų gyvenimą. Tik meilė jam nesisekė. Ir čia jį 
nuolat visi pešiodavo žodžiais, su šypsniais pasitikda
vo ir palydėdavo. Vargūnas buvo greitas įsimylėti, o 
negreitas — pasipiršti. Taip mergelės ir moteriškutės 
jį apspisdavo, bet ir vėl greit atsitraukdavo. Buvo 
juokų, kad jis nemoka mylėti. Kiti sakė, kad Karolis 
per geros širdies: ves vieną, o kaip kitas paliks? Taip 
ir turėjo jis būti tarp gerbėjų, gerbė jas, lyg dulcinė-
jas, visoms šypsojos, buvo atidus, kartais aplankyda
vo, kartais pašokindavo, — ir visos jo meilės pasibaig
davo draugystėm. Daugelis ponių ir panelių laikė jį ge
ru draugu; vedybų medžiotojos, žinoma, atsitrau
kusios jį pajuokdavo, apkalbėdavo. Bet Karolis, tikrai, 
buvo angeliškos širdies. Jo niekas nesudrumstė: ap
kalbos, pajuokos, dviprasmiškos užuominos, pavydai, 
net kerštai. Jis visiems atleisdavo, visų buvo draugu, 
rėmėju, — giedriu spinduliu draugų varguose ir mize
rijose... 

Galvodamas apie Vargūną, Almis vos nepraėjo na
mų. Stabtelėjo prie pasisukimo, ir mintis apie bulvi* 
nius blynus staigiai išblėso. Tai buvo seniai; Austė, 
rodos, vos du kartu, ir tai — labai prašoma, sutarka
vo bulvių ir iškepė aprudusių, sviestu blizgančių bly-

viltis ir dėl Austės. Mamutė buvo puiki Seimininkė; Vla-
dzė, nors išradingų valgių gaminimo nelaikė esminiu 
dalyku, bet buvo sveiko, Įvairaus kasdienio maisto ge
ra paruošėja. 

Atrakindamas buto duris, Almis patraukė nosim; 
ar neužuos, kokia vakarienė kvepia, šiandien jis buvo 
labai alkanas. Ir ne vien fizinis alkanumas; juk stabteli 
kartais pakeliui nebrangioj valgyklėlėj ir užkemša tuš
čius vidurius standartiniu valgyklų maistu, šiandien 
jis labai pasigedo namų šilimos, naminio maisto, jau
kumo ir privatumo savo bute. Šį vakarą jokio svečio 
nenorėtų; gerai, kad Vargūnas neužėjo (juk ir kvietė 
Almis tik iš mandagumo). 

Seniai jau buvo atsisėdę prie vieno stalo su seseria. 
Gal sopamas temas ramiai užkliudytų, gal jos dabarti
nę padėtį persvarstytų; apie absoliutų ryšių nutrauki
mą su jos niekam tikusiu vyru, apie Lėlytės krikš
tynas ir jos ateitį, jos tinkamą auklėjimą... Kai užkliu
do atsitiktinai, skubos momentais, tie klausimai skam
ba priekaištu, barimu; bent Austė taip supranta ir 
nervingai reaguoja. Reiktų jiems susėsti, kaip vienai 
šeimai. Juk abiejuose — Dangeručių kraujas teka; net 
ir Lėlytės kūnely tos pat-giminės dalis... Almis vengė 
dabar galvoti apie meksikietišką rasę, apie Lėlytės tė
vo atsitiktinę, kūnišką meilę Austei, apie jo nenorą 
vaikų... Jis atsimena sesers kūkčiojimus po anos aud
ros su jos vyru, kai jis šaukęs, rėkęs, keikęsis dėl jos 
pastojimo. Koks ji vyras? — Jokio bažnytinio, nei 

nų, paskui juos pamerkė į svieste tirpytą rūgščią grie- Į teisinio ryšio tenai nebuvo. Jie tik žadėjo vestis, kad 
tinę, su paskrudintais cibuliais... Ne, dabar nebuvo vii 
ties. Austė suniurusi, be nuotaikos, vis neišmiegojusi. 
pervargusi, šlaistosi apie Lėlytę, miega daugiau už 
savo vaiką, nei apsitvarkyti, nei žmoniškam valgui pa
gaminti laiko neturi... Ir vėl gręžėsi Almio mintys... 

Vis tik, — padaro. Sriubos išverda, kartais kepsnį 

būtų drauge "lots of fun"... I r su kūdikiu visas "funr 

pasibaigė. Gal vyriokas, vistiek, būtų dar prie Austės 
laikęsis, bet ši — nusigręžė nuo meksikiečio pati. Jo 
įžeidinėjimai, aborto pasiūlymas... Tai giminės žymė, iš
didumas, o gal jos natūralus motiniškas jausmas... — 
Galvojo Almis ir svarstė; taip jis norėjo tikėti gerai
siais Austės pradais! Taip troško neprarasti vilties, kad kvepiantį krosny randi, kartais koks amerikietiškas 

"pajus", ar sausiainiai, įdomiai paruoštos salotos. Ne- j sesuo praregės, ištiesins savo kelius. 
galėjai sakyti, kad Austė visiškai bloga šeimininkė; Į (Bos danfiaa) 

. 
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KUN. JONAS KAROAUSKAS - JUBILIATAS 
Jo kunigystes 50-ties metų sukakčiai prisiminti 

Auksinį kunigystės jubiliejų 
savo vardinių dieną — birželio 
2 4 švenčia kun. Jonas Karčiaus
kas , MIC, kuris savo veikla buvo 
ž inomas laisvoje Lietuvoje, žino
m a s yra dabar ir Amerikoje, nors 
č ia tegyvena tik septyniolika me
tų . Jo pėdsakais pasekti įdomu ne 
t ik tiems, kurie jį iš arti pažįsta 
ar su juo kartu yra dirbę, bet ir 
tiems, kurie gali sekti jo nuošir
daus, energingo, puikaus admi
nistratoriaus ir pasiaukojusio ku
nigiškam darbui žmogaus gyve
n i m o keliu. 

Vargingas kelias į aukštumas 

K u n J. Kardausko tėvai — 
Juozas ir Marijona Matusevičiū
tė Kardauskai turėjo dešimtį vai
kų. Iš jų du mirė mažumėje, aš
tuoni užaugo ir sukūrė savo gyve
nimus. Tėvai nebuvo turtingi. 
Turėjo mažą ūkelį, o tėvas dar 
buvo specialistas kaimo kalvis, ku
ris su kūju ir dumplėmis papildė 
šeimos pragyvenimą. Bet tėvai 
rūpinosi vaikus pastatyti ant ko
jų, išleisti bent jų dalį į moks
lus. Jubiliatas buvo trečias iš ei
lės ir pirmasis pradėjęs lankyti 
Sakių "Žiburio" gimnaziją. 

Kun. Kardauskas gimė 1904 m. 

Kun. Jonas Kardauskas, MIC 

į Vilkaviškio katedrą, kur reikė
jo energingų kunigų, nes darbų 
buvo daug, organizacijos stiprios, 
o klebonas jau senas. Pagaliau 
čia buvo ir vyskupijos centras, ku
ris norėjo išlaikyti pavyzdingai 
tvarkomą parapijos sielovadą. Vil
kavišky kun. Kardauskas turėjo 
progą parodyti savo organizaci
nius ir administracinius sugebė
jimus. Jis organizavo jaunimą ir 
vyresniųjų draugijas, globojo 
brolijas, kartu su kun. A. Šilingu 

goję. Prakeliavo Austriją ir Vokie
tiją, kur taip pat nesėdėjo be dar
bo. Jis tuoj įsijungė į lietuvių pa
bėgėlių sielovadą įvairiose sto
vyklose, kaip Kaufbeurene, Braun-
schweige, Uchtėje, Meerbache, 
Wehnene, Hannoveryje. Buvo 
stovyklos ir gimnazijos kapelio
nas, kurį laiką net Niedersach-
seno lietuvių kunigų dekanas. 

Bet prasidėjo emigracija į užjū
rius, nes kelio atgal nebuvo m a 
tyti. Kun. Kardauskas 1949 m. 
rugpiūčio mėn. išvyko į Čilę, Pie
tų Amerikoje. Ten gerai išmoko 
ispanų kalbą ir uoliai darbavosi 
Vina del Mar čilėnu parapijoje. 
Nematydamas geresnės ateities, 
1956 m. persikėlė į Braziliją, kur 
buvo nemažai ir lietuvių. Ir čia 
greitai išmoko portugalų kalbą ir 
su misijonierišku uolumu dar
bavosi tarp brazilų Santo A n 
dre netoli Sao Paulo vyskupijoje, 
kur Comillopolo mieste pastatė 
puikią Šv. Kamilio bažnyčią. Ja ir 
dabar naudojasi vietos katalikai. 
Dė l savo uolumo ir plačios darbo 
apimties Santo Andre vyskupo 
buvo pakeltas kanaununku ir pa
skirtas vyskupijos tribunolo pir
mininku. 

