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(Tcainys) 
Du šiol Tarybų Lietuvoje dar 

nėra nubaustas nė vienas tikin
čiųjų persekiotojas. Mes reikalau
jame griežtai nubausti visus tuos, 
kurie apsilenkia su tarybine teise 
ir paprasčiausiu žmoniškumu. 
Be to atkreipiame Jūsų dėmesį į 
tai, kad tokių ateistinės prievar
tos faktų nemažėja. Daugelį ne
susipratimų iššaukia Religinių 
reikalų tarybos įgaliotinio P. 
Anilionio netinkamas ir vienaša
liškas tarybinų įstatymų aiški
nimas. Savo susitikimuose su de
kanais, kunigais bei tarybiniais 
pareigūnais jis visada pabrėžia, 
kad įstatymais draudžiama vai
kams aktyviai dalyvauti pamal
dose: chore, procesijose, Mišiose 
ir pan. Tuo tarpu tokio draudi
mo nėra jokiuose įstatyminiuose 
dokumentuose. Atvirkščiai, bu
vęs Religijų reikalų tarybos įga
liotinis Tumėnas visuose rajoni
niuose laikraščiuose 1978 m. va
sario mėn. rašė, kad "kiekvie
nas, kas nori, gali atlikinėti reli
gines apeigas", (ne tik dalyvauti, 
bet ir atlikinėti!). Apie jokį vai
kų išskyrimą, apie jokį amžiaus 
apribojimą jis nė neužsimena. O 
Konstitucija (50 str.) leidžia be 
išimties praktikuoti religinius kul
tus. Taigi leidžia praktikuoti (t. 
y. giedoti, dalyvauti procesijose ir 

ar pan.), o ne pasyviai žiopsoti 
stebėti. 
Visai nesuprantama, kodėl, kei

čiantis Religijų reikalų tarybos 
pareigūnams, keičiasi ir įstatymų 
aiškinimas, nors patys įstatymai 
nesikeičia! Dėl to kyla neaišku 
mai, savivaliavimai ir protestai. 

Manome, kad bent dalinai esa
me atsakę į tarybinių pareigū
nų priekaištus, jog mūsų skun
dai be faktų. Pakartotinai pra-| 
šome imtis skubių priemonių 
ateistinei prievartai uždrausti. 

1979 m. rugpiūčio 17 d. 
Teisių vyskupijos kunigai: 

(27 parašai) 

Vincas Vėlavičius, Julius Miš
kinis, Jonas Petrauskis, Vincen
tas Senkus, Adomas Alminas, Ta
das Poška, Jonas Bučinskas. Ka
zimieras Gasčiūnas, Julijonas Ta-

jmašauskas, Petras Bernotas, Jo 
Inas Kauneckas, Jonas, Ilskis, Jo-
jnas Gedvilą, Vaclovas Stirbys, 
Juozas Janauskas, Leonas Šapo-
ka, Kazys Žukas, Anupras Žukas. 
Pranas Daugnora, Tomas Švame-
rys, Juozas Rutalė, Henrikas Su-
cas, Kazys Prialgauskas, Izido 
rius Juškys, Antanas Puodžiū
nas, Juozas Pačmskas, Kleriensas 
Arlauskas. 

(Pabaiga) 

EUROPOS RINKOS 
VADŲ SUVAŽIAVIMAS 

Svarstomas Ispanijos, Portugalijos priėmimas 

Ketvirtadienį vėlai vakare vė) įvyko ugniakalnio Mt. St. He.ens sprogimas, iškėlęs į erdvę didžiulį pelenų, garo is 
dūmų debesį. Sprogimą palydėjo žemes drebėjimas. U arčia i esančių vietovių žmonės iškraustyti. Po sprogimo 
žemėn ėmė kristi ne tik pelenai ir dulkės, bet ir maži akmenukai. Nuotraukoje — anksčiau giriomis žaliavusios 
kalvos, po gegužės 25 d. sprogimo. 

Popiežiaus žotk 
Berkeley įvyks 

-

KATALIKAI PASAULY 
Lenkai verbitai 

33 lenkai jaunuoliai pastaruo
ju metu įstojo j Dieviškojo Žo
džio — Verbitų vienuolių insti
tutą Cludowe, netoli nuo Pozna
nės, dviejų metų novicijatui — 
dvasiniam pasiruošimui vienuo
liniam gyvenimui. Verbitų novi. 
cijato kursus C3udowe dabar 
lanko iš viso 85 jaunuoliai. In
stitute taip pat veikia ketverius 
metus trunkantys teologijos 
kursai, kuriuos dabar lanko 
102 jaunuoliai, besiruošiantys 
kunigystei ir rnisijiniam darbui. 
Jų tarpe yra 12 dijakonų,, ku
rie šiais metais bus įšventinti j 
kunigus. 

Velionio metines 
Gegužės 28 dieną Kauno ka

tedroje buvo iškilmingai pami
nėtos Kauno ir Vilkaviškio vys
kupijų apaštalinio administrato
riaus vyskupo Juozapo Labu
ko pirmosios metinės, šventas 
Mišias už velionio sielą konce-
lebravo šeši vyskupai — Liudas 
Povilonis, Vincentas Sladkevi
čius, Julijonas Steponavičius, 
Romualdas Krikščiūnas ir du 
latviai vyskupai Zondaks ir Dul-
binskis, taip pat trys kapituli
niai vikarai — Andrikonis, Gu
tauskas ir Vaičius Gedulingose 
pamaldose dalyvavo apie šimtą 
•kunigų, Kauno kunigų semina
rijos auklėtiniai ir didelė minia 
tikinčiųjų. Mišių metu apie ve
lionį vyskupą Labuką kalbėjo 
dekanas Misiūnas. 

Jugoslavijos vyskupai 
Zagrebe įvyko Jugoslavijos 

vyskupų konferencijos pavasa
rinė sesija, kurioje, tarp kitų 
klausimų, buvo svarstomi vys
kupų ir vienuolių santykiai, re
liginis auklėjimas mokyklose, 
jugoslavų katalikų dalyvavimas 
Eucharistiniuose kongresuose. 
Jugoslavijos vyskupų konferen
cija sudarė specialią tarybą, 
kuriai pavesta rūpintis kunigų 

.seminarijomis ir religiniu auk-
Į Įėjimu mokyklose. Vyskupai, 
| tarp kita ko, nutarė kreiptis į 
krašto valdžią, reikalaujant, kad 
seminarijų auklėtmiam, atlie-
kantiem karinę prievolę, būtų 
užtikrintos tokios pat teisės, 
kaip ir kitiem studentam. 

Vokiečių dosnumas 
Vakarų Vokietijos katalikai 

savo visuotiniame suvažiavime 
— Katholikentag — birželio 
mėnesį Berlyne, tarp įvairių ki
tų problemų, apsvarstė galimy
bes išplėsti pagalbos akciją Azi
jos, Afrikos ir Lotynų Ameri
kos Bažnyčiom, kuriom reikia 
visokeriopos paramos. šioje 
srityje Vakarų Vokietijos kata
likai pasižymi ypatingu dosnu
mu, jau eilę metų finansuoda
mi ūkiniai besivystančiuose 
kraštuose religinę veiklą ir įvai
rius socialinius projektus. 

Raupsuotųjų drangai 
Bolonijoje įsisteigusi "Raup

suotųjų Bičiulių" italų sąjunga 
šiais metais mini savo veiklos 
dvidešimtmetį. Sąjunga rūpina
si materialinės ir moralinės pa
galbos teikimu raupsuotiems vi
same pasaulyje. Ji pastoviai fi
nansuoja 88-nis raupsuotųjų gy
dymo centrus ūkiniai atsiliku
siuose kraštuose, kiekvienais 
metais padėdama aptarnauti ke
lis šimtus tūkstančių ligonių. 

Knygų musėje 
Šiomis dienomis Varšuvoje 

įvykusioje tarptautinėje knygų 
mugėje naujausių leidinių tar
pe išstatytas lenkų katalikų fi
losofų studijinių straipsnių rin
kinys. Jame yra atspausdinta 
ir buvusio kardinolo Karolio 
VVojtylos. dabartinio Popie
žiaus Jono Pauliaus II-ojo, 
mokslinė studija "Moralės pro
blemos ir teorija". Veikalas pa
sirodė antrašte "Buities teori
ja". Jį išleido Liublino lenkų 
katalikų universitetas, kui a-

prancūzų darbininkams 
Popiežiaus žodis, pasakytas j ryšys, — kalbėjo popiežius dar-

Saint-Denis bazilikos aikštėje Į bininkam, — ypatingai ryšys 
gegužės 31 dienos vakare, Ma- tarp žmogaus darbo ir žmogiš-
rijos Aplankymo šventėje. Ita- Į kos meilės, kuri ypač turi būti j tuoti. Maskvos žaidynes. Tei-
lų spauda ją vadina tarsi enci- j skirta šeimai. — Žmogus nuo | giamai jau atsiliepė Kanada, Ke-

atletu varžybos 
'Berkeley. — Kalifornijos uni

versitetas organizuoja tarptau
tines lengvosios atletikos var-
žvbas liepos 17 ir 18 dienomis, i 
Kaip žinoma, Maskvos Olimpia- į 
da pradedama liepos 19 d. Į 
Berkley varžybas pakviestos Į 
tos šalys, kurios nutarė boiko- į 

Venecija. — Italijoje vyksta 
Europos Rinkos valstybių gal
vų suvažiavimas. Iš devynių 
premjerų ir prezidentų, keturi: 
Prancūzijos, Britanijos, Vak. 
Vokietijos ir Italijos birželio 22 
d. vėl susirinks Venecijoje ir 
tarsis su Amerikos, Kanados ir 
Japonijos vyriausybių galvom. 
Venecijos policija turi daug rū
pesčių, kaip apsaugoti aukš
tuosius svečius, nes italai tero
ristai grasino pulti suvažiavi
mo dalyvius. 

Mirus Japonijos premjerui 
Ohirai, birželio 22 konferenci
joje Japonijai atstovaus trys 
ministeriai: užsienio reikalų Sa-
buro Okita, finansų Noboru Ta-
kesbita ir tarptautinės preky
bos — Yosbitake Sasaki. 

Europos Rinkos vadai nutarė 
raginti Palestinos arabus, kad 
jie įsijungtų į taikos derybas. 
Atėjo laikas baigti Palestinos 
krizę ir pavojų taikai. Patirtis 
parodė, kad Egiptui ir Izraeliui 
nepavyks išspręsti šios proble
mos, jei sprendime nedalyvaus 
palestiniečiai, sakoma Rinkos 
pareiškime. 

Svarbus rinkos klausimas yra 
naujų nariu priėmimas. Nese
niai į Rinką buvo priimta Grai
kija, o eilės laukia Portugalija 

ir Ispanija. Neseniai Prancū
zijos prezidentas Giscard d'Es-
taing pasisakė prieš rinkos di
dinimą. Dabartinis planas nu
mato įjungti Ispaniją ir Portu
galiją palaipsniui, pradedant 
1983 metais. Pilnas įjungimas 
užtruktų apie 7 metus. 