Vienuoliškam kely 

gruodžio 14 d. Pentiškių km., suorganizavo parapijai būtinos sa-
Griškabūdžio valsč., Sakių apskri 
tyje. Mokytis pradėjo dar 1912 m. 
Griškabūdžio pradžios mokyklo
je, bet pirmasis karas nutraukė. 
T i k 1918 m. buvo įsteigta mokyk
la jo dėdės J. Matusevičiaus na
muose, Svediškių k m . Lukšių ipar., 
i š kur buvo ki lusi jo moti
n a , ir jis buvo ruošiamas į gim
naziją, kuri kun. V. Vizgirdos jau 
buvo įsteigta Šakiuose. Išlaikęs 
egzaminus įstojo į gimnaziją. Cia 
jame ir subrendo noras eiti dvsa-
s in iu keliu — stoti į kunigų se
minarų 

ketve-

koplyčioj 5 vai. p.p. šv. Mišias ju
bil iatas laikys Marijonų bendra
darbiu sąjungos nariams ir savo 
artimiesiems, o ico to bendradar
bių iniciatyva bus sukakties mi
nėj imas Sharko's restorane. 

Sukaktuvininkui kun. Jonui Kar-
dauskui j MIC. pasiekusiam auk
s inės kunigiško darbo sukakties, 
l inkėtina dar daug sveikatos ir 
Aukščiausiojo palaimos tęsti savo 
tarnybą Dievui ir žmonėms. 

Pr. Gr. 

P A R D A V I M U I 

Parduodami liet. taut. rūbai, skir
tingo dydžio. Skambinu vakarais 

tcL 776-0043 

C L A S S I Fl ED GU I D E 
N O K I P I B K T I 

Ieškau pirkti 2-jų butų namo (rei
kalingo remonto) Marąuette Parko 
apylinkėje. Skambint — 

(219) 988-5065 

B E A L E S T A T E 

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

j lės statybą ir ją iki galo ištesėjo. 
Parapija įsigijo salę, tinkamą te
atrui, susirinkimams, suvažiavi
mams n parapijos reikalams. Ir 
čia išbuvo daugiau kaip 
rius metus. 

Tačiau reikėjo vėl imtis kitų 
darbų. 1938 m. sausio mėnesį 
skiriamas klebonu į Alksnėnų 
parapiją, Vilkaviškio apskrityje. 
Ši parapija buvo kiek apleista, to
dėl naujam klebonui reikėjo tuo
jau imtis atnaujinimo darbų tiek 
dvasiniu, tiek ūkiniu požiūriu. 
Jis cia pastatydino ūkio trobesius, 

1922 m. jis ir įstojo į Seinų! atnaujino bažnyčią, kleboniją, sa-
kunigų seminariją, kuri tuo metu 
b u v o Gižuose. B a i g ė gimnazijos 
kursą, studijavo filosofiją, teolo
giją ir kitus kunigui reikalingus 
mokslus iki 1928 m. T ų metų 
birželio 24 d. Vilkaviškio vysku
p a s Antanas Karosas Gižų ku
n i g ų seminarijos koplyčioje įšven 

Ic, kapines. Tai nedarė jis vienas 
— jis sugebėjo organizuoti para-
piečius, kad jie bendromis jėgo
mis savo parapijos centrą išlai
kytų tinkamą Į šiuos jo sugebėji
mus atkreipė dėmesį ir vyskupas, 
kai reikėjo Vilkaviškio katedrai ir 
parapijai tinkamo administrato-

t i n o septynis naujus kunigus: Jo-j riaus. 1940 m. gegužės mėnesi 
n ą Kardau^ką, Povilą Jakulevi-
č ių , Juozą Skirkų (šie gyvena 
Amerikoje) ,-P. Bagdoną, P. Draz-
d į , K Rusecką ir J. Mockų (šie 
visi jau mirę) . Šventinimai buvo 
teikiami Gižuose, nes Vilkaviš
k io vyskupija, įsteigta tik prieš 
porą metų, seminarijos rūmus 
dar tik buvo pradėjusi statyti. 

Tą dieną jubiliatui pasibaigė 
jaunystės svajonės. Sunkios kliū
ty s šeimos sutarimu buvo nugalė
tos , nes 1922 m. buvo miręs jo 
tėvas, motinai v ienai reikėjo rū
pintis būriu paaugusių ir jauna-
aneČių vaikų. N u o tos dienos pra
sidėjo ir naujas gyvenimo kelias 

—kunigiškas darbas, reikalaująs 
didelių aukų, ir dvasinis džiaugs
mas, pasiekus gražių rezultatų. 
T u o gali šiuo m e t u jubiliatas pa
sidžiaugti, švęsdamas nuo šventi
m ų dienos 5(Mies m e t ų sukaktį. 

Sielovadoj ir visuomenėj 

Pirmoji kunigiško darbo vie-
*a kun. Kardauskui buvo Prienų 
parapija. Ją prisimena jis su ma
lonumu, nes klebonas buvo pa-
yręs administratorius,iš k urio 
lunas kunigas galėjo mokytis. 

Prienuose buvo gimnazija, gyve
no ir dirbo šeši kunigai, buvo 

•:Iaug inteligen*iškų šeimų, stip
rios organizacijos. Kun. Kardaus-
>-as tuoj pasinėrė į parapinifts ir 
»rganizacinius darbus. Jis daly

vavo organizacijų susirinkimuose, 
?kartė paskaitas, vadovavo para
pinėms brolijoms ir teikė joms 
dvasinę pagalba Penkeri darbo 
metai šioje parapijoje praėjo tar-

um žybtelėjimas, nes jis-dėl sa-
o nuoširdumo ir darbštumo bu-
o visų gerbiarrns i- mylimas. 

1933 m. skiriamas į Pilviškių 
»arapiją, kmt taip pat buvo ne
r š i a ir stiprių pajėgų reikalin-

«̂ a. Bet čia išbuvęs tik keturis 
mėnesius gavo paskyrimą vikaru 

kun. Kardauskas skiriamas vėl į 
Vilkaviški, bet šį kartą jau klebo
no — administratoriaus parei
goms. 

Vilkavišky klebono pareigos 
kun. Kardauskui nebuvo leng
vos, nes čia jam reikėjo išgyventi 
pirmąją bolševikų ir paskui na
cių okupaciją. Bet jis nenuleido 
rankų ir neapleido pareigų^ Jis 
rūpinosi ne tik parapija ir para
pinėmis organizacijomis, bet ir 
žmonėmis bei draugijomis. Jis bu
vo Savitarpinės pagalbos komite
to pirmininkas, vietos teatro va
dovas, kooperatyvo "Žiedo" pir-
rnininkas, nes žmonės juo pasiti
kėjo, o jis pasitikėjo savo bendra
darbiais, kuriuos mokėjo pasirink-
~:. ik antroji bolševikų okupa-

Jubiliatą kun. J. Kardauską nuo 
jaunystės traukė dvasinės aukštu
mos, giliau pagrįstos religiniais 
pagrindais. Jau 1933 m. turėjo 
pasiryžimą stoti į Marijonų vie
nuoliją. Tad 1961 m. atvyko į 
Ameriką ir įstojo į tą vienuoliją, 
kurią dar Lietuvoje gerai .pažino
jo. Atlikęs noviciatą Clarendon 
Hills , 111., 1962 m. gruodžio 8 d. 
padarė pirmuosius vienuoliš
kus įžadus ir pradėjo naują gyve
nimo kelią, tarnaudamas kartu su 
kitais Dievui ir lietuvių visuo
menei. 

Tapęs vienuoliu marijonu ku
rį laiką gyveno Clarendon Hi l l s 
vienuolyne, padėdamas pastoraci
niuose darbuose, o 1963 m. ba lan
džio 1 d. buvo paskirtas į Chica-
gos namą "Draugo" administra
cijos pagalbai. Tų pačių metų 
vasarą paskirtas Chicagos vie
nuolyno ekonomu — administra
torium jr Marijonų bendradar
bių sąjungos dvasios vadovu. Šio
se pareigose išbuvo iki 1975 m., 
kol sveikata privertė pasilikti tik 
pagelbininko pareigose, nors jis 
ir dabar uoliai darbuojasi su ben
dradarbiais, padeda ekonomui me
chaninius reikalus tvarko "Drau
go" spaustuvėje ir name. Poilsis — 
ne jo būdui. Jis visuomet kuo 
nors užimtas, sveikatai leidžiant, 
dirba visus tuos darbus, kuriuos 
dirba ir už jį jaunesni, nes jau
čiasi esąs Dievo ir žmonių tarny
boje. 

Negalima pamiršti ir jo šeimos. 
Kaip minėta, jo tėvelis mirė ga
na jaunas — 1962 m., bet moti
na, sulaukusi 93 m., mirė 1970 m. 
Tais pačiais metais mirė ir jo se
suo Ona. Tačiau trys dar tebegy
vena ok. Lietuvoje ir keturi Ame
rikoje. Be jubiliato kun. Jono 
Kardausko, N e w Yorke gyvena ir 
dirba jo brolis kun. Antanas Kar

das, Chicagoje gyvena sesuo Mary
tė Kardauskakė iš Norwood,Mass. 