Įjungimas į rinką rišamas ir 
su NATO karine organizacija 
kuriai Portugalija jau priklau
so. Ispanijos vyriausybė pa
brėžė, kad ji tik tada įsijungs 
į NATO, kai bus priimta į Eu
ropos Rinką. 

kliką apie darbą. Popiežiaus 
kalba dažnai buvo pertraukiama 
karštais plojimais. 

Mieli broliai ir seserys, susi
rinkę šios garbingos Saint-De-
nis bazilikos viduje ir aikštėje, 
bazilikos, kurioje palaidoti Pran. 
cūzijos karaliai, leiskite čia man 
su jumis pasveikinti Mariją, 
Kristaus Motiną; "Tu esi pa
girta tarp moterų". Noriu pir
miausiai — kalbėjo popiežius Jo
nas Paulius II — pagerbti moti
nystę ir tikėjimą į žmogų, ku
ris su ja jungiasi. Noriu pa
reikšti pagarbą žmogaus dar-

seniausių laikų dirba, kad pa
jungtų žemę ir jai viešpatautų. 
Tai žinome iš Pradžios knygos. 
Žmogus dirba, kad užsitikrintų 
sau ir savo šeimai išlaikymą. 
Šitą darbo aptarimą turime iš 
Evangelijos, iš Jėzaus, Marijos 
ir Juozapo gyvenimo. Tai yra 
pagrindinis žmogaus darbo ap
tarimas. Žmogus turi surasti 
sau vietą ir ekonominėje tvar
koje. O tai prarandama, jei 
žiūrima į žmogaus darbą kaip į 
gamybos pradą, kaip į "prekę" 
ar "įrankį". Jei pagal kai ku
rias sistemas žmogus tėra skir-

bui, kuriuo žmogus aprūpina į tas tik gamybai, jis tampa vien 
savuosius, pirm visko savo šei-i įrankiu; iš žmogaus darbo ati
ma, kuri turi pagrindines teis es. i mama jo vertybė. Gražu yra 

Žinau, — kalbėjo popiežius, j prisiminti žinomą kardinolo Car-
— kad čia klausosi susirinkę! dijn posakį: "Jaunas darbinin-
ypaė darbininkai. Šis priemies-, kas yra daugiau vertas už viso 
tis aplink baziliką, yra turtin-, pasaulio auksą". 
gas savo istorija, kur daugiau 
sia yra susitelkę vietinių darbi-1 
ninku ir užsieniečių. Jie gyvena 
ir dirba dažnai sunkiose sąlygo
se, kur trūksta butų ir darbų, 
ir dažnai menkas atlyginimas. 
Šeimos neretai išsklaidytos tarp 
kilimo ir darbo vietos. Nevie
nas kenčia ilgesį namų, šeimos 
ir vaikų. Kaip svarbu yra suda-

(Bus daugiau) 

Prasidės jauny 
vyru registravimas 

WashingtOTia.s 
septynių dienų d 
sais nutarė pat v 

ryti žmoniškesnes gyvenimo są- Į nų vyrų registrą 
lygas visiem. Ypatingai trokš- j nantį mėnesį 3i 
tu, — kalbėjo popiežius. — kad į 
krikščionių apaštalavimas, ku- i 
nigų, seselių jaunų ir suaugu-! 

sių pasauliečių rūpestis darbi- i 
ninku pasauliu būtų vis svares-
ros ir apdairesnis. 

Noriu žvelgti į problemą apie ; 
žmogaus darbą ir teisingumą, 
kad visi dėtų pastangas įgyven
dinti tarpusavio susipratimą ir 
šeimos šilumą. Yra tamprus 

— Senatas po 
•batų 58-34 bal-
rtinti lėšas jau-

nija, Norvegija ir Vakarų Vo
kietija. Varžybose, žinoma, da
lyvaus ir JAV lengvosios atle
tikos olimpinė rinktinė. Univer
sitetui šias varžybas padeda or
ganizuoti JAV olimpinis komi
tetas ir valstybės departamen
tas. 

Stalinine knyga 
apie emigraciją 

Rygoje neseniai išleista kny
ga "Pabaltijo reakcinė emigra
cija šiandien", kurią rusų kalba 
parašė Pabaltijo, Maskvos ir 
Leningrado autoriai. Knygoje 
tipišku sovietiniu "objektyvu
mu" aprašoma, kaip formavosi 
"buržuazinės nacionalistinės emi 
gracijos centrai". Septintojo 
dešimtmečio pradžioje "tarptau
tinis antikomunizmas" buvęs 
"priverstas keisti ideologinių 
diversijų formas ir metodus" ir 
taip buvę sukurtos "naujos or
ganizacijos", kurių "priešakyje 
pastatyti vidurinės kartos emi
grantai . . . pakeitę senuosius 
kadrus". 

Jiems "iškeltas uždavinys an
tikomunistinei propagandai su
teikti moksliškumo įspūdį". Tie 

Įvykiai Afganistane 
New Dethi. — Iš Afganistano 

atvykę užsieniečiai pasakojo In
dijoje apie Kabulo vyriausybė
je vykstančias kovas tarp dvie
jų komunistinių grupių: par-
cbam ir khalą frakcijų. Par-
chamitai, kurių grupei priklauso 
ir prezidentas Karmalas, nese
niai viename susirinkime susi
mušė su Khalq rėmėjais ir penki 
buvo užmušti, tame susirinki
me žuvę ir keturi rusai, vienas 
tiesiog buvo sukapotas j gaba
lus. Kaip žinoma, buvęs prezi
dentas Aminas priklausė Khal-
qo grupei. 

Afganistane spėliojama, kad 
sovietai greit pakeis Afganista
no vyriausybę, pašalins Karma-
lą Neseniai Maskvoje lankėsi 
Afganistano kariuomenės vy-

Muštynes Irano 
sostines gatvėse 

Teheranas. — Irano kairieji 
"liaudies mujahidinai" buvo su
šaukę masinį mitingą stadijone, 
kurį puolė fanatiškas musulmo
nų jaunimas. Muštynėse sužeis
ta apie 300, jų tarpe peršauta 
20. Teherano gatvėse mušty
nės vyko visą naktį, pačiame 
stadijone mūšis užsitęsė penkias 
valandas, sudeginta 12 auto
mobilių. 

Minia iš stadijono patraukė 
prie okupuotos JAV ambasados. 
Čia ją gynė "musulmonai stu
dentai, kurie seka imamo lini
ją", šūviais sužeistų daugiau
sia ir buvo iš ambasados apylin
kių. Kai kurie iraniečiai išeiviai 
spėlioja, kad šios komunistų ir 
musulmonų jaunimo muštynės 
gali būti civilinio karo pradžia. 

Kariuomenės teismo viršinin
kas Rey Shari paskelbė, kad 
kariuomenėj išaiškintas jau ant
ras sąmokslas nuversti revoliuci
nę valdžią. Suimta 12 kariškių. 
kurie bus teisiami ateinančią 
savaitę. 

Teherano radijas patvirtino, 
kad kurdų provincijose vyksta 
aršios kovos, daug žuvusių. 

Paaiškėjo, kad Irano prezi
dentui sunku surasti vyriausy
bės premjerą. Iki šiol visi jo 
kviesti asmenys atsisakė, jų 
tarpe admirolas Ahrnad Mada-
ni, kuris pareikalavęs, kad dva
siškiai nesikištų į krašto valdy
mą, tik tada jis sutiksiąs būti 
premjeru. Bani Sadras to ne
galėjęs pažadėti, nes ajatola 
Khomeinis norįs kuo daugiau riausias politinis vadas gen. 

Gol Aka. Jis tarėsi su sovietų m u ] ų v ^ ^ o s įstaigose. 
gynybos viceministeriu maršalui o Ą ^ š v e n t e 
Nikolai Ogarkovu ir vyriausiu 
"politruku" gen. Aleksiejum 
Jepiševu. 

Amerikietis profesorius Louis 
Depree, kuris Afganistane gyve
no 30 metų, o dabar gyvena 
Indijoje, pranašavo, kad Afga
nistano žmonės taps "antrais 
palestiniečiais*' — pabėgėlių 
tauta. Jau dabar Pakistane 
yra milijonas afganų, Irane 
apie 60,000, Indijoje 20,000. 

— Transporto departamentas 
pradėjo tirti vartotojų skundą, 

imui Jau atci- j "buržuaziniai nacionalistai" "me 
*X> pašto įstai-'luoja", "šmeižia", "klastoja", 

l vyrams, gimusiems Į "oando priešpastatyti vienas 
1960 metais registravimo lapus, j tarybines nacijas kitoms", iri jog Fordo automobiliai turi ne-
Kitą savaitę r- nstruosis gimę i "vra pasirengę niekšingiau- Į patikimus greičio bėgius. 
1961 m Už r;-.-siregistravimą! šioms provokacijoms prieš taiką 
skirtos baudos iki 10,000 dol. 

Jaunuolių karinės registraci-

ir tautų saugumą", šio stalini
nio šedevriuko lietuviškieji au
toriai yra žinomi propagandis-

jos reikalu informacija išsiunti- į tai J. Aničas, A. Bacys, A- Bal-
nėta 7,000 radijo stočių, 7,000 Į sys, A. Gaidys, V. Lazutka ir 
televizijos stočių ir 2 500 laik-< K. Surblys. (Elta). 
raščių. Amerika civilinių teisių j 

__ unija skundžia šį vyriausybės j —Ugnikalnių ekspertai pareiš-
nutarimą teisrr.e, sakydama, i kė prezidentui Carteriui, kad VVa-

me Karolis Wojtyla profesoria- j kad kongreso nutarimas nere- j shingtdno valstijos Sv. Elenos kal
ve nuo 1954-ųjų metų iki išrin- ! gistruof.i moterų yra aiški vyrų Į n a s galį veikti dar 20 ar 25 me-
kimo popiežium, diskrirninacija. tus. 

Pali
kus automobilį su degančiu mo
toru, įjungus neutralų bėgį, jis 
pats persijungia į "atgal" bėgį. 
Užregistruota 6,000 nelaimių, 
kuriose žuvo 98 žmonės ir 1,710 
buvo sužeisti. Bendrovė tvirti
na, kad nelaimės įvyksta dėl 
vairuotojų kaltės. Bijoma, kad 
Fordui teks iš rinkos atšaukti 
16 milijonų automobilių ir ma
žų sunkvežimėhų, nes kalbamos 
transmisijos gaminamos jau 
nuo 1972 m. 

400 metu sukaktį 
Buenos Aires. — Birželio 11 

d. Argentinos sostinėje įvyko 
miesto 400 metų minėjimas. 
Plate upės žiotyse 1580 metais 
įsikūrė 74 kolonistai, vadovau
jami ispano kapitono Juan de 
Garay. Ceremonijose, kurioms 
vadovavo Buenos Aires bur
mistras generolas Osvaldo Cac-
ciatore, dalyvavo ir Ispanijos 
karalienė Sofija. 

Buenos Aires gyvena trys 
milijonai žmonių, o 32-se apylin
kės priemiuosčiuose — dar pen
ki mili jonai. 

KALENDORIUS 
Birželio 14 d.: Eteras, Digna, 

Komotas, Ala. 
Birželio 15 d.: Tėvo diena. Vi

tas, Leonide, Tanvilas, Barinta. 
Birželio 16 d.: Benas, Julita, 

Tolminas, Jūra. 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:26. 

ORAS 
Saulėta temperatūra dieną 80 

1., naktį 65 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 14 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikls. Informacinę medfbgą Ir nuotraukas 
siųsti: 6522 So. Kockweū Ave^ Chicago, DL 60629. TeL 778-7852 

ATEITININKIŠKAS SUSIMĄSTYMAS 
P r i e Lietuvos okupacijos 40 m, sukakties ribos 

Grubiai skirstant laikotar
piais, ateitininkija dešimt metų 
išgyveno caristinėje ir kaizerinė
je okupacijoje, dvidešimt metų 
laisvoje Lietuvoje ir keturiasde
šimt metų tremtyje. Grafiškai 
tai pavaizduojant, susidarytų ge
ometrinės progresijos kreivė, ku
rios kryptis laiko distancijoje šian
dien vargu atspėjama. O paga
liau ties 40 metų Lietuvos oku
pacijos riba ateitininkų sąjūdžiui 
būtų susikaupti ir, atsirėmus į 
gyvenimiškus faktus, įvertinti 
per tą laikotarpį sutelktą orga
nizuoto ateitininkų sąjūdžio idė
jinį kapitalą, kuris liudytų pra
eitį ir galėtų būti prognoze atei
čiai. 

Ateitininkija, pasirinkusi obal 

srityje idėjinę evoliuciją. Net to
kio jauno moksleivio ateitininko, 
Telšių moksleivių ateitininkų 
kuopos pirmininko, 194 i nužudy
to Rainių miškelyje, Žvirzdi-
no žodžiai "Tos idėjos miršta, dėl 
kurių niekas nemiršta" gali švies
ti kelrodžiu patogumų nualin
tam Vakarų pasauliui, priėmu
siam šūkį "better red, than dead". 

Sunku pasakyti, ar okupuotoje 
Lietuvoje šiuo metu veikia orga
nizuotų ateitininkų židiniai, 
nors Tomo Venciovo liudijimu 
Viktoras Petkus buvo apie save 
sutelkęs ateitininkiško jaunimo 

kolektyvą. Paskutiniomis žinio
mis, būk pogrindyje yra pasiro- Į 
džiusi ir "Ateitis". Tačiau apla
mai ateitininkijos poveikis į lietu-

Ateities fondo narių susirinkime klausosi pranešimų: dr. K. Rimkus, dr. P. Kisielius, dr. A. Razma, P. Kilius, J. 
Rimkevičius. Nuotr. J. Kuprio 

STUDENTŲ ATEITININKŲ į vai vesti buvo galima geriau-
SUSIIUNKJMAS N E W YORKE j šiai per Katalikų bažnyčią, nes 

ji turėjo daugelio šimtmečių 

sį "Visa atnaujinti Kristuje", iš'vių tautą buvo toks stiprus, kad 
tikro nėra religinė organizacija Į viešoji ir pogrindinė rezistencija 
ar bažnytinė brolija. Ji netgi ne
turi gimimo metrikų, kuriose bū
tų nurodyta tiksli gimimo da
ta, vieta ir gimdytojų vardai bei 
pavardės. Tačiau jau pačioje sąjū 
džio genezėje glūdėjo visi penki 
ateitininku principai, kuriuos 
jau gerokai vėliau, antroje laisvo
sios Lietuvos organizacinės veik
los veikimo fazėje, formulavo ir 
paskelbė prof. Stasys Šalkauskis. 

Kaip meilė, anot Evangelijos, 
yra aukščiausias įsakymas Įsta
tyme, ta ip ateitininkų penkių 
principų viršūnėn yra įkelti reli
giškumo ir tautiškumo princi
pai. Šie du principai į organišką 
vienumą cementuoja kitus tris 
principus ir visą ateitininkų ideo
logiją. 

Nors ateitininkijos istorija nė
ra parašyta, tačiau yra paskelbta 
daugelis rimtų studijų, vertinan
čių ateitininkų įnašą į lietuvių 
tautos gyvenimą. Viena yra aiš
ku, kad ateitininkai nebuvo ir nė
ra uždara, savyje veikianti ir vien 
savo narių dvasinio tobulumo 
ugdymu susirūpinusi organizaci
ja. Nuo pat savo gimimo pra
džios ateitininkai su savo obal-
siu "Visa atnaujinti Kristuje", tar 
naudami Dievui ir tėvynei, ėjo 
su tikruoju gyvenimu, intuity
viai vadovaudamiesi dėsniu, kurį 
žymiai vėliau, jau tremtyje, dr. 
Juozas Girnius formulavo kaip 
"ištikimybę idealui ir atvirybę 
laikui". 

Tikra Dievo malonė, kad 
ateitininkija gimė priespaudoje; 
ne vandeniu, bet krauju buvo 
pakrikštyta Nepriklausomybės ko
vose, o ir nepriklausomos Lietu
vos laikotarpyje nesilepino šilta
daržių globoje. Sutinkamos kliū
tys grūdino ryžtą, aštrino tiesos 
alkį, gilino intelektualinį žvilgs-

Lietuvoje stiprybę semia iš ateiti 
ninku įtvirtintų krikščioniškų 
jų principų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje juk veikė ir kitų gerų 
patriotinių organizacijų, tačiau 
jų idėjinio palikimo šiuo metu 
ryškiau pastebėti negalima. 

Kai kurių liberalų intelektua
lų išeivijoje daromas priekaiš
tas Lietuvos rezistencijai dėl ta
riamos netolerancijos ateistams 
vargu turi rimtą pagrindą. Dar 
nesuprantamiau, kad šį priekaiš
tą kad ir švelniai paremia toks 
intelektualus asmuo kaip Tomas 
Venclova. Žinant Lietuvos sąly
gas, pasisakymai prieš ateizmą 
dar šiek tiek įmanomi sovietinių 
įstatymų ribose. Pasisakymai 
prieš ateizmą ten naudojami gry
nai kaip defenzyvinis ginklas. 
Taip pat nėra žinomo fakto, kad 
okupuotos Lietuvos rezistencijoje 
būtų pasireiškęs nors vienas ak
tyvesnis ateistas. Priešingai, ateis
tai ir ateizmas tarnauja režimi
nei politikai. Vietoj priekaištavus 
dėl netolerancijos ateistams, pras
mingiau būtų paraginti ir ateis
tus aktyviau įsijungti į kovą už 
žmogaus ir tautos teises. 

Principiškai dėl ateizmo ir ko
munizmo santykio yra pasisa
kęs buv. Ateitininkų Fed. va
das dr. Juozas Girnius veikale 
"Žmogus be Dievo". Jis sako, kid 
"ateizmas yra ta versmė, kuri mai
tina komunizmą. Ne ta prasme, 
kad būtų galima visus ateistus 
laikyti komunizmui kelio tiesė
jais", bet kad "ateizmo kuriama 
dvasinė tuštuma greičiau yra kvie 
timas komunizmui ją užpildyti" 
(6 psl.). 

O kaip su išeivijos ateitinin
kais? Jie čia turi pilną veikimo 
laisvę, kiek tą laisvę riboja esmiš
kai nepalankios tautinės dvasios 

rų ) reikšmingąsias gyvenimo išsilaikymui sąlygos. Istorija rodo, 
problemas. Todėl visai nenuosta- kad kiekviena nekompaktiškai įsi 
bu, kad lietuvių katalikiškoji ak 
cija savo principais ir veikla su 
darė katalikiškosios akcijos Eu 
ropoję avangardą, o prof. Anta
no Maceinos skelbta socialinė 
doktrina 
pralenkė 

kūrusi išeivija pasmerkta sunyki
mui. Išimtį sudarė žydai. Tauti
nės sąmonės silpnėjimo ženklai 
pastebimi ir pas mus. Tačiau 
ateitininkų pozityvus įnašas į to 

keliais dešimtmečiais'silpnėjimo proceso stabdymą yr* 
paties Vatikano šioje I akivaizdus. Proporcingai imant, 

New Yorko apylinkės studen
tai ateitininkai gegužės 18 d. su
sirinko pas Dalią Sakaitę gra
žioje Long Island vietovėje. Pa
grindinis suvažiavimo tikslas — 
atkur t i studentų ateitininkų 
New Yorko skyrių i r sudaryti 
veiklos planą ateinantiems me
tams. Nepaisant drėgnos ir ap
siniaukusios dienos, vyravo op
timistiška, s tudent iška nuo- j 
taika. 

Susirinkimo metu buvo įsteig-
tas komitetas, kurio t ikslas ska
tinti skyriaus veiklą. J į sudaro: 
Dalia Sakaitė, Vilija Dėdinaitė 
ir Jonas V. Dunčia. Komiteto 
narių vyraujanti mintis yra , 
kad kiekvienas s tudentas ateiti
ninkas y ra pajėgus pravesti 
diskusijas, laikyti paskai tas ar
ba kokiu nors būdu prisidėti 
prie skyriaus veiklos. Komite
tas planuoja įjungti visus narius 
į veiklą, pagal nar ių sugebėji
mus. 

Rudens veiklai plėsti sudaly
tas pasiūlymų są rašas : suorga
nizuoti rekolekcijas ry tų pak
raščio s tudentams mokslo metų 
pradžioje — Neringoje, ar ry
tų kalnuose; susipažinti ir pa
nagrinėti naujai gau tą pogrin
džio spaudą iš Lietuvos, liečian
čią studentus. Vykti su ekskur
sija j Manhattaną. Vadovauja 
moterų teisių organizacija, pa
matyt i kaip vyksta p a t s žemiau
sias žmogaus išnaudojimas i r 
kaip moterų teisių organizacija 
bando prieš ta i kovoti. Ten pa t 
galima irgi pamatyt i , kaip krikš
čioniškos organizacijos tą patį 
darbą dirba. 

Susirinkime dalyvavo: Arū
nas čiuberkis, Gintė Damušytė, 
Vilija Dėdinaitė, Jonas V. Dun
čia, Ritonė Ivaškaitė, l i n a s Mi-
kulionis, Dalia Sakai tė , Pet ras 
Tutinas ir Rima Vebeliūnaitė. 

Aptarus veiklos planus, Vili
ja Dėdinaitė kalbėjo apie prof. 
teologą Hans Kuengą ir tėvą 
Dreineną (representat ive Mos-
sachuset ts) , kurie bažnyčios va
dovų įsakyti, turė jo neperse
niausiai pasi t raukt i i š savo pa
reigų. 

Diskusijų metu išsiryškino, 
kad ateitininkija buvo sukurta 
kovoti prieš nihilizmą. Tą ko-

! patirtį. Tai buvo palyginta ir 
su dabart ine padėtimi Lietuvoje, 
kuroje pasipriešinimas prieš 
ateizmą ir politinį spaudimą 
vyksta per bažnyčią. Katalikų 
bažnyčia yra didelė moralinė 

: jėga. Jos vaidmuo nuolat isto-
į rijoje kartojasi. 

Susirinkimas baigtas malda. 
; Po t o Arūnas visus skaniai pa-
j vaišino. Išsiskirstėm iki rudens, 
! kada vėl teks sueiti, susipažinti 
į su naujais studentais ir ateiti-
! ninkiškoje dvasioje pabendrauti. 