Pranė Ka-
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i WA6NER and SONS f 
= TYPEWRITERS, £ 
= ADDING MACHPnBS f 
= AND CHBCKVFRITERS, -
| Nuomoj*, Parduoda, Tti io § 

Viri 50 metų patikima* jums 1 
patarnavimas. | 

Phona į - 581-4111 | 
I 5C10 S. P I I M U Bd., Chicago : 

nllllHlllllllllllllHinillllMlllllllIlIlIlUlirn 

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiimimiiiiiiniiiiiii 
PACKAGE EXPRESS AGENCY 

MARIJA NOREIKIENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas Iš Europos sandelių. 
2608 W. 6» St., Ollcago, 111. 60629. 

TEIi. —. WA S-2787 
iiiiiiiiimniiiiimnmuiiimiiimiiimnini! 
IIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIII 

M O V I N G 
SBRfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL — W A 5-8068 
tiiiniininiiiiiiiiiiniinmmnnmnnniiiii 
rimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

(\airiu prekių pasirinkimas nebran
giai iš mušu sandelio. 
COSMOS PABCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
3333 S. Halsted St.. Chicago. m . 6060.8 
2501 W. 6Sth SC, Cbicago, m . 60629 

Telef.: 925-2737 — 254-3320 
Vytautas Valaotinas 

imiiHiHiiiimniiHiimiiiiiniiiHnmimini 
Miiiiiiiiiimiiiitmiiimiiiiimiiiniimmti 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

TELEFONU 476-3950 
iiiiiiiiimmiiiiiimtiiiiimiimmiiiiiiimi 

Reikalingi 1-os ir 2-i«J seimu 
ir didesni mūriniai ir mediniai 
namai. Marąuette Pke. rajone. 
Turime pirkėjų. 

B A L I S A G E N T Ū R A 
Telef. — 581-4646 

R K A L E S T A T E 

SAVININKAS PARDUODA 
tvirtą 2-jų aukštų mūrini namą. 
Arti mokyklos, bažn. ir ligoninės. 
Priedu mažas butas skiepe. 2 auto 
mūr. garažas. Skambint 778-4219 

Hot Springs, Arkansas, parduodamas 
mūr. namas miesto rajone, G kamb. 
(3 miegami), 2 vonios. Labai priva
tus. Prie krautuvių ir autobusų 

Skambinti 501 — 623-5396 

Geriausias Investavimas 
Lemonte ir Apylinkėse 

2eme po 1, 2, 3, 4 , 5 a k r u s 20, 40, 
80, 100 akrų po $5,000 už akrą. 

ABROMAITIS R. E . 
1005 Porter St. — Lemont, BĮ. 

T e i 257-6675 

2 butai. 9 metų senumo. 2 po 5 
kamb. (3 mieg.). 51-ma už Kedzie.. 
Tik $82,500.00. 

Mūrinis. 2 butai. Naujai atremon
tuoti. Vieną tuoj galima užimti. 
Brighton Parke. 

72-ra ir Campbell. l>/2 aukšto nau
jesnis mūr. namas. 3 mieg. Įrengtas 
rūsys. Labai švarus. $65,000.00. 

52-ra ir Rutherford. Liuksus 5% 
kamb. (3 mieg.). 10 metų mūr. 
"randi". $68,500.00. 

10*4 akro žemes netoli Burlington, 
Wis. Maudytis ir žuvauti labai arti. 
$25,000.00. 

48 ir Kolin. 8 kamb. med. namas. 
Maži taksai. Daug vietos. $36,500.00. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tax 

2951 W. 63rd St., 436-7878 

86th and Kartot • 
Briok 6 room (S bedrm.) honie. 
Redvvood fenced yard. Buiit - in 

oven. range, dishwasher. Finished 
basement, wet bar. 2 car brick ga-
rage. Oall LU 2-0251 

By owner — Vicinity 55th & Pu-
laski. 3 bedrm. brick bungalow. Al 
oak cabinets, trim and floors. Built-
in's. FuU ceramic bath. Full bsmt. 
2 c. brk. garage. Mušt see. Mid 50's. 

mum 
DU greito ir patogaus patarnavi
mo uuaų pirkimo b* pardavimo 
prašome skambint 

VILIUI HOFFMANUI 
Telef. _ 767-0600 
Budraitis Realty 

4243 West 63rd Street 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Labai gražus 5 kamb., 3-jų mie
gamų, 20 metų mūro namas ir gara
žas. Arti Kooi Aid. Graži g-ve, geri 
kaimynai. $29,700.00. 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų, švarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų muro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Marąuette Par
ke. Aukšta kokybė. $50,000.00. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Gražus platus skrypas h* garažas 
Marąuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Valdis Real Estate 
2625West7lstStreet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

HELP VVANTED — VYRAI 

C U S T O D I A N 
Eicellent opportuntty tor part t ime 
err.ployment. M u i m u m S0 houra per 
week. Primarily evening hrs. Cleaa-
Ing and maintajning new MnanciaI 
organizaUon. 

Apply In P — 

Union Federal S a \ i n g s & L o a n 

4647 W. Lincoln H i g h w a y , 

Matteson, DL — TeL 7 4 7 - 4 1 0 0 

\ n Equal Opportuntty Employer 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MEGHANICAL ENGIHEER 
Manufacturer of electro-chemical 

machining eąuipment needs a self-
starting assistant to chief engineer. 
Should have 3 years mechanical de-
sign experience and appropriate for
mai education. Design and layout of 
mechanical drives, fuctures and other 
components of specialized machines 
in $100,000.00 plūs class. Small com-
pany. Excellent benefits including 
profit sharing. Telephone or send 
resume toc 

M R BIELAK, ANOCUT INC., 
2433 Delta Lane, 

Eik Grove, Illinois 60007 
TeL — 766-0660 

An Eq.ual Opportunity Employer M / F 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

c; ja, miesto sugriovimas ir reika- - jauniausioji sesuo 
las is rronto linijų pasisalinti, 
privertė kun. Kardauską su dali
mi parapieaų trauktis j Vakarus. 
Tas traukintasis, prasidėjęs 1944 
m. vasarą užsitęsė iki šiol —iki 
Chicagos, Kuriojo jam teko prisi
minti savo pirmąsias kunigystės 
dienas ir vaisingus praeities dar
bus. 

Svetimais kaliais 
Prieš trisdešimt ketverius mo

tus pradėjęs kebonę, kun. Kar
dauskas ilgiau sustojo tik Chica-

mantauskienė su vyru. Šiuo ju
biliejumi džiaugiasi ne tik jo bro
liai ir seserys, bet taip pat jo drau
gai ir pažįstami, kurių jubiliatas 
turi didelį skaičių, džiaugiasi ir 
Marijonų vienuolija. Birželio 2 3 
d. Marijonų koplyčioje, baigian
tis kapitulai, jubiliatas atlaikys pa
dėkos šv. Mišias, su juo konce-
lebruojant kapitulos nariams. 
Pamokslą sakys vyriausiojo v ie 
nuolijos vadovo pavaduotojas kun. 
D . Petraitis, MIC, svečias iš Ro
mos. Brrželio 26 d. toje pačioje 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 a r b a 376-5996 
iiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiHmiiiimiiiiiininiiiiiiii 
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VALOM E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rūšių grindis. 
9. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIHIIIIIIUUKIIilIlimUUHIMIIlllllllllilI 

iniiiiimiiiiimmiiiiiiiiimimimiiiiiiimii 
M. A. Š I M K U S 

NOTARY FTJBLJC 
IN'OOME TAX SERVICE 

4259 So. Maplewood, tel. 254-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINU,* lAkviettmat. pildom) 
PILIETTBftS PRAŠYMAI Jr 

kitokia blankai. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas 

M I I L I i AS TV 
2346 W. 69th St^ tel. 776-1486 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiHii 

M A R Q U E T T E P A R K 
25 metą 9 kamb. mūr. (Georgian). 

; Platus sklypas. Gazu šildymas su 
j centr. vėsintuvu. Garažas. Prašo 
| $34,900. 

Geras investavimas. 3-jų aukštų 
mur. Modemus ofisas Qstaigos nuo-

! mininkas sutinka pasirašyti sutartį) 
į ir 2 butai — 6 ir 5 kamb. 2ema kaina 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

Maintenance 

PACKAGEVG 
B I A I N T E N A N C E 

Immediate openings for Packaglng 
Line Mechanics. Three years exper-
ieace esaential on box filling. bog 
filling- eąuipment and wrappers. EZ-
cellent starting wages and a full 
range of company benefits. Cail or 
apply in person to: Mr. Wesinouye 
at 642-2700. 

M. J. HOLLOVV A Y 
308 W. Ontario, C h i c a g o , m . 
An Equal Oportunity Employer M / F 

REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave . — 778-2233 

62 Ir Richmond. 4 miegamų mū
ras. Gerai iSlaikytas. Tik 135.000. 

66 ir \Vhipple. 5 kamb. (2 mieg ) 
mūro rezidencija. Pilnas rūsys. Ga
ražas. (41,500. 

66 ir Rockwell. 2 butų murinta 
6 kamb. 1-me aukSte ir 2 butai po 
3 kamb. 2-me aukšte. Naujas 2-jų 
maSinų garažas. Tik $45,000. 

66 ir Frandsco. 2-jų aukStų mū
rinis. 5 ir 4 kamb. butai. 2-jų metų 
senumo. Geros nuomos. $67,500. 

73 ir Sacramento. 20 metų senu
mo 3-jų butų mūrinis. Labai gerai 
išlaikytas. 2 maš. garažas. 379,900. 

72 ir Millard. 3-jų butų, 18 metų 
senumo. Aukštos nuomos. 40 p. k>- j 
tas. 2 maš. garažas. 394,500. 

62 ir Kllpatrick. 3-jų butų 19 me- ' 
tų mūras. Dvigubas lotas. 2 maš. I 
garažas. $99,900. 

Jei galvojate 
PARDUOT - NTOMOT A B 

APDRAU9T 
jūsų nuosavybe, prašome kreiptis | 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 

l 

DUTCHMEN CONTRACTORS, INC. 
2501 W. Bryn Mawr Avenue 

TEL. 87&.S682 adba 769-0514 
AtiiekA įvairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 

stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rira?. r įtekamuosius vamzdžius — "Tuckpomt-
ing" — percementuojamc mūrą. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai 

S K A M B I N K I T OET KADA 

IŠNUOMOJAMA — F O R RENT 

IŠNUOM. 4-iu kambariŲ butas, 
tik suaugTisic:ns; atskirame na
me MiartjUiette Parko. GaMmas 
garažas. Skambint 737-8647. 

HEU» WANTED _ MOTERYS 

C O O K 
Fully ąualified cook needed. 
Also experienced waitresses. 

C3all — 458-7794 
UTTLE WARSAW 

RISTAUBANT 

Išnuom. 5 kamb. (2 mieg.) apšild. 
butas, nuo liepos 1 d. Tik suaugu
siems Marąuette Pke. 471-2237 

ISNUOM. VASARVTCTE 
9682 Berrien R d. 

Umon Pier, NOcbigan 
Chicagoje skambinu 77C4M0 

Išnuom.- miegamas kamb vyrui 
ar moteriai mažoj šeimoj. Galimybė 
naudotis virtuve. Marąuette Parke. 

Skambint t2&-8761 

10% — 20% — 30% pigiM mokėsite 
n i apdrauria nao usiUen <r satomo-
bilto pas moa. 

FRANK Z A P 0 L I S 
3208V4 WeA »5th Street 

Chicac*K nitaiota 
Telef. GA 4-SSM 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIMlilIlIlIlMMIlIlMIlMIlIlIlMi: 
SIUNTINIAI | LICTUYį 

ir fcifus krežis 
?fEDZINSIL45?. 4 0 6 5 .V-dher A v e . 
T i v - a g o , 111. 606S2 , telef. 927-5980 

i^"' Utli;niiiliiiii:::;:uiitiiiiiii;:ju;iiiiimiiiiii 

ISNUOM. 6 kamb. (3 mieg.) bu
ta s Bridgeporte. 

Skambint 376-4219. 

Išnuom. 5 kamb. butas suaugu
siems. Jokių gyvuliukų. Gage Pke. 
Skambint tarp 4 ir 8 v. v. 

teL WA 54536 

EXPEKIKN"CED SEWING 
MACHl.VE OPERATORS. 

ExceUent working conditions & 
benefits 

4325 W. Addison S t 
- TEL. — 286-1366 

Reikalinga ateinanti moteris 3 ar 
4 dienas savaitėje po 4 vai. namų 
ruošai Brighton Parke. Skambant 

LA 34558 

NORI PIRKTI BAUDŲ 

REIKALINGA 

Š E I M I N I N K Ė 
Gold Coast apyl. 2 dienas savaitėje. 
Jokių vaikų. Reikalinga kalbėt ang
liškai. ' 

SKAMBINT 787-773* 

BBLLER-ORDER 
TYPIST 

immiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii 
Manufacturer of Greeting Cards 

needs APPRENTICE for press 
room. Mušt have H. S. diplomą & 
be mechanically inclined. Good 
opportunity for advancement. 

CALL BILL HARRIS 

CENTURY ENGRAVING 
1500 W. Monroe st. 
Chicago, Illinois 
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ELECTR1CAL DRAFTSMAN 

TECHMICIAN 
Make finished electrical drawings 
from sketches or marked prints, in-
volving electro-mechanical and soiid 
statė machine control systems. To 
understand these systems well enough 
to occasionally troubleshoot locally 
or make field service tn'ps. Familiarity 
with 3 pnases systems rectifiers and 
tęst equipment is essential. 
Rapidly growing machine tool manu
facturer. Exceiient benefits, profit 
sharing. Send resume and salary 
history to: 

C. R. Stroupe, Anocurt Inc., 
2433 Delta Lane. 

Eik Grove, Illinois 60007 
or Pbone 766-0660 

For Application Form. 
An Eoual Oportuntty Employor M / F 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii 

TOOL 
MAKERS 

Class A - With Tool & Die Re-
pair experience. N i te Shift — Top 
Wages — Company Benefits which 
include Family Hospital Plan, 13 
Paid Holidays. Paid Vacation. 

Apply Sprm jc Divfskm 

BORG-VVARNER 
Madison St. at 2Sth Ave. 

Belwood, Illinois 
An F/qual Opportunity EmployeT 

leAkau pirkti senus medrnins bsMoa 
sramintus prieš 1930 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t L, 
"Oriental" kilimą, ui prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

Biznieriams aps imoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

Immediate opening for good typist 
with 50 wpm accurate typing skills. 
Congenial office in Lincolnwood near 
public transportation. Salary oom-
mensurate with experience plūs full 
company benefits. 

CALLMYRNA 

677 - 3000, Ext. 344 
An E>puU Oportunity Employw 34/F 

MAJLE AND FEMAJLE 

ENVELOPE ADJUSTER 
LO-SO 

Exp. LO-SO Adjuster wanted for day 
shift Exc. Salary & Benefits. Call 
Mr. Fredd. 

CONTINENTAL ENVELOPE CO. 
1301 W. 35th S4-, TeL 

file:///airiu
file:///Vhipple


MOŠŲ KOLONIJOSE 
Pittsburgh, Pa. 

LIETUVIU KLUBO CHORO 
KONCERTAS 

Birželio 3 d. lietuvių klubo 
salėje (įvyko šios kolonijos choro 
koncertas. Apie šio choro gimi
mą ir jo augimą jau buvo pla
čiai aprašyta "Drauge" šjn. bir
želio 2 d. Nuo 1976 metų šio 
choro dirigentas yra muz. Pet
ras Aranonas. Šio straipsnio au
torė irgi įsikūrė šioje kolonijoje 
tais pačiais metais. Taigi ir teko 
girdėti šį chorą parengimuose. Ta
čiau šio vakaro visą .programą 
atliko pirmą kartą tik choras, to
dėl galima sakyti, kad tai buvo 
choro debiutas. 

Pagal programą, šiame koncer
te, chorą sudarė: sopranų .11, al
tų 9, tentrų 7, ir bosų 8. Taigi 
choras nėra labai gausus, žinant, 
kad kolonijoje narių yra apie 400 
Tačiau ir iš šio sąstato dirigen
tas Petras Armonas, be mišraus 
choro, sugebėjo paruošti moterų 
ir vyrų cnorus. Koncertą pradė
jo mišrus choras, padainuodamas 
Laisvės damą — J. Žilevičiaus, 
Tėviškės klevai — J. Gaižausko, 
Po aukštus kalnus —K V. Ba
naičio, Keleliu ėjau — P. Ado
mavičiaus ir Savanorių maršą — 
V. Paulausko. Po to moterų cho
ras padainavo Žvaigždutė —B. 
Dvariono Vaidilutės — M. Pet-
rausko ir Ltpšinė —komp. ne
žinomas (pažymėta programoje). 
Toliau vyrų choras padainavo: 
Jau žirgelis pabalnotas" — J. 
Dambrausko, Augo kieme kleve
lis" — J. Karoso ir Mes žen
giam — J. Gaidelio. Po to miš
rus choras: Šiaurės pašvaistė — 
St Sodeikos, Tylus buvo vaka
rėlis — J. Strolios — P. Armo-
no, miškų gėlė — V. Paulausko, 
Iš visų kraštų — St. Gailevi-
čiaus ir Pajūriais pamariais — 
Kuprevičitus-Armono. Visas kon
certas be pertraukos tęsėsi vieną 
valandą laiko. Programa sudary
ta įdomi ir daug iš ateinančios 
Dainų šventės repertuaro. 