Jonas V. Dunčia 
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Kandidatų grapf- P. Ehelininka'ČJO kuopos Šventės meru. B kairės: R. Luko-
tiunaa, R. Poiutaifyte. J Račkauskas, L Suažaite" 

Linas Mikuiionis skaito pranešimą va
saros stovyklos būrelių vadovų kur
suose. 

Nuotr. V. Rimšelio 

KTJN. A . LIPNICNO 
MOK&LETVUJ KUOPOS 

ŠVENTĖ 

Kuopos šventė prasideda šeš
tadienį, birželio 14 d., 7 vai. va
karo. Jaunimo centre šv. Mišio-
mis, kurias laikys kun. J. Bo-
revičius, S. J . Kandidatai šv. 
Mišių metu duos įžodį. 

Jo šv. Mišių bus iškilmingas 
posėdis, juostelių įteikimas, 

trumpa programa ir vaišės. Vi
siems nariams dalyvavimas bū
tinas. 

Kviečiami visi tėveliai ir visi 
ateitininkai studentai i r sen
draugiai. 

Kuopos valdyba 

MAS STOVYYKLA 
DAINAVOJE 

Moksleivių at-kų vasaros sto
vykla įvyks liepos 7—19 d. Dai
navoje, š ios vasaros stovyklos 
tema yra "Lietuvos pažinimas 
i r Lietuvos ateitis". Registra
cijos anketos gaunamos pas 
kuopos globėjus. 

Pirmadienį, liepos 7 d. išvyks 
autobusai iš Jaunimo centro 1 
vai. p. p . Prašome registruotis 
autobusams iš anksto. 

Šeštadienį, liepos 12 d. įvyks 
iškilmingas Moksleivių at-kų są
jungos suvažiavimas, kuriame 
bus renkama nauja MAS centro 
iimiiiiimmimiiiimimiiiiiiiimiimiimi 

Gyvenimo nuotrupos 
Nauja 

Sofijos Ambrazevičienės 
knyga 

Įdomiai pavaizduotos gyveni
mo iškarpos iš nepriklausomos 
Lietuvos, Vokietijos stovyklų ir 
Amerikos gyvenimo. 

Kaina su persiuntimu $4.85 

Gaunama Drauge, Marginiuo
se, Vaznelio krautuvėj ir kitur. 

Knygos mylėtojams — tikra 
dovana. 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin 

Perskaitę "Draugą" duokit* 
jį kitiems pasiskaityti 

valdyba. Prašome visų kuopų 
atsivežti kuopų vėliavas ir iš 
anksto paruoštus kuopų veiklos 
pranešimus. 

Sekmadienį, liepos 13 d. įvyks 
iškilmingas ateitininkų organi
zacijos 70 metų sukakties minė
jimas. Kviečiame plačiąją vi
suomenę iškilmėse dalyvauti. 

Sekmadienį, liepos 20 d. iš
vyks autobusai iš Dainavos į 
Vasagos ateitininkų vasaros 
stovyklą 

Tolimesnių informacijų rei
kalu apie Dainavos vasaros sto
vyklą prašome skambinti Arvy
dui 2ygui (312) 235-9864, arba 

Loretai Stončiūtei (312) 284-
7251. Apie Vasagos vasaros s to . 
vykią informacijas teikia Lai
ma Underienė (416) 536-8388, 
ir Gabija Petrauskienė (416) 
767-6806. 

MAS centro valdyba 

(Nukelta į 4 psl.) 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

m 
VINCAS BKIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. 6»th Street, Chicago. m. 

Visi tel. 778-8000 
Valandos pagal susitarimą. 

ji išugdė nemažiau, o gal dau
giau, dabartinių ir būsimųjų lie 
tuviško gyvenimo kūrybingų va
dovų. Dar vienu faktu reikia pa
sidžiaugti, būtent, kad yra įvykęs 
tikras suartėjimas tarp pagrindi
nių jaunimo organizacijų — 
ateitininkų ir skautų, nors ilgą 
laiką kai kurie vyresnieji bandė 
tarp jų laikyti tam tikrą įtampą. 
Tų dviejų organizacijų koali
cija lems Pasaulio Lietuviu Jau
nimo sąjungos ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės ateitį. Ta
čiau, susimąsčius prie Lietuvos 
okupacijos 40 metų sukakties ri
bos, ateitininkijos vadai turėtų 
ryškinti ateitininkų veikloje kai 
kuriuos tautinės rezistencijos ak
centus, kurie uždegtų jaunų ide
alistų širdis. ]\icrzas Kojelis 

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

Eneyclopedia Lituaniea 6 tomai $ 1 2 5 . 0 0 

Vinco Krėvės Raštai 6 tomai $ 3 0 . 0 0 

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

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

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

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

Priima ligonius pagal susitarimą 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

| galima Įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos | 
| trečdalį. s 

i Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- ! 
i pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į | 
i DRAUGĄ ir Jūs rasite malonų patarnavimą. | 
§ KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA. | 
| DRAUGO ADMINISTRACIJA 1 

i P.S. 
| P a p i g i n t a s k n y g ų i š p a r d a v i m a s t ę s i s i k i k i t o 
= m ė n e s i o ~ L i e p o s 6 d . 
^liiiuiiuiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiiiHiiu^ 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

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

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

Ofs. M . 735-4477: Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akiy ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarime 

Ofiso tel. — 582-0221 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaski Rd. 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6000. Rez. GA 3 7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

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

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai vak. išskyrus 
treč. šešt. 12 M 4 vai. popiet. -. r • 

Tel. REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

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

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 8Įsi Street 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Telef. - 282-4422 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PR0STAT0 CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

DIPLOMATE. AMERICAN BOARD 
OF FAMILY PRACTTCE 

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

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

476-2112 
yal pagal Susitarimą Pirm , antr, treč 

ketv 10 iki 6 vai Seštad 10 iki 1 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
T e l . - G R 6-0617 . 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namų GI 8-6195 

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

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

Ofs tel 586 3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Maldos diena 

TIKĖJIMAS TIESOS LAIMĖJIMU 
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Maldos diena šiemet supuo
la su ta pačia diena, k a i lie
tuvių tautą ištiko t ragiš
kiausia nedalia, sugriovusi jos 
gyvenimą, atėmusi la i svę i r 
kraujuje paskandinus i dau
gybę žmonių. Tai diena, ku
rios liūdnas pr i s iminimas ke
lia šiurpą , bet ka r tu ž a d i n a 
tikėjimą tomis amžinomis ver
tybėmis, kurios y ra aukšč iau 
žmogaus. 

D i e v a s v e i k i a n e t i k 
žmogaus ir tautų istorijoje. J i s 
veikia kiekviename žmoguje, 
kiek žmogus sugeba pajus t i tą 
jo veikimą savyje, kiek j i s gali 
įsijausti į t as t iesas, kurios 
žmogų iškelia aukšč iau gam
tos, aukščiau žemiškų reikalų 
ir suteikia jam tikėjimą pa
siekti amžinumą ir tuo pačiu 
savo tautos gyvavimo tęsti
numą. 

Šis sekmadienis tur i bū t i tik
r a p ra sme m a l d o s sek
madienis, išskirtinis susitel
k i m a s Dievuje, i š į t i r t i n i s 
prašymas, kad Dievas veiktų 
žmoguje, tautose ir vals tybėse . 
Istoriją kuria žmogus, bet 
istorijoje, neva ržydamas žmo
gaus laisvos valios, da lyvau ja 
ir Dievas. J i s leidžia žmogui 
suvokti gera ir bloga, nuro
dydamas priemones, k a i p siek
t i gėrio ir išvengti blogio. Šį 
sekmadienį savo maldose ben t 
kiekvienas pavergtos t au tos 
atstovas turi t a i t i n k a m a i su
prast i — turi visu sav imi daly
vaut i maldoje, žadint i pasi t ikė
j i m ą , p a v e s d a m a s s a v o 
reikalus Dievui, g y v e n a n t ja
me ir su juo. 

Kai šią maldos d ieną mėgin
sime giliau susitelkti ir pa
žvelgti į save ir į s avo t au tos 
reikalus, t a i v isa ta i m a t y s i m e 
dieviškoje šviesoje. Pavergto je 
tėvynėje jau ke tur iasdeš imt 
metų tikėjimas persekiojamas , 
tikintieji ka l inami ir žudomi. 
Užta t laisvieji savo tikėjimą 
tur i rodyti kitiems s a v o t ikra 
religine nuota ika i r pr imint i 
pasauliui, kad lietuvių t a u t a 
y r a gyva, pilna pasiryžimų, de
d a įmanomas p a s t a n g a s lais
vei susigrąžinti ir t ik i tiesos, 
teisingumo ir žmoniškumo lai
mėjimu. 

Tautiškumas ir t ikė j imas 
vienas ki tam nesipr ieš ina, vie
n a s kito nenaikina. J e i kur šios 
vertybės nesiderina, t a i a r b a 
klaidingai yra s u p r a n t a m a s 
tautinis gyvenimas, a r b a klai
dingai a i šk inamos religinės 
tiesos. Tokių p r ieš ta rav imų 
žinome ne tik iš pasau l inės , be t 
i r iš savos istorijos. Be t ne iš jų 
turime mokytis, o mokyt i s iš 
tų, kur ie , dėl t au t i škumo iš
laikymo ir dėl t ikėjimo į Dievą, 
klausydami savo sąžinės bal
so, eina į kalėjimus, kenč ia per
sekiojimus ir b a u s m e s , t a m p a 
kankiniais, bet ne išduoda nei 
Dievo, nei savo t au to s . 

Šiuo metu tokiu tikėjimu 
gyvena didelė dal is paverg tos 
tautos, kurioje daugybė y r a 
kankinių ir šventųjų, vertų al
toriaus garbės.Iš jų t ikėjimo ky
la pasitikėjimas n e žmogum, 
ne ginklais ar kur ios vals
tybės stiprumu, be t pasitikėji
mas Dievu, pasi t ikėj imas savi
m i ir savo t au tos gajumu, 
p a s i t i k ė j i m a s t i e s o s , te i 
singumo ir meilės laimėjimu. 
Blogis kar ta is užvaldo didelę 
pasaulio dalį, bet jo valdžia 

- yra laikina — ji neturi tvir
tesnio pagrindo ir g r iūna prieš 
nesugr iaunamas i r amž inas 
vertybes. Tai turi žinoti visi tie, 
kurie maldos d ieną skelbia, 
rengia ir joje dalyvauja , nes jie 

LIETUVOS VADAVIMO PASTANGOS UŽSIENYJE • " " " " 
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yra laisvi ir j iems nereikia 
slėpti nei s avo taut inių, nei 
religinių įsi t ikinimų. 

Pas i t ikė j imas savimi ir 
t a u t a tur i r emt i s t a ip p a t Die
vo veikimu žmonijoje i r jos 
istorijoje. J e i , ano t Vinco Ku
dirkos, v i e n a s s tu lpas g r iūna , 
jo vieton reikia s ta ty t i naują, 
da r st ipresnį, gal int į a t r emt i 
tai , ko pr ieš jį buvęs nepajėgė. 
Je i i šk r in ta iš t ikrosios tau
t inės, idėjinės, religinės veik
los v ienas asmuo, jo vieton rei
kia pažad in t i naują, jaunesnį , 
stipresnį, gal int į pra tęs t i tuos 
darbus , kur ių a n a s a s m u o jau 
nebepajėgė padary t i . Birželio 
15-toji tur i pr imint i , kad mal
dos diena nė ra tik vienos die
nos ryšio sumezg imas su Kūrė
ju, bet viso savęs su jungimas 
su jo p l a n a i s ir juo pasiti
kėjimas. Dievas leido t au t a s , 
jis leido pač i am žmogui i r sa
vo istoriją kurt i . Tas pasiti
kėj imas i r y ra tau tos gyvas
t ingumo ženklas . 