Pirmą kartą čia pasirodęs mo
terų choras, padainavo B. Dva
riono gražiai aranžuotą dainą 
"Žvaigždutė" ir kitas dvi, suda
rant bendrą šviesų, moterų cho
rui artimą švelnų skambesį. Vy
rų choro dainos jau mums buvo 
girdėtos, bet jos visos trys paki
lios ir mielai klausomos, buvo pa
dainuotos su nuotaika ir gyvais 
ritmais. 

Mišraus choro dainos visos 

gražios, su gražiais tekstais, tik 
būtų gerai, jei mes įprastumėm 
į programą įrašyti ir dainų teks
tų autorius. Kaip pavyzdžiui 
"Šiaurės pašvaistė" Bernardo 
Brazdžionio, ar "B visų kraštų" 
Pr. Lemberto tokie nuostabiai gra
žūs žodžiai. Geras ir dainų įvai
rumas. Buvo romantiškų dainų, 
kaip "Miškų gėlė" su švelniai, 
lengvai Tiedančia melodija, ki
tos gan gyvais ritmais, trys mar
šai užbaigiant dalis su patrioti
niais žodžiais ir išpildytos dra
matiškai, pagavo visus klausyto
jus ir buvo palydėti entuziastiš
kais plojimais. 

Dirigentas Petras Armonas vi
są koncertą pravedė puikiai, tvir
tai laikydamas chorą savo ranko
se. Koncertas praskambėjo dar
niai ir įspūdingai. Dirigentas Pet
ras Armonas tinkamose vietose 
davė pasireikšti bosams, kurie 
papuošė dainą spalva ir labai ją 
praturtino.' Taip pat jis išreikala
vo iš choro puikią dikciją, gali 

dį. O tas labai padidina koncer
to pasisekimą. 

Daugelis jau išvažinėjo į šiau
rę, bet publikos prisirinko daug, 
apie 300.Šis koncertas buvo vie
nas iš mūsų gerųjų parengimų. 
Linkime tolimesnės geros plėto
tės ir nors vieną koncertą duoti 
kasmet. Tai priklausys, supranta
ma, nuo dirigento, bet taip pat 
ir nuo choristų, kurie privalo su
daryti pastovų ir reguliariai dir
bantį branduolį. Choro ilgame
tis pirmininkas ir choristų myli
mas yra Jonas Pupininkas. 

Taip pat su pirmu koncertu 
privalu .padėkoti ir visiems pir-
mykštiems dirigentams ir ypač 
tiems pirmūnams kurie sutvėrė 
šį chorą, mylėdami lietuvišką 
dainą, nerimo be jos. 

Chorui akompauavo muz Mar
ga ret Sullivan. 

Gražina-Rožė Jasinskienė 

develaiid, Ohio 
Į DAINŲ ŠVENTĘ 

iš Clevelando -vyksta Čiurlionio 
ansamblis, Šv. Jurgio parapijos 

sambas bei liaudies instrumenta
listai. Vyksta ir visi trys dirigen
tai: Alfonsas Mikulskis, Rytas Ba
bickas ir Rita Kliorienė. 

I Pasaulio lietuvių dienas iš 
Clevelando važiuoja labai daug 
lietuvių. Tą savaitgali čia lietu
vių skaičius bus gerokai sumažė
jęs. 

DOVYDĖNO NUOTRAUKOS 

"Chicago Tribūne", plačiai 
aprašė fotografo Jono Dovydė
no parodos Walter Kelly galeri
joje, 620 N. Michigan, kur iš
statytos 66 nuotraukos. Jose 
stengiamasi pagauti veido iš
raiškos prasmė. 

ma buvo suprasti kiekvieną žo- choras ir Nerijos vokalinis an-

ATETCININKAI 
(Atkelta iš 2 psl.) 

juodu kaspinu tautinę vėliavą. 
Daiva Markelytė padeklamavo. 
Dr. P. Kisielius pateikė pluoštą 
prisiminimų apie 1940 m. sovie
tų įgulų išlinkimą į Kauną, nu
liūdusių lietuvių dūsavimus rr 
svetimtaučių džiaugsmingus 
šukavimus :"Ural" Priminė ir trė
mimo momentą į baisųjį Sibi
rą. Po šios kalbos vėl padekla
mavo Daiva Markelytė. Minėji
mas buvo baigtas Lietuvos him
nu. 

Po minėjimo tuoj pradėtas sky
riaus susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo skyriaus pirmininkas inž. 
M. Šilkaitis. Paskutinio susirinki
mo protokolą perskaitė Bilaišytė. 
Pirmininkas pranešė, kad skyriaus 
valdyba atliko šiuos darbus: 1. 
Aktyviai dalyvavo vysk. V. Briz-
gio kunigystės 50 metų sukak
ties minėjimo paruošime, 2. Pra
vedė aukų runkimą Vasario 16 
minėjimo proga, 3. Rengė gavė
nios vakarones, 4. Surengė Atei
tininkų Šeimos šventę ir 5. Šios 
dienos pamaldas, minėjimą, susi
rinkimą. 

Ed. K Pabedinskas pranešė, 
kad Vasario 16 proga aukų su
rinkta 1371 dol. Didžiausia auka 
dr. K. Rimkaus šeimos. 

Susirinkimo dalyviai kėlė įvai
rius sumanymus skyriaus veiklai 
pagyvinti. Pabaigoje sugiedojome 
Ateitininkų himną ir gerą nuo
taika apdovanoti keliavome į na
mus. M. L. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. Sophia Česnauskas 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą motiną ir tetą, kurios netekome 1977 m., 
birželio 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 20 d. ant
radienį, 8 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje ir Our Lady of the 
Ridge bažnyčioje, Chicago Ridge, 111. 7 vai. ryto. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu BU mumis pasimelsti 
už a. a. Sophia Česnauskas sielą 

Nuliūdę dukterys Josephme Weisehel ir Bernk* Sis su šei
moms ir brolio duktė Olgu Sprindžhikas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenes pirmininkui 
BRONIUI NAINIUI ir Seimai, motinai 

A. t A. O N A I N A I N I E N E I 
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Antanina ir Petras IndreHcai 
Ona ir Antanas luodvalkiai 
Halina ir Zigmas Motiejai 

A . t A . O N A I N A I N I E N E I 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia 
sūnui BRONIUI, PLB pirmininkui, jo šeimai, gimi
nėms ir artimiesiems. 

JAV LB Marquette Parko Apylinkės Valdyba 

Brangiai motinai 

A. t A. ONAI NAINIENEI Lietuvoje mirus, 
sūnui PLB valdybos pirmininkui inž. BRONIUI 
NAINIUI ir šeimai gilią užuojautą reiškia 

Elena ir Antanas Razinai 
ir sūnus Antanas ir Edis 

A . t A . O N A I N A I N I E N E I 
Lietuvoje mirus, sūnų BRONIŲ NAINĮ, marčią 
BRONĮ, anūkes IRIMĄ, RŪTĄ ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

ALIAS Moterų Pagalbinis 
Vienetas 

A. t A. EDVARDUI MIKULIUI 
Lietuvoje amžinybėn iškeliavus, motiną p. MIKU-
UENC, seserį VERUTĘ MYKOLAITIENC, brolį AL
GIRDĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame. 

Julija ir Zigmas Smilgai 
su šeima 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Chicagoje šiemet išleidžia LKB Kronikos ketvirtą tomą 
lietuvių kalba, pirmą tomą ispano ir pirmą tomą anglę kalbo
mis, kurios bos plačiai paskleistos ta kalba kraštuose. Jau ver
čiamos Kronikos ir į prancūzų kalbą. 

LKB Kronikos 3 tomas lietuvių kalba išleido LKRŠ Rėmė
jai, bet ne Religinė šalpa. Rėmėjams nustojus veikti, LKB Kro
nikos knygas leidžia LKB Kronikoms Leisti Sąjunga. Jos na
riai aukoja metams ne mažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai — 
100 dol. ir mecenatai — 1000 doL Už visus gyvus ir mirusius 
narius kasdien aukojamos šv. Mišios. 

Maloniai prašome visų lietuvių anka LKB Kronikos kny
goms leisti, nes joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai 
di dėlių sumų lėšų. Aukojusieji ne mažiau kaip 100 doL, bos įra- Į 
šomi leidžiamose knygose. 

Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo f ederaunių mokesčių. 

Išgirskime pagalbos šauksmą pavergtų ir persekiojamų 
mūsų brolių ir sesių lietuvių pavergtoje Lietuvoje ir plačiai jį 
skleiskime laisvajame pasaulyje jų pačių žodžiais — LKB Kro
nikos knygomis įvairiomis kalbomis, savo aukomis remdami jų 
išleidimą. 

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresu: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ava, Chicago, EL 
60629, USA. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 

Valdyba 

37 METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. Kpt. IGNAS MATUTIS 
7-to p. p., 6-to p. p.. Karo mokyklos kuopas vadas 
žuvo už tėvynę nuo komunistų rankos, į rytus nuo 
Vilniaus 1941 m. birželio men. 25 dieną. 