Dr.Br.Nemicko paskaitos mintys Liet. Bendruomenes 

politinėje konferencijoje 

Br. Nemickas , tarptautinės 
teisės profesorius ir šių moks
lų dak ta ra s , v ienas iš VLIKo 
ir kitų Lietuvos laisvinimo 
organizacijų kūrėjų ir ilga
mečių d a r b u o t o j ų , Lie t . 
Bendruomenės politinėje kon
ferencijoje Wa8hingtone, D.C 

B R O N I U S KVIKLYS 

K o v a p r i e š pr iešą i r 
savo t a rpe 

I š to matome, kad lietuviai 
išeivijoje visus 40 metų kovojo 
dėl savo tautos laisvės, tačiau 

P a v e r g t a t au ta , Sibiro trem
tiniai , kalėj imuose ir psichiat
r i n ė s e l a i k o m i o k u p a n t u i 
ne tarnaujant ie j i birželio 15 d. 
turi būt i prieš visos išeivijos 
akis, ka ip akivaizdūs liudinin
kai , k a d blogis n a i k i n a žmo
nes ir t au tą , žaloja t au to s dva
s i ą i r v a i k ų s i e l a s . 
P r i s imin t inas ir visuot inis tau
tos suk i l imas prieš t r isdešimt 
devyner ius metus , pa rodan t 
nepa lauž iamą t rošk imą gy
venti l a i svu ir nepr ik lausomu 
gyvenimu. Maldoje prisimin
t ina ir kelerių metų parti
zaninė la isvės kova, g i n a n t sa
vas sodybas , savo k ra š t ą ir 
t au tos ateitį . Nor s kova buvo 
p ra la imėta , bet t a u t a nebuvo 
pa la idota . J i gyvena vil t imis, 
pasi t ikėj imu ir v ien inga is troš
k imais , t ikėdama, k a d tei
s i n g u m a s negal i pra la imėt i . 
Pask i ros iš imtys , okupantu i 
pa r s idavę ir savo tėvynę iš
davę, p a t y s g a u s te is ingą atly
ginimą — okupan tas jų var
dus ne t d a b a r j au brauk ia iš 
savos istorijos. 

Maldos diena netur i virsti 
tik graudžiu pas i rodymu, lyg 
tau tos da l i s išeivijoje gyventų 
nevi l t imi ir neturėtų pasi
tikėjimo sav imi ir Kūrėjo vei
kimu. N e mirusios, be t gyvos 
tau tos l iudin inkai e same ne t 
pasaul io , kur is norėtų paverg
tuosius užmiršt i , akyse . Tokie 
tur ime bū t i ir jų sąžinėse, kad 
jos pabus tų . Maldos d iena ne
s k a t i n a nieko kovai a r gink
lui, be t turi ska t in t i lietuvių 
išeivijos pasiryžimą darbui , o 
svet imuosius supra t imui , k a s 
graso jų pačių laisvei. Atiden
g imas tikrojo komunizmo vei
do viešu pas i rodymu ir stip
rinimas savo ryžto m a l d a y r a 
demonst rac i ja ir viešosios 
opinijos pa l enk imas susi
mąs ty t i ir laiku p a m a t y t i grės
mę žmonijai , kuri la i svę turi , 
bet jos vertės n e s u p r a n t a . 

B e n t š i m a l d o s d i e n a 
turi sujungt i lietuvių išeiviją 
prie v ieno al tor iaus ka r tu pra
šyti la isvės paverg ta i tau ta i . 
J u o b a ji turi sujungti tą dau
gumą, kuri d a r pajėgia laisvę 
ir v ieningą darbą t au tos atei
čiai supras t i . Ir t au t inė vėlia
va čia turi jungt i v i sus vieša
me pas i rodyme ir skat in t i 
gilesnį dvasinį maldoje susitel
kimą, kad visi tie, kuriems 
tėvynė y ra jų tėvų i r senolių 
žemė, laikytų pavergtuosius ir 
la isvuosius laisvės siekiančios 
t ėvynės va ika is ir savo bro
liais. Pr. Gr. 

birželio 9 d., skai tė paskaitą kovojo ir savo tarpe. J au pra-
antraš tė je minė ta tema. Pir- džioje kai kurios politinės gru-
miaus ia j i s pareiškė, kad jau P*8 sunkino A. Smetonos 
40 metų Lietuva y ra pavergta vedamą Lietuvos laisvinimo 
ir lygiai tiek pa t metų kovoja darbą. Prezidentas buvo net 
dėl savo laisvės. skundžiamas JAV valdžios 

įstaigoms. Vokietijoje puoli-
P r e z . A. S m e t o n o s mų taikiniu tapo Dipl. šefo 

k o v o s a k c i j a institucija, nes prezidentas jau 
buvo miręs. VLIKas kėsinosi 

Tautos pasipriešinimas pra- p a j U n g t i valstybinę Dipl. šefo 
sidėjo nuo tos dienos, kai pre- instituciją savo pavaldumui, 
zidentas A n t a n a s Smetona n e t rizikuodamas jos likvi-
pas i t raukė į užsienį, pro- dacijos grėsme. Net dabar-
tes tuodamas prieš okupaciją, ^niQ VLIKo vadovybės veik-
Tačiau jo pasitraukimas ne- l o j e š i laikysena atsispindi, 
buvo ma lonus Vokietijos poli- Dabart iniai šios institucijos 
tikos v a d a m s . Prezidentas bu- v a < į a i , dr. Nemicko žodžiais, 
vo in ternuotas , jam patar ta " n u o l a n k i a i susigyveno su 
kuo grečiau išvažiuoti iš Vo- j A V - b i ų taikoma Pabaltijo 
kietijos ir Europoje pasilikta ir k r a š t a m s "išmaruolių poli-
veikta nebuvo galimybės. JAV- t i k a » k e u n a n č i a diplomatų 
bes prezidentas pasiekė t ik po mir t imi nukirsti Pabaltijo 
pusmečio, bet ir čia veikti bu- valstybių atstovų tęstinumą." 
vo sunkios sąlygos, labai ribo- T u o tarpu Liet. Bendruo-
t a s ga l imumas , nors preziden- m e n ė 8 vadovai veda skirtingą 
t a s i r b u v o p r i i m t a s _ n e m u s ų diplomatijos 
tuometinių Valstybės sekreto- n u k i r t imo , bet jos išsaugojimo 
n a u s Summer Welso ir paties ^ i tęstinumo politiką, 
prezidento Roosevelto. Vis dėl- Toliau dr. Nemickas pa
to A. Smetona darė, ką gale- s t e b ė j o , k a d iše iv i jo je 
damas . gyvenančiai lietuvių vidu

riniajai ir jaunesniajai kartai 
dabar t inė mūsų laisvinimo 
veiksnių sandara, remiama se
nųjų partijų likučių sistema, 
esant i nesuprantama ir neįdo
mi . Menkėjant senųjų poli-

K o v o s o rgan i zac i j ų 
e i l ė 

Toliau Br. Nemickas trum
pai ap t a rė per 40 metų už
sienyje sukur tas lietuvių ko-

P r i e š " i š m a r u o l i ų " 
po l i t ika 

vos dėl laisvės organizacijas t i n i ų grupių vaidmeniui , 
bei inst i tucijas. Dar Lietuvoje dabartinio VLIKo ir ALTos 
Užsienio reikalų min. J . Urb- vadovybė je įs i ta isė kraš-
šys įkūrė Lietuvos diplomati- tut inęs konservatyvios link-
jos šefo instituciją. Europoje m ė s žmonės. Su jais bendras 
buvo k u r i a m a s Lietuvos tau- Lietuvos vadavimo darbas 
tinis komitetas , šaukiamos e8**8 vargiai įmanomas, 
diplomatų konferencijos, pasi
ta r imai . 1940.XI formaliai 
įkur tas Liet. aktyvistų fron-

? 8 ; 1 9 4 0 T S 1 0 A m e r i r ° i e Baigdamas paskaitą dr. 
Lietuvai gelbėta taryba, vėliau N e m i c k a 8 teikė k a i k u r i u o s 
pasivadinusi Amerikos lietu- k o n k r e č i u s s i ū l y m u 8 : L D a ry-
vių t a rybos vardu. 1946 m. - fi ^ J A V į g t a i k a d 
Lietuvai vaduoti sąjunga. d a b a r t i n ė L i e t u v o 8 d i p l o m a t ų 
Atsirado užsienyje VLIKo "išmaruolių" politika būtų pa-
delegatūra, kuri čia virto pa- keista, kad būtų pripažįstami 
čiu š ios organizacijos centru, d i p l o m a t a i s nau ja i akre-
Iš pradžių veikė Vokietijoje, dituoti asmenys, kurie nėra 
vėliau persikėlė į New Yor- buvę Lietuvos diplomatinio 
ką. Vėl iškilo Bendrojo demo- korpuso nariai; 2 Ištirti sąly-
k r a t i n i o p a s i p r i e š i n i m o gas , kuriuose pasaulio kraš-
(BDPS) delegatūra, 1957 m. tuose būtų galima atstatyti ar 
New Yorke įsteigtas Lietuvos n a u j a i įsteigti Lietuvos 
laisvės komitetas. Buvo ir ki- atstovybes; 3. Liet. Diplomati-
tų organizacijų. jos šefas turi turėti teisę akre

dituoti naujus c h a r g e ' s d'affai-
res; 4. PLB v a d o v y b ė turėtų 
nurodyti savo o r g a n a m s įvai
riuose kraš tuose , k a d j ie vie
toje įtaigotų k a l b a m a p r a s m e 
savo vyr iausybes ; 5. JAV-bių 
vyriausybėje i r k i tuose kraš
tuose ieškoti LDT-ba i reika
lingų lėšų ša l t in ių , n e s dabar 
t i n i s l ė š o m i s a p r ū p i n i m o 
būdas mora l ia i s l eg i a dip
lomatijos a t s t o v u s ir ga l i būti 
tik laikinis. 

Lėšų, a t rodo, a t l e i s tų LDT-
bai ir J A V v y r i a u s y b ė iš 
ati t inkamų p r o g r a m ų , ku
riomis t e ik i amos lėšos už
sienio k r a š t a m s , n e s Lie tuva 
de jure ta ip p a t y r a va ls tybė . 

Lietuvių B e n d r u o m e n ė turė
tų taip s u s i t v a r k y t i , kad 
įstengtų įvykdy t i v i su s visuo
meninio pobūdžio Lietuvos 
l a i s v i n i m o v e i k s n i a m s 
priklausomus d a r b u s , kurių 
neatlieka V L I K a s i r dirbti 
taip, kad n e b ū t ų k e n k i a m a 
Lietuvos byla i . 