Šv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos T. Mari
jonų koplyčioje birželio 25 dieną, 7 vai. ryto. 

^ • * m m m ^ v a • • Pusk. Mykolas Puškarskis 

Vienerių Metų Mirties 
Sukaktis 

A. A. 
MARIJA JULIJA 
BILTTAVIČItrrc 

Jau praėjo vieneri metai, kai 1977 m. birželio mėn. 21 d. 
negailestinga mirtis išskyrei iš mūsų tarpo brangią šeimos na
rę Mariją Juliją BUitavičiūtę. Palaidota Švento Kazimiero Lie
tuvių kapinėse Chicagoje. Laiko tėkmė niekada negalės išdildy
ti to skausmo, kurį pergyvenome savo Širdyse 

Gailestingasis Viešpatie, pasigailėk ir neteisk mūsų mylimos 
brangios dukrelės, ir sesutės, o priglausk ir apšviesk savo ma
lonės spinduliais jos pavargusią sielą. 

Birželio mėa. 18 d. bus aukojamos šv. Mišios, kuriose ma
loniai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti jungiantis j bendrą maldą. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje Chicagoje. Mes tavęs mūsų Brangiausioji, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar 
vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši šventa žemelė. 

DRAUGAS, šeštadieni*, 1978 m. birželio mėn. 17 d. 

Brangiai motinai 

A . t A . ONAI N A I N I E N E I 
Lietuvoje mirus, sūnui inž. BRONIUI NAINIUI, PLB 
valdybos pirmininkui, šeimai ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia 

JAV LB Vidurio Vakaru Apygardos Valdyba 

Lietuvoje mirus brangiai motinai 

A. + A. O N A I N A I N I E N E I 
jos sūnui BRONIUI NAINIUI ir jo seimai bei kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir liūdime 
kartu. 

Nerija Linkevičiūtė 
Bernardas Prapuolenis 

Skausme pasilikę: 
Tėvai, broliai. ir giminė* 

E U D E IK IS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

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

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

4 3 3 0 - 3 4 S o . Cal i fornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3 - 9 8 5 2 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 St. Tel. GRovenhill 6-2345-6 
1410 So. 50th Av., Cicero TOvvnhall 3-2108-9 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SONOS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
2424 W. 6<?th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southwest Highvvay, Palo* Hills, 111. Tel. 974-4410 

PETRAS BIEUONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-39 

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

VASAITIS - BUTKUS 
1440 SO 50th Ave . CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 



x Dr. Rolandas Ginčauskas, 
East Chicago, Ind., vietos l ie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
aktyvus darbuotojas, studijavo j 
4 metus kolegijoje, 2 metus sie- Į 
kė magistro laipsnio, 4 m. me
dicinos mokykloje ir 3 metus 

'atliko rezidenciją įvairiose In
dianos ligoninėse. Liepos mė
nesi pradeda dirbti jau už at
lyginimą kaip anesteziologas. 
Mum3 atsiųstame laiške rašo 
aukštai vertinąs "Draugo" 
dienraštį, ruošiasi aplankyti jo 
darbuotojus. Šia proga atsiun
tė ir didesnę auką. Labai ačiū. 

x Birželinės pamaldos ir bai
siųjų birželio kančių minėjimas 
ruošiamas Lietuvio sodyboje, šį 
sekmadienį, nuo 2 vai. p. p. Bus 
užkandis. Visi laukiami, 

.liauskas ir Juozas Diamentis x Chicagos jungtinio jau-
x,raueo" redakciios korektorė i p l o k š t e l i u * « ™ ^V™*1 >mm0 c n o r 0 ' vykstančio i V-tają 
^raugo redakcijos korektore,, ^ ^ ^ komitetas, kurio iždi-j Dainų šventę, paskutinioji ge-

šiuo metu atostogauja. I darbą . J g - J į J SSLk Be to, bėralinė repeticija įvyks birže-
tas pat komitetas rūpinasi su- lio 21 d., trečiadienį, 6:30 vai. 

X Petronėlė ir Motiejus rengti ^ ^ j ^ ^ Stankaity-1 vak. Jaunimo centre. Repeti
cijoje dalyvavimas būtinas. 

x Vacys Kęstutis Siotkus, 

DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. birželio mėn. 17 d. 

x Amerikos lietuvių Tary
bos suvažiavimas šiemet numa
tomas ruošti spalio 21 d. Liet. 
Tautiniuose namuose Chicagoje. 

x Prof. dail. Adomui Varnui; 
šių metų pabaigoje sueis 100' 
metų amžiaus. Šiam įvykiui pa« 
minėti Čiurlionio galerijos, Inc., 

X Rūta Žorynait* - Lettman. iniciatyva suOaromas specialus 
baigė Sv. Kryžiaus ligoninės pagerbimo komitetas. Pirmasis 
histologijos skyrių ir birželio 4! susirinkimas komitetui suda
uš medicinos technologijos ir!ryti buvo birželio 14 d. Liet. 
histologijos diplomų įteikimo iš- Tautiniuose namuose. Prof. A. 
kilmėse gavo histologės diplo-jvarno pagerbimas planuojamas 
mą. Ji yra anksčiau baigusi: gruodžio mėnesį. ^ ^ 
Richard J. Daley kolegiją. | x S01- D*0 0 8 Stankaitytės 
Mokslo baigimu ir diplomo ga-jdamų plokštelėms išleisti dar 
vimu džiaugiasi ir jos tėveliai savo aukomis prisidėjo Liucija 
Ona ir Kostas Žolynai. ; Ertminavičiūtė, Juozas Kaci-

Juozas Diamentis. 

IŠ 
IR 

ARTI 
TOLI 

'Draugo" redakcijos korektorė, i 
Suo metu atostogauja Į dari 
ji grįš tik už poros mėnesiu, 

ir 
Stramskiai didele auka kaip me-j įėsT'rečitalL 
cenatai prisidėjo prie kun. St. I _ _ ,. .__„ , r 

X Juozas Landis, MIC, Ma 

Hartfordo švyturio mokyklos abiturientai su mokyklos vedėja Lione 
Simonaitiene Nuotr. Alf. Dziko 

lWAm IR APYLINKĖSE 
Ylos knygos "Lietuvių šeimos 
tradicijos" išleidimo. Knyga lei-, 
džiaAmerikos Liet. BibUotekos!naus Pavaduotojas ir Marijonų 

provmcijos ekonomo pageibi-ninkas, atvyko iš Thompson, 
Conn., į Chicagą patikrinti eko
nominių knygų ir dalyvauti vie-

kuris įvyks Chicagoje 

leidykla. 
x A. a. Jonas Dikinis, 78 m., 

aktorius veteranas, buvęs Kau-, 
no miesto notaras, 1940 m. at
skirtas nuo šeimos ir išvežtas n u o h ^ , k a . p i t ^ 0 J L ~ ^ Į 1 ! a ^ ' ; 
į Kazachstaną, vėliau kalintas v u n e ' 
ir kentėjęs priverčiamojo darbo a t e m a n c «* ***** 
stovyklose, mirė Kaune š. m. 
birželio 15 d Amerikoj gyve
nanti velionio našlė ir vaikai 
su šeimomis prašo pažįstamus 
maldomis prisiminti velioni 

X Asmenys, norintieji vykti 
Australijon su Grandinėlės eks
kursija gruodžio mėn. 20 d., pra
šomi kreiptis į Aleksandrą Sa-
giene raštu — 1620 Corry Dri-
ve, Lyndhurst, Obio 44124 arba 
telefonu 216 - 442-8674 (vaka
rais), (pr.). 

X šakių apskr. krabo pikni
kas fvyks šį sekmadieni birze-
fio 18 d. Vyčių salėje - sodely
je, 2453 W. 47 SL šokiams 
gros A Ramonio orkestras. 
Veiks baras ir virtuvė, visi w e s t e r n universitetas, 
maloniai kviečiami atsilankyti. Į tone» Dlmois. 
įėjimas 1 doL Praažia 12 vai.j 1aJpsnį iš anglų literatūros. Pas-
dieną. (pr.). įkutmms du metus 2dvilė dėstė 

pilnu laiku Dlinois universitete, 
X Cicero lietuvh} Medžioto-. a r d e Campus. Rudenį pradės 

jų - Žuvautojo krabas birželio 24į profesoriauti Tarlham CoUege, 
d., šeštadienį, 3 vai. popiet ren- į Rjcbmond, Indiana, kur dėstys 

rianapolio mokyklos direkto- j atvykęs iš Kolumbijos į Chica 
' gą, lankėsi "Drauge" ir čia įsi
gijo knygų už didesnę pinigų 
sumą. 

X Cicero LB apylinkės ruo
šiamas minėjimas įvyks šį sek
madienį, tuoj po sumos parapi
jos salėje. 

X lietuviu televizijoje šį 
sekmadienį matysime futbolo, 
teniso ir golfo varžybų ištrau
kas. Apie PL& Žaidynes kalbės 
J. Bagdonas ir R. Dičienė, o 
apie australiečių priėmimą L 
Kerelienė. 

x M. šovienė, Merrillville, 
IN, atsiuntė malonius sveikini
mus ir linkėjimus. Atnaujin-

l 
NEUŽLEIDŽIA 

ORGANIZACINIO DARBO 
LtB Brighton Parko apylinkės 

valdyba birželio 9 d. buvo su
sirinkusi pasėdin. Svarstė apy
linkės 25 metų jubiliejinio mi
nėjimo, tradicinio rudens va
karo ruošimo, PL dienoms aukų 
rinkimo, apylinkės veiklos gy-
vinimo h* kitus klausimus. 

Apylinkė lapkričio 25 d. Jau
nimo centre ruošia iškilmingą 
savo apylinkės 25 metų sukak
ties minėjimą su kultūrine pro
grama, šioje apylinkėje rezi
duojančių menininkų paroda ir 
kita. Užsakytos Jaunimo cen
tro didžioji ir žemutinė salės. 

dama prenumeratą, ji atsiuntė I Meninės parodos mosimo dar-
ir 19 dolerių auką. Ji skelbia-

Bilaišytė. 

gia Joninių gegužinę • laužą sa
vo gražioje prie Antioch nuosa
vybe" je. Vhri mielai kviečiami 
dalyvauti šioje mūsų gražios 
gamtos išvykoje. Bus gardaus 
maisto, veiks turtingas baras. 
Muz. Strolia linksmins visus 
savo svajinga muzika. Autobu
sai išeis šia tvarka — 1:30 vaL 
popiet iš Marguette Parko nuo 
"Paramos"; 2 vaL popiet iš Ci
cero nuo šv. Antano bažnyčios. 
Dėl informacijos skambint tel. 
737-5750 (pr.). 

X Akiniai siuntimui { Lietu
vą. Kreipkitės j V. Karosaite. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, m. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

x Kelionių ) Vilnia birželio 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 d. 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Mariu Kieią 
6557 S. Talman Ave., Chicago, 
IB. 60629. tetef. (312) 737-1717. 

fpr) 

X Atostogų sezonas Gintaro 
vasarvietėje ant Michigan eže
ro kranto Union Pier, Mich., jau 
prasidėjo. Kviečiame atvykti ir 
pasidžiaugti visais vasaros ma
lonumais. Dėl informacijų ir re
zervacijų skambint tel. 616 — 
469-3298 arba rašyti: Gintaras, 
15860 Lake Shore Road. Union 
Pier. Mich. 49129. (sk.). 

X NAMAMS PIRKTI PAS-; 
KOLOS. Juozas F. Grlbauskas, 
sekretorius St Anthony Savings 
& Loan Assoc, praneša, kad 
paskolos su prieinamomis sąly
gomis yra duodamos nuosavų 
namų pirkimui. Paskolų sky
riaus tel. 656-6330, kalbame lie
tuviškai. Arba kreiptis asme
niškai į raštinę adr.: 1447 So. 
m Oavt , Činara, O. (ak.) 

anglų renesanso 
kūrybinę rašybą 

ma "Draugo" Garbės prenume-
ratore. Nuoširdžiai dėkojame. 

A A. a. kun. Jonas Malin, 
Marijos aukšt. mokyklos kape
lionas birželio 15 d. po pamaldų 
Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioj buvo palaidotas Šv. 

North I Kazimiero liet. kapinėse. Kon-
•Pvan**- i ̂ febraeinėir.s Mišioms vadovą-

sute"ikė daktaro L ^ J * * . *£" ^ . Z a k a 5 a f k a s ' laike apie 40 kunigų. Bažnyčia 
buvo pilna seselių, velionio bu
vusių mokinių bei jų tėvų ir 
daugybė parapiečių. Pamaldo
se dalyvavo ir kapinėse pasku
tines maldas atkalbėjo kard. J. 
Cody. Velionis buvo gimęs 

literatūrą ir 
Jaunavedžiai Prane ir (Laučkaitė) 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
Vi 7-7747. (sk.) 

BRUDGES SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI 

Kadangi jau BRJDGES žinia
raščiui sukako metinės, tai lai
kas pribrendo skaitytojams at
naujinti savo prenumeratas. 
Kaina liks 3 dol už 12 numerių. 
Pradedant š. m. liepos mėn. 
JAV LB New Yorko pirmoji 
apylinkė perima BRIDGES ad-
rninistracijos reikalus. Apyl. 
vicepirm. Helen Venis sutiko 
tvarkyti adresus, adresų pakei
timus, prenumeratas ir pajamų 
inkasavimą. BRIDGES prenu
meratos bei administracijos rei
kalais kreipkitės šiuo nauju ad
resu: BRIDGES, % Jonas Jan
kus, 85-66 98th St., Woodhaven, 
N. Y. 11421. 

Algirdas Budreckis 
(sk.). 

2imiiinitiiiiiimmnimitiitiiiiiiimiimr 

I STASE'S FASHIONS 1 
§ Kūdikiams ir vaikam 

rūbu krautuve 
I 6237 S. Kedzie Avi. 

Tel, 436-4184 

lžės 30 d., kunigu į i r R u n a s Do™*"****. šiomis dieno-:x,,OTf:ntM IQAQ „, M m ,xA, ,M 1™ apsigyvenę Chicagoje. Jų sušventintas 1949 m gegužės 7 t u o k t u v ė s į v y k o g e g u i g 8 , ^ 
d. Buvo kurį laiką St. Chnsti-1 Marylando universiteto koplyčioje, 
na par., o 27 metus Marijos | Jaunosios tėvai — Izabelė ir Juo-
aukšt. mokykloje kapelionas, 
liko Motina Marian Jonelytė-
Malin, sesuo su šeima, teta ses. 
Clarita ir kt. 

x Kazys Karuža, Los Ange
les, Calif., "Draugo" spaudos 
pagerinimo reikalams atsiuntė 
10 dolerių auką. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x Steve Styra, Oylmer West, 
Kanadoje, prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 5 dol. auką. 
Ačiū. 

x Skraidą išpardavimas: Chi
cagą — Frankfurtas — Chica
gą tik už 296.50 dol. Išvykimo 
datos: birželio 25 — liepos 10 
d; birželio 25 — liepos 24* d.; 
liepos 2 d. — liepos 17 d. 
Skambinkit tuojau B. Raslavi-
čienei tel 545-6466. (sk.). 

X Talman Delikatesų parduo
tuvė, 2624 West 69th St Tet 
434-9766. Gaunamas lietuviško 
skonio maistas kiekvieną dieną 
nuo 8 vai. r. iki 8 vai. vak. Sa
vininkai Kupcikevičiai. (sk.). 

X OLYMP1A rašomosios maS. lie
tuvišku raidynu visuose modeliuose 
ir elektrines gaunamos Chicagoje: 
•DRAUGAS", 4545 W. 63rd St., vaka
rais pas A. Daugirdą tel. 47S-7MS ir 
tiesiai iŠ SPARTA, sav. J. L- Giedrai-
m, l t Barry Dr.. E. NORTHPORT, 
N. T 11731 fak/t 

bais rūpinasi S t Petersonienė. 
Valdybai paprašius, vicepirm. 
Pranas Nedas su talka, sutiko 
atlikti jubiliejinio minėjimo 
techniškuosius darbus. Minėji
mą žadama pradėti iškilmingo
mis pamaldomis Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 
Nutarta kviesti Dainavos Meno 
ansamblį, vadovaujamą muz. A. 
Jurgučio, kad sutiktų giedoti 
mūsų parapijos bažnyčioj per 
iškilmingąsias šv. Mišias, šios 
sukakties minėjimo proga ruo
šiamasi išleisti apylinkės ap
žvalgini leidinėli, kurio redakto
riumi sutiko būti Romas Saka-
dolskis. 

Dar prieš sukaktuvinę apy
linkės šventę, rugsėjo 16 d_, 
valdyba planuoja, suruošti sa
vo tradicini rudens vakarą, i i 
kurio gantas pelnas skirtomas 
lituanistinei mokyklai, spaudos-
informacijos bei įvairios kultū
rinės veiklos pašelpimui. 

Iždin. S. Jokūbaitis posėdyje 
pranešė, kad Pasaulio Lietuvių 
dienoms apylinkėj jau sutelkta 
952 dol. (kvota — 900 dol.). 
Aukų vis dar ateina. Pav. apy
linkės veiklos rėmėjas A Beniu
lis jau po posėdžio paskambino, 
jog žada paremti PL dienas au
ka ir nori aukų rinkėjai Salo
mėjai Daulienei perduoti keletą 
dešimtų dolerių. 