V e i d u į L i e t u v ą 

Diskusijoje dė l dr . Nemicko 
pranešimo d a l y v a v o daugybė 
konferencijos da lyv ių , jų tar
pe dr. D. Kr iv ickas , A. Vakse-
lis, A. Gečys, A. Budreckis , K. 
Pažemėnas, dr. T. Remeikis , J . 
Jasai t is , F . A r i d r i ū n a s i r kt. 

Buvo pabrėž ta , k a d išgyve
name krizę ir r e ik i a ieškoti bū
dų ją paša l in t i . I š s i t a r t a , kad 
mūsų ka i kur i e la i sv in imo 
veiksniai d a r o didelę klaidą, 
kovoję a r ne t i r d a b a r kovo
dami su Dipl. šefo inst i tucija. 
Reikia dėti v i s a s p a s t a n g a s , 
kad Dipl. še fas ga lė tų skirti 
naujus a t s t o v u s , t a i p pa t kur
ti konsula tus , sk i r t i konsu lus 
(lengviausia g a r b ė s konsulų 
titulu). 

Keli ka lbėtoja i pabrėžė , kad 
visa mūsų išeivijos politinė 
veikla tur i eiti "Ve idu į Lie
tuvą k ryp t imi" . Dr. D. Kri
vickas pare i škė , k a d "ne mes 
pastatėme s i e n a s s u tau ta" , 
taigi jos ne tu r ė tų abiejų tau
tos dalių ski r t i . Kalbėtojų dau
gumos n u o m o n e , Lietuvos 
vadavimo d a r b e daug iaus i a 
turėtų re ikš t i s va l s tyb inės kil
mės Lietuvos Diplomat i jos taf 
nyba ir v i s u o m e n i n ė s kilmės 
organizacijos. 

Žmogus gyvena ne vienas 
pasaulyje. Jis nėra „vieniša 
sala". Žmonių bendruomenė 
nėra susibūrimas vienišų indi
vidų, kurie neturėtų jokio savi
tarpio ryšio. Žmonės gyvena 
bendruomenėje, bet pirma vis
ko — šeimoje. 

Žmogus ateina į pasaulį šei
mos bendruomenėje ir joje yra 
auklėjamas. Subrendęs pats 
sukuria savo naują šeimą, 
gyvena joje ir dalinai dėl jos. 
Žmogus yra šeimiška būtybė. 
Daugelis filosofų ir socialinio 
gyvenimo reformatorių yra 
pamiršę šią paprastą tiesą. Jie 
bando reformuoti žmogų kaip 
individą, atsiėję jį nuo šeimos. 
Dėlto tokios pastangos iš pat 
savo pagrindų yra tuščios. 
Totalistinės ideologijos, kokiu 
vardu jas nepavadinsime, sie
kiančios visiškai pavergti 
žmogų, paneigia šeimos svar
bą visuomeniniame gyve
nime. Tačiau ideologijos ir 
sistemos praeina, o šeima 
lieka , lieka ir santuoka šei
mos pagrindu. 

Labai reikšminga, kad Die
vo išganomajame p lane 
pasaulio Išganytojas, vykdy
damas savo misiją, atėjo į 
pasaulį per šeimą. Jis galėjo 
pasirodyti pasauliui kitokiu 
būdu, pvz. kaip subrendęs 
vyras, jau galįs tuojau pradėti 
savo misiją ir kurti Bažnyčią. 
Tačiau jis pasirinko žmogišką 
kelią — atėjo į pasaulį šei
moje, joje augo, brendo ir ruo
šėsi savo misijai. Mūsų 
išganymas buvo įvykdytas ne 
vien ant kryžiaus, jis buvo 
vykdomas ištisą Kristaus 
gyvenimą. 

Kiekviena šeima prasideda 

Melbourne. Australijoje, įsteig
ta pirmoji kengūrų mokykla. 

Kenkūros. baigusios mokyklą, 
sugeba „auklėti" žmonių vaikus, o 
„gabesniosios" išmoksta ir rožes 
apkarpyti. 

Buvęs Italijos min i s t e r i s 
pirmininkas Giulio Andreoti 
pa rašė atsiminimų knygą 
„Popiežiai, kuriuos aš paži
nojau", 182 psl., išleista Mila
ne. Si knyga yra dabar labiau
sia perkama Italijoje. Čia 
matome autorių su dabartiniu 
popiežium Jonu Pauliu II 

santuoka ir dargi anksčiau. 
Jaunuol is ar jaunuolė su-
bręsdami pastebi, kad yra 
atėjęs laikas, kada „negera 
žmogui būti vienam", kad yra 
kitos lyties tam tikras asmuo, 
labiau mylimas už kitus, ir 
kad būtų laimė su tokiu asme
niu žengti bendru gyvenimo 
keliu. Taip prieinama prie san
tuokos — sukuriama šeima. 

„Negera žmogui būti vie
nam". Šie gilios išminties žo
džiai yra pirmuose Šv. Rašto 
Pradžios knygos puslapiuose. 
Juose yra nusakyta žmogaus 
šeimiškumo prigimtis. Žmo
gui negera būti vienam, nes jis 
yra reikalingas brangių asme
nų aplinkos, reikal ingas šei
mos šilumos, Negera būt i vie
nam, nes jis reikalingas tokio 
asmens, kuriam galėtų atvert i 
savo širdį, kuris jį suprastų, jį 
mylėtų. Yra reikalingas tokio 
asmens, su kuriuo, v ienas 
k i t a m p a d ė d a m i , g a l ė t ų 
praleisti drauge visą gyve
nimą. 

Santuoka yra begal inės 
svarbos. Tai gyvenimas, kuris 
apima visą jaunuolio ir jau
nuolės gyvenimą. Tačiau t a s 
bendras gyvenimas tur i būti 
pavykęs, nes yra nusikalt i
mas suardyti sau gyvenimą 
dėl klaidų, skubotų sprendimų 
ir neleistino elgesio. Taigi , 
susituokti dar y r a tik pradžia . 
Pradžia bendrojo gyvenimo, 
pradžia šeimos. Šeima prade
da vystytis drauge su santuo
ka, su pirmuoju kūdikiu šei
moje. Šių dviejų tikrovių — 
santuokos ir šeimos — nega
lima išskirti. J o s sudaro vie
numą. Kalbėdami apie san
tuoką, suprantame šeimą, kuri 
nuo santuokos pradžios prade
da vystytis, įgauna konkrečią 
formą. Nors labai dažnai , dėl 
d a r b o , profesi jos d a u g e l į 
valandų tenka praleisti n e 
namie, tačiau vistiek žmogaus 
gyvenimas koncentruojasi šei
moje. 

Kitados daugeliu atveju, o 
šiandien dar kai kuriuose 
kraštuose vyrauja perdėtas 
šelmiškumas, kada šeimos 
interesai statomi aukščiau už 
bendrąjį gėrį- Tačiau šian
dien, bendrai imant, padėt is 
jau yra kitokia. Šių dienų 
sumechanintas pasaul is y ra 
apsėstas manijos nuver t in t i 
šeimą ir šeimos gyvenimą. 
Daugelis daro šią klaidą i r 
nesirūpina šeima arba , atsi
dėdami tik profesinei veiklai, 
praranda ryšį su ar t imiau
siais asmenimis — su žmona 
ir vaikais. 

(Nukelta į 7 pusi.) 
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SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

J u o z a s V a i č e l i ū n a s 

Žydo p a t a r i m a s 

man parodė vieną s enesn į gydytoją tarp eilės kitų išduodavo politiniams kaliniams, o sau pasi l ikdavo 
gydytojų. Kai susidarė s ą lygos , a š įėjau į eilę kalinių, tirštos Dėl maisto išdalinimo buvo kilusios muš tynės 
kurie ėjo pas jį. Ka i pr iė jau pr ie jo, jis pažiūrėjo į politinių kalinių su kriminalistais. Kriminal is ta i 
mane ir su akcen tu r u s i š k a i paklausė, kuo v a r t °J° peilius, politiniai kaliniai - ki tokias 
nusiskundžiu. P a s a k i a u , k a d turiu sunkumų su Priemones. Buvo daug sužeistų. Atbėgusi sa rgyba 
širdimi. Pradėjo ty r inė t i su s te toskopu ir klausinėti š ū v i a i s sustabdė muštynes. Bet po to mais tas buvo 
rusiškai, kur skauda . A š a tsakinėjau lenkiškai, dalinamas teisingiau, o kartais gaudavome :r mais to 
Gydytojas pasižiūrėjo į m a n e ir apsidairė. Kai vėl 
atsisuko į mane, a š p r idė j au lo tyniškai — "polonus 
sacerdos". J is linktelėjo ga lvą , kad suprato. 

Pradėjo mane s m u l k i a i apžiūrinėt i , sakydamas 

priedo. 
Liepos 22 d. atplaukėme į Dudinką. Plaukėme 15 

dienų. Vienas karininkas pranešė, kad rikiuotumės 
po 19 išeiti iš laivo. Kai ėjome iš laivo, maišėsi 

negarsiai lenkiškai, t a r s i ka lbėdamas sau. Jis sniegas. Kol visi kaliniai buvo išlaipinti iš laivo ir 
paklausė, iš kur esu. P a s a k i a u , kad iš Albertin. Jis baržų, pro mus pražygiavo MmHmtdtmą."•ĮM 
pasisakė esąs kilęs i š L y d o s . Prirašė vaistų ir 
nusiuntė su savo sek re to r ium į ambulatoriją. 
Sekretorius man d a v ė kel is s t iklus vandens, nes 

jau toje stovykloje. Jie šūktelėjo — iš kur mes? Bet 
sargybiniai uždraudė kalbėtis. 

Angl ių k r o v ė j a s 
buvau ištroškęs, y p a č i lga i stovėdamas saulės 

Po pietų pradėjo m u s tikrinti. Išgirdau šaukiant kaitroje. Vėliau d a v ė t ab l e t ę . J i s pasisakė esąs 
savo pavardę . Priėjau. Paklausė pavardės, vardo, už kunigas, bet dirbąs č i a J^a i k i tą kar tą turėjau progos 
ką n u b a u s t a s . Atsakiau — paga l paragrafą 58—6. nueiti pa s dr. Barovks į , j i s apgailestavo negalįs 
J i s vėl pažiūrėjo į popierius. "A, Vatikano šnipas, manęs palikti čia. Ka i ką esąs palikęs, bet į jį 
J ū s stosite tenai". Cia raštinės darbą dirbo kaliniai šnairuoja virš ininkai . G a l į s ir jis iš savo vietos 
— buvę mokytojai, buhalteriai ir kiti. Kai komendan- išlėkti. 
tas pasakė, kad esu Vat ikano šnipas, vienas g OOOO k a l i n i u 