Apylinkės valdybos darbus 
vertina ir paremia nuosaikūs ir 
geri apylinkės bendruomeninin-
kai. Biuletenio leidimas (red. 
R. Sakadolskis) yra suristas su 
išleidomis. Jo spausdinimo bei 
išsiuntinėjimo išlaidos iždui yra 

J. L VALSTYBĖSE 
— Vytautas Radzivaaas kal

bės Dariaus-Girėno minėjime, 
kuris šiemet bus liepos 15 d. 
prie lakūnų paminklo. Šiemet 
sueina 20 metų, kai Lituanica 
Sguare, Union Ave., Brookly-
ne, pastatytas didvyriams pa
minklas. 

— A. a.dr. Stanley Bartis, 
gyv. 1891/2 Kinsley St , Nashua, 
N. H., neseniai mirė. Buvo pa
laidotas iš Sv. Kazimiero para
pijos bažnyčios, kuriose pamal
das už velionį atnašavo ir lai
dotuvėmis rūpinosi tos parapi
jos klebonas kun. P. Vaičiūnas. 
Atrodo, kad velionis giminių ne-
apHko. 

— LB Palm Beach, Fia., apy
linkės gegužinė buvo gegužės 
2 d. Singer Islandą. Ii geguži
nės gauto pelno ir surinktų au
kų Pasaulio lietuvių dienoms 
Toronte pasiųsta 275 doleriai 
Apylinkė rengia Naujųjų 1979 
metų sutikimą "Colonade" vieš
bučio salėje. 

— Jono Beach, Fia., miestas 
šiais metais švenčia sidabrinę 
įsikūrimo sukaktį. Ta profa 
buvo miesto gyventojų pieois-
pobūvis. Dalyvavo ir lietuviai. 
Pagrindinės iškilmės įvyko bir
želio 3 d. pietinėje Pelican eže
rėlio pusėje. Lietuviai pasirodė 
su įvairiais meno kūriniais. 

PASĖSTUS 
— Antroji Europos estų dai

nų šventė Mronsteryje buvo 
suruošta birželio 9—11 dieno
mis. Šventėje dalyvavo 14 cho
rų iš Vokietijos, Anglijos, Bel
gijos, Prancūzijos ir Švedijos, 
viso apie 400 choristų. Tauti
nių šokių grupėje dalyvavo 
apie 70 šokėjų. Dainų šventė 
pasibaigė birželio 11 d pamal
domis universiteto bažnyčioje. 

(t). 

AUSTRALIJOJE 
— Saulius Kubilius, adelai-

diškis jaunuolis, savo brolių ir 
lietuvių kunigų palydėtas, iš
vyko į Romą, kur ruošis kuni
gystei ir studijuos teologinius 
mokslus. Gyvens Liet. Sv. Ka
zimiero kolegijoje. 

0KUP, LIETUVOJE 
— Mirė Juozas Laurinkus, 

skulptorius. Buvo gimęs 1909 
m. Tilvykuose. Garsėjo savo 
drožiniais kaip liaudies skulpto
rius • drožinėtojas. 

zas Laučkai iš Bethesdos, Md., o 
jaunojo — dr. Alina ir Vandalinaa 
Domanskiai iš Palos Park, TU, 

Nuotr. Pr. Mockevičiaus I persunkios ir be mecenatų, ge-

CHICAGOS ŽINIOS 
GAUDO LA2YBININKTJS 

Apie 200 mokesčių rinkimo 
agentų, FBI tarnautojų ir Dli
nois valdininkų patikrino nele-

SKERDYKLŲ PLOTE 

Anksčiau buvo pritarta pla
nui panaudoti 100 mil. dol. ir 
buvusių skerdyklų plote, Chica-

galias arklių lenktynių lažybų goję, sukurti prekybos centrą, 

Sav. fttu* BscvUVn* r 

.tmttniifiiiinttfimmiHniHiimimitniir 

X Kam reikia gintaro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi-

_ rinkimas iš gražiausio gintaro 
j įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
j — nuo $29.00. Terra, 3235-37 

į W. 63 St Chicago. 01. 60629, 
{telefonas — (312) 4344660. 

(ak.). 

vietas Chicagoje u* priemies
čiuose, konfiskavo tūkstančius 
dolerių bei lažybų užrašus. 
Vienas asmuo areštuotas, nes 
atsisakė atidaryti seifą 

KELIAS Į CHARE 

Chicagos planavimo komisija 
patvirtino planą pravesti trau
kinėlių liniją nuo paskutinės 
stoties Jefferson Parke iki 
CHare aerodromo. 

x L Vyčių m. - Ind. Apskr. 
gegužinė - piknikas įvyks liepos 
4 d. Vyčių sodelyje, 2455 W. 47 
St. Pradžia 12 vai. dieną. Įėji
mas 1 dol. suaugusiems bet už 
tai bus veltui loterijos bihetas. 
Bus įdomu ir linksma. Nesigai
lėsite atėję. Visi lietuviai kvie
čiami, (pr.). 

x Kelionė laivu — šokiai ir 
l banketą bilietai išparduoti 
Dar galima gauti į Susipažini
mo vakarą, Sporto h Dainų 
šventę. Bilietai gaunami Vas-
nelių parduotuvėje, te i 471-1424. 

(•k.). 

rų lietuvių, pagelbos nebūtų Iš
leidžiamas. Pvz., 80 (paskuti
nio) numerio išleidimą finansa
vo užmiestin išsikėlęs geras 
mūsų narys (prašė pavardės 
neskelbti), o sekančio biulete
nio išleidimą pasižadėjo finan
suoti (jau ne pirmą kartą) bu
vęs apylinkės pirm. Jonas 2a-
deikis. 

Valdyba turi planų apylinkės 
veiklai gyvinti h*, atrodo, kad 
jai teks padirbėti ir laike va
saros atostogų. Tikime, kad 
valdybos geras darbo pastan
gas šios apylinkės lietuviai ir 
toliau rems. J. Šlajus 

Advokates JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-3589 
Chicago. minois 60629 

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

P U S M E Č I U ! 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 
C i c e r o J e 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauds 

Amžius 62 iki 80 m 
I. BACEVIČIUS - 778-2233 

6455 So, Kedzie Avenue 

TAISO 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis j Hermaną D«kJ 
TU- SSS-asM po 5 v. v 

Kalba lietuvifkai 

Tarta Chicaso* mlntn le 
Dirbu ir aSmlorty. Dirba crvttal. ga
rantuotai Ir «ątinimai 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

4358 S. Waaktsaaw Ave, 927-355S 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

M t M M M I M M M H M » ' 

LIETUVIS 
DA2OTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus i i lauko ir i i vi
daus. Darbas garantuotas. 
STASYS ŠAKINIS 

Skambinti 927-9107 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvžs sinkų ir 
šildytuvų specialistai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glasa blocks. Smkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai ryto 
arba po 5 vai. vakaro. 

SERAPINAS — 6M-3969 

bet birželio 15 d. Chicagos pla
navimo komisija 4 balsais prieš 
3 šį planą atmetė. 

OLEASON SVEIKSTA 

Komediantas Gleason po ope
racijos, kada jam į širdies krau
jotaką buvo {sodintos trys gys
los, sėkmingai sveiksta Chica
goje ir planuoja rugsėjo mė
nesi pasirodyti scenoje Atlan
tic City. 

NUTEIS* ITTJHrOTOJ A 
M. P. Myrieckes, 37 m, nu

teistas dvejiems metams sąly
ginės bausmės ir išakyta kas 
trys mėnesiai pas psichiatrą 
jam tikrinti sveikatą. Nusikal
to gamindamas nepilnamečių 
nepadorius filmus. 

CHICAGOS PARODA 
Mokslo ir pramonės muzieju

je atidaryta 6,000 kvadr. pėdų 
užimanti paroda, vaizduojanti 
miesto istoriją, etnines grupes, 
socialinj, ekonomini, meno, pra
monės gyvenimą ir mokslinę 
pažangą Chicagoje. Dedikuota 
mirusio mero Datey atminimui 

niiinHiniiiiiiniinmiwiiMHiiMiiniwwiimiiiiiiiiiiMiHn»niiiiHHiitiiiiiiiiiiH»iin| 

Sportas Neprikloisomoje Lietuvoje | 
JONAS NABUTAS | 

3 
Pirmoji dalis (1919—1936). Autoriaus leidinys 1978 | 

m., 432 pusi. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. Leidinyje su- [ 
telkta įdomios Lietuvos sportini gyvenimą liečiančios me- : 
džiagos ir daugybė nuotraukų. = 

Usakymus siusti: = 
"Draugas", 4645 W. 6Srd 8fc, Chicago, BL 69689. | 
Dlinojaus gyventojai prideda eetra 46 et. taksu. = 

nnnimuiiiinnmiliiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiR 
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AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FIRESTONE TIRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock absorbers. Mufflers and pdpes. 
Tune-Upa. Lubrication. Change of ofl 
and Filters. 

GOUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W6ft 59th Stratl — Tel. GR 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vai. ryto Ud 8:00 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai ryto fid 4 va i popiet 
ftventadieniaJa atdaryta. — Sav. MIKAS CESAS 