-J sekretorių pasižiūrėjo į mane. J i s buvo žydas iš 
Lvovo. J i s pradėjo su manim kalbėti lenkiškai ir Po kelių dienų b u v o s u d a r y t a s kalinių dalinys, . 
pranešė , kad esu paskir tas sunkiems darbams į kuris upe bus pe rvež t a s į Nori lsko rajoną. Ir aš batai suplyšę, be kojinių, kojos apvyniotos m a i n a i s 
Norilską. " a r j ū s ne kunigas?" - paklausė jis. Aš patekau į tą dalinį — 2000 kalinių. Mus nuvedė prie skarmalais, apaugę barzdomis nors galvos p laukai 

riai iš Anglijos, Prancūzijos, Itali- linktelėjau galvą. "Cia yra viena lenkas gydytojas iš upės, susodino į la ivą ir b a r ž u s . Kol tas susodinimas nukirpti labai trumpai. Jie labai norėjo žinota,^kas 
t, Jogaila buvo pri- jos. Jiems talkininkavo Livonijos Lydos dr. Barovski. Gal jį pažįstate? Pasistenkit pas buvo atliktas, ap l inkui s tovėjo š imtai ginkluotų karių d e d a s l pasaulyje. "Ar tikrai pasibaigė k a r a s . — 
iesti Vytautą su- kariuomenė. Jie apgulė Vilniaus g p a t e k t i medicininį apžiūrėjimą. Gal jis jums su šautuvais , a u t o m a t a i s ir šunimis . Aš patekau j klausė vienas. "Kaip su maistu? Jie tik klausinėjo 

L I E T U V O S P I L Y S 

Išlipus iš laivų, mus surikiavo ir nuvedė į 
stovyklą, aptvertą spygliuotomis vielomis. Kai įvedė 
į stovyklos kiemą, liepė susėsti, nežiūrint šalto vėjo. 
Cia vėl kalėjimo formalumai ir t ada — į primityvius 
barakus. Barakuose stengiausi susirasti ar t imesnių 
draugų, nes be jų čia yra pavojinga. Suradau kelis 
lenkus, ir mes susimetėme į vieną kampą. Pal ikę 
vieną sargyboje prie daiktų, išėjome žvilgterėti į 
aplinką. Senieji kaliniai atrodė baisiai, drabužiai ir 

1390—1392 m. kryžiuočiams 
nuolat puolant 
verstas pakviest 
grįžti ir atiduoti jam Lietuvą. 1392 
m. rugpiūčio ir 15 d. Astra vos 
STTtartimi tai ir buvo padaryta. 

Kryžiuočiai, a t sakydami į 
Vytauto pabėgimą, 1394 m. rug
piūčio mėn. suruošė didelį karo 
žygį į Vilnių. Jame dalyvavo nte-

pilis ir išlaikė apgulime tris sa
vaites ir dvi dienas. Vienas iš 
Žemutinės pilies bokštų griuvo į 
Nerį- Galimas dalykas, kad tas 
bokštas buvo ties ilga Žemutines 

padės . Pasakyklite jam, kad esate kunigas. Gal bus "Stalino" vardo la ivą, kur i s gabeno kalinius, 
gal imybė jums pasilikti čia. inkiu jums sėkmės". sargybas ir tempė b a r ž a s su kaliniais . 

Bandžiau patekti pas dr. Barovskį. Cia gydytojai Maistas buvo d u o d a m a s reguliariai. Laive buvo 
ta ip pa t daugiausia kaliniai. J ų viršininkai — rusės apie 400 kalinių, be t t ik 50 indų valgymui. Valgyti 

pilies siena, ėjusia iki arsenalo gydytojos. Aš paklausiau vieną praeinantį teko pasikeičiant. S a r g y b i n i a i mais tą dalinti pavedė 
pagal Nerį- medicinos pareigūną, kuris yra dr Barovksį -Jis kriminalistams. J i e p i rmiau skystesnę snuba 

mus ir nieko nekalbėjo apie šį lagerį- Miegojome 
šaltuose barakuose be jokios pata lynės ir t a i p 
sušalome, kad tik karš tas vanduo mus atgaivino. 
Sužinojau, kad čia yra kunigas Kasperas , lenkas , 
kilęs iš rytinės Lenkijos. Jau metai jis šioje stovyklo
je; (Bus daugiau) _ 



\ DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 14 d. 

LIETUVOS TRAGEDIJA ŠAUKIA MUS VEIKLOM 
Birželio mėnesį mes su skau

dančiomis širdimis minime dvi 
didžiąsias mūsų tautos tragedi
jas: brangiosios mūsų tėvų že
mės okupaciją 1940 m. ir pra
džią Lietuvos žmonių žiauriųjų 
Jiasinių trėmimų 1941 metais. 

Jau 40 metų, kai Lietuva tapo 
Maskvos imperializmo ir kolonia
lizmo auka, kai iš mūsų žmonių 
buvo išplėšta kultūrinė ir politi
nė laisvė, kai mūsų broliai žiau
riai išnaudojami ir atkakliai ru
sinami. Okupantas bando pasau
lį apgaudinėti, kad Lietuva pati 
savo noru įsijungė į Maskvos im
periją, bet tuo ir pati Maskva ne 
tiki. Jei tikėtų, tai nelaikytų 
Lietuvoje tiek okupacinės kariuo
menės ir enkavedistų pulkų. 

Padvigubinkime savo pastan
gas, siekdami pavergtai tėvynei 
laisvės. Tai įpareigojimas mums 
paliktas savanorių, tai testamen
tas partizanų, kurių išlietas krau
jas tesujungia bendromis la'svi-
nimo pastangomis. Lietuvis ne
gali pavargti, siekdamas laisvės 
savo tėvų žemei. Pavergtieji bro
liai laukia, kad jų laisvės šauks
mas būtų perduodamas visam pa
sauliui. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, atremtas į tėvy
nės žmonių mandatą ir įgalioji
mą, nepaliaujamai vykdo ir vyk
dys Lietuvos laisvės su komunis
tiniu okupantu. 

Amerikos Lietuvių Taryba, jau 
keturis dešimtmečius jungusi 
Amerikos lietuvių visuomene, 

telkia kovon už mūsų tautos ir 
valstybės laisvę ir remia Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą. Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ir Amerikos Lietuviu Ta
ryba jungtinėmis jėgomis visais Į 
galimais būdais veda neatlaidžią 
kovą prieš okupantą. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangomis 
JAV ir kitos Vakarų valstybės ne- I 
pripažįsta Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. Bendromis pa
stangomis pasiekta paskutinioji 
kongreso rezoliucija mus stiprina, 
matant, kaip galingiausios pasau
lio valstybės kongresas remia mū
sų laisvės siekius ir kovą prieš 
okupantą. 

Mūsų tarpe negali šiandieną 
būti nei pesimizmo, nei defetiz-
mo, o turi vyrauti didingos kovos 
dvasia, nepalaužiamas ryžtas, ne
atlaidus nusistatymas išlaisvinti 
Lietuvą. Maskva net ir liūdniau
sią okupacijos sukaktį nori pa
versti džiaugsmo švente, suvary
dama pavergtųjų minias garbin
ti mūšy tautos engėjus. Susilai
kykime nuo šiemet rengiamų ke
lionių į pavergtą Lietuvą. Po nau
jos Maskvos agresijos prieš afganų 
tautą, mes negalim elgtis lyg nie
ko nepaprasto nebūtų įvykę, nes 
tai liečia ir mūsų laisvės bylą. 

Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvos laisvę. Šis šūkis tebū
na Lietuvos laisvės kovos kelrodis. 

Dr. Kazys Bobelis 

GARBĖS SVEČIAI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

Iš kairės j dešinę: Illinois kongresmanas Marty Russo, Speaker of the House Tip O'NeilI, Tautinių šokių šventes 
garbes svečių komisijos pirmininkas inž. Antanas Rudis, Tautinių šokių šventės komiteto pirmininkas Jonas Talan-

dis, kongresmanas iš Illinois Morgan Murphy. Nuotraukoje matome įteikiant pakvietimus į šeštąją Tautinių šokių 
šventę. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

LIETUVIU IŠVYKA 

Vliko pirmininkas LB Hot Springs apyl. v-ba gegu 
Dr. K. Šidlauskas ž e s 3 d- suruošė pirmąją išvyką 

Altos pirmininkas erdvioje kun. P. Patlabos sody
boje. Išvyka pavyko labai gerai. 
Be vietiniu lietuvių buvo sve
čiu iš Kanados, Michigano, Illi-
nojaus ir kitų vietovių. V-bos 
pirm. S. Ingaunis pasveikino vi
sus dalyvius, padėkojo už atsi
lankymą ir pakvietė visus pie
tums. Apylinkės ponių paruošti 
šilti pietus, po kuriu visi apsirū
pino bilietais laimės šuliniui, 

Su Jonu susitikome labai neti-, io universitete, Jonas įsi]unge i at- f . , . . , 
• - . . . > « - . * • * • • ! i i r- • i *. • • • - J - kuriuos pardavė ir dovanų trau-
ketai, moksleivių ateitininkų kų korp. Gają, aktyviai pnside- , • T; l a . 

IŠ A T E I T I N I N K Ų GYVENIMO 
(Atkelta iš 2 psL) 

SU DR. JONU JUOZEVIČIUM 
ATSISVEIKINUS 

lis, vadovaujamas L. Gudelie- Sugiedojus Marija Marija aikade-
nės, sugiedojo Amerikos ir Lie- minė dalis buvo baigta. Visi rink^ 
tuvos himnus. Kun. J. Burkus suk si į valgyklą, kur jų laukė gardūs 

Ir Si VI Tautinių šokių šven
tė y r a parodymas sau i r visam 
pasauliui, kad mes šiam didelia 
me užsimojime egzaminus išlai
kėme labai gerai. Mes tur ime re 
koralinį skaičių šokėjų i r mes 
visi gyvename didingos tautinių 
Šokių šventės ženkle. Rytai ir 
vakarai, šiaurės padangė ir pie
tų saulės vietovės gyvena viena 
mintimi — šokių šventės. Trūks 
ta bilietų ir kur jų gauti , tai 
tūkstančių žmonių pasikalbėji
mo tema. 

Sudaryta tautinių šokių šven 
tės garbės svečių komisija, va
dovaujama žinomo visuomeni
ninko inž. Antano Rudžio, už
sibrėžė pakviesti į šią šventę žy 
miuosius amerikiečius politikus, 
visuomenininkus, spaudos, me
no ir mokslo žmones, intelektua 
lus. Tokio darbo užsimojimui ne 
užtenka tik pakvietimų, laiškų 
rašymo, bet reikia asmeninio 
ryšio, pažinties, įtakos. Todėl 
inž. Antanas Rudis y ra dažnas 
svečias Washingtone, lyg t a s ke 
liaujantis lietuvių ambasado
rius, kviesdamas garbės sve
čius. O tokie svečiai mum reika 
lingi, nes mums reikia draugų 
kovai dėl Lietuvos laisvės, dėl 
žmonių teisės. Svarba sve 
tarpe turėti politikų, tokią pat 

vertę skiriame ir intelektualam. 
Kas iš pačių aukštybių nusileis 
į mūsų tarpą, parodys art ima 
ateitis. I š pakviestųjų apie pusė 
atsakė dalyvausią. O kad spau
da rašytų, radijas kalbėtų, tele
vizija rodytų, ir mes galime pri
sidėti. Rašykime laiškus redak
cijoms, radijo, TV stotims, ap-
verskime jų stalus tūkstančiais 
laiškų. Vyt. Kąsnis 

STASYS ŠAKINIU 
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

Dažo namus iš lauko 
i r iš vidaus. 

Darbas garantuotas. 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Skambinti 927-9107 

* 

- * 

susirinkime. Susitikimas su Jonu 
todėl buvo netikėtas, kadangi ne
žinojau kad jis yra ateitininkas ir 
nežinojau, kad jis į susirinkimą 
ateis, ir kaip jis to slapto susirin
kimo vietą ir laiką sužinojo. Jis 
buvo mūsų penktoje gimnazijos 

damas prie studentų at-ku veik 
los. Bolševikų ir nacių okupaci
jose Jonas prisijungė prie rezis
tencijos. 1942 m. vadovavo Kau
no studentų at-kų sąjungai. 

Jonas, stiprios ateitininkiškos 
pasaulėžiūros ir ateitininkiškos 

klasėje naujas, tik ką iš Kupiškio; veiklos puoselėtojas, sugebėjo būti 

kimą pravedė VISŲ darbų talki
ninkės. Svečiai vaišindamiesi ka
va ir šeimininkių skaniais keps
niais prie plokšteliu muzikos iki 

bėjo progai pritaikintą invokaci-
ją. Susikaupimu pagerbti 10 metų 
laikotarpy mirę lietuviai. Paskai
tai kviečiama LB Kultūros taTy 
bos pirmininkė I. Bublienė, kuri 
pasidžiaugusi Hot Springs gražia 
apylinke ir LB apylinkės veikla, 
davė išsamią ir įdomią paskaitą, 
atskleisdama daug gražių ir įdo 
mių minčių. Nors paskaita bu
vo netrumpa, bet visi įdėmiai 
klausėsi, pertraukdami kalbą plo
jimais. Antra kalbėtoja buvo LB 
Vid. Vakarų apygardos sekretorė 
D. Vailentinartė. Gražia kalba 
nuoširdžiai sveikino dešimtme
čio proga, pasidžiaugė nuveiktais 
darbais ir ragino veikti ir toliau 
su entuziazmu ir sėkmingai su
laukti sekančio dešimtmečio. Abi 

vėlyvo popiečio gėrėjosi gražia > kalbėtojos buvo užpelnytai paly 
pavasario gamta. Išvykoje daly
vavo 85 asmenys. 

labai tolerantišku ir kitose pasau
lėžiūros draugams ir nusipelnė ki
tų pagarbą ir draugiškumą. Jis 
savo asmenybe patraukdavo ki
tus, nes jam kiekvienas žmogus j mečio minėjimas, kuris buvo pra 

Panevėžio gimnaziją persikė
lęs, ir mes jo nepažinojome. Atei
tininkų būrelio susirinkime susi
tikti buvo maloni staigmena, o 
ypač, kad jo buvimas labai pagy
vino to susirinkimo dienotvarkę 
ir mes visi su Jonu greit ir nuo
širdžiai susidraugavome. 

Jono įgimta savybė būti nuo
širdžiu, neišdidžių ir draugišku 
su visais nuo gimnazijos suolo. 
Studijų metu ir toliau savo me
diciniškoje profesijoje su visais, 
kuriais jis tik susitinka, nuošir
dus. Tai buvo ta trauka, kurią 
kiekvienas labiausiai įvertindavo. 

Mes draugai negalvojom, kad 
Jonas pasirinktų medicinos pro
fesiją. Gimnazijos suole jis dau
giau buvo literatas ir net felje
tonistas, o ne realistas, ir daugiau 
mėgo Lindės Dobilo meno kuo
pą, negu kokius nors kitus, gam
tos ar fizikos bėrelius. Savo raši
nėliais dažnai pasirodydavo pro
gramose ir at-kų susirinkimuose. 
Jono įstojimas į mediciną, studi
juoti, mums buvo siurprizas. Kal
bėjome, kad kariuomenė Joną pa
keitė. Mat, baigus gimnaziją, bu- mmumimiimiMimmiiimiitimutmin 
vo paimtas į kariuomenę, ir atli 

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 

Gegužės 24 d. įvyko LB Hot 
Springs apylinkės įkūrimo dešimt" 

buvo vertas pagarbos ir kiekvie
nam jis ištiesdavo savo draugiš
kumo ir pagalbos ranką. 

Šiuo metu visiems sunku susi
gyventi su mintimi, kad jo jau 
nebėra, o ypač sunku jo šeimai ir 
ir žmonai Aldonai, kuri su juo 
persiritusi per visus karo ir frontų 
vargus, o ypač paskutinius metus 
bandė atlaikyti jo besilpstantį kū
ną visomis mediciniškai galimo
mis priemonėmis ir pasiaukojimu. 
Dabar sunku susigyventi, kad jau 
niekas nebeišgirs jo nuoširdaus 
patarimo vienu ar kitu klausimu 
ir jo susirūpinimo šia trapia že
miškąja būsena. Tas dvasinis ben 
dravimas, kuriuo jis įsijungdavo 
su kiekvienu ir dabar tebešvy-
tuoja mūsų dvasinėje bendrys
tėje, nors jo fiziškoji dalis išnyks
ta. 

P . Narutis 

dėtas 2 vai p. p. su 5v. Mišiomis. 
Jas atnašavo kun P. Patlaba 
vienuolyno šventovėje už apylin
kės mirusius lietuvius dešimtme
čio laikotarpy už gyvuosius. To 
pamaldų gausus būrys rinkosi 
vienuolyno salėn minėjimui. 
Jame dalyvavo viešnios: LB Kraš 

dėtoa ilgais plojimais. D. Valen-
trnaitė, Vid. Vak. apygardos var
du, įteikė dabartiniam apylinkės 
pirm. S . Ingauniui gražų padė
kos atžymėjimą, už daugelio me
tų darbą LB gerovei. Toliau sekė 
meninė dalis: D . Vilimienė pa
dainavo 2 dainas solo, duetą dai
navo L. Gudelienė ir D. Vilimie
nė, deklamavo H . Dūda ir pa
baigai moterų mėgėjų būrelis 
padainavo 2 dainas. Po meninės 
dalies dr. Krburienė perskaitė pri 
siųstus sveikinimus raštu: kun. 
dr. J. Prunskio, <PLB pirm. V. 
Kamanto, LB Krašto v-<bos visuo 
meninių reikalų pirm. A. Gečio, 

karšti pietūs. 

VYSKUPAS PASKELBĖ 
MALDOS DIENA 

Birželio 15 d. Arkansas diocezl-
jos vyskupas Andr. McDonald su
teikė audienciją Hot Springs lie
tuvių delegacijai iš kun. P. Pat
labos kun. J. Burkaus ir LB apylin 
kės pirm. S. Ingaunio. Vyskupas 
išklausęs delegacijos prašymą, su
tiko paskelbti birželio 15 d. Mal 
dos diena už kenčiančią Lietuvą 
visose R. Katalikų bažnyčiose Ar
kansas valst. Vysk. McDonald 
yra labai palankus lietuviams ir 
tik jo dėka Hot Springs mieste 
turim lietuviškas pamaldas. 

J. 2. 

Worccster, Mass. 

VAŽIUOKIME I LIETUVIU 
DIENĄ 

AAA-I SECURITY SYSTEMS 
24 hr. em«r. servlce — So.-So. West 
Pxotect your home & vaJuables on 
vacation. Burglar alarms — Elec. 
door openers. Locked out—We open. 
Ali types locks — Free estimates. 

1412 W. 19th S*.. TeL 738-8104 

VVAGNER and SONS 
TYPEWRITERS AND 
ADDING MACHINES 

Nuomoja, Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas jums 

patarnavimas. 
5610 So. Fulaski Rd.. Chicago 

Phoae - 581-4111 II 

J D'S KEY AND LOCK SHOP 
E^nergency Road Serrtoe 

Segal -K wikset 
Locks installed and repalred for your 
Auto. Home or Business. South and 
Southwest; Bonded, insured. 

24 hour phone — 436-8200 
2500 W. 51st St, Chicago 

to v-bos •Kultūros tarybos> pirm. j - T ) t a ^ » r e d a k t . B . K v i k l i o 
Ingrida Bubhene ir VHL Vakarų , B Hammerschmidt sveikinimą 
apygardos sekretore Danguole j s u n u o t r a u . k a i r į r a š u . 2 o d f i u 9mi. 
Valent ina i . Džiugu, kad mūsų k i n o b u v ę p i r m i n i n ) k a i j . B r u ž a s i r 

kęs kario tarnybą, įstojo į medi
cinos fakultetą. 

Socialiskas Jono būdas ir litera 
tūrinai gabumai gimnazijoje Jo
ną išstūmė į veikliųjų at-kų 
priekį. 1937 metais panevėžiečiai 
ateitininkai išsirinko Joną Pane-

aukštesnės institucijos supranta 
ir įvertina tolimesniu apylinkių 
darbą ir jomis rūpinasi. 

Minėjimą atidarė vaMybos pirm 
S. Ingaunis. Pasidžiaugė gausiu 
dalyvavimu, aptaręs trumpai šio 
minėjimo reikšmę, pristatė buvu-
r-ius valdybų .pirmininkus: pir
mąjį J. Bružą ir antrąjį P. Balčiu- I iš Clevelando IT Chicagos, išreiš 
ną. Pristatė viešnias ir toliau mi- Į kiant visu padėką už atvykimą 
nėjimą vesti pakvietė dr. V. Kibu- ir kalbas, įteikė po knygą su paties 
rienę. Pirmiausiai moterų būre- Į autoriaus kun. J. Burkaus įrašais. 

P. Balčiūnas. Baigiant pirm. S. In 
gaunis padėkojo visiems už pa
geltą minėjimą ruošiant, kun. P. 
Patlabai ir kun. J. Burkui už rū
pestį apylinkės religiniais reika
lais, programy atlikėjams, mūsų 
apylinkės šeimininkėms už nuo
latos ruošimą maisto, o viešnioms 

ALRK Motery sąjungos 5-ta 
kuopa organizuoja autobusą į 
Lietuviu dieną - pikniką pas tė
vus pranciškonus Kennebunkport, 
Maine, liepos 13 d. sekmadienį. 
Gautas didelis, patogus autobu
sas. Važiuokime visi, vyresnieji ir 
jaunimas. 

Autobusas išvažiuoja nuo šv. 
Kazimiero parapijos automobiliu 
pastatymo aikštės punktualiai 8 
vai. ryto. Grįžta į tą pačią vietą 
8 vai. vak. Kelionė vienam asme
niui su įėjimu 10 doleriu, kuri 
apmokama iš anksto kartu su re
gistracija. TeJefonuokite: Julia 
Mack 853-8919. Elena Bania 
755-8543 ir Janina Mfliauskienė 
755 - 1894. Važiuokime visi pas 
lietuvius pranciškonus praleisti 
nors vieną dieną gražioje vie
nuolyno sodyboje, pasidžiaugti 
gamta ir pasigėrėti kultūrine 
programa, pasimelsti kartu su ku
nigais sukaktuvininkais ir susi
tikti su draugais bei pažįstamais. 

J. M. 

Hdpkeep 
RedCrossreadjt 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REflKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
ju. reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto' nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad. 
ir kstvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Tel, — PRospect 8-8998 
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A. T V E R A S f 
BRASGESYBĖS = LAIKRODŽIAI TR 

Pardavimas ir Taisymas ~ 
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S E D A D E G A 
Stasys Baipšys 

• 
Tai Lietuvos ka ro aviacijos 

kpt. Stasio Baipšio atsiminimai, 
pergyvenimai iš 1944 metų Lie-

J» 

vėžio moksleivių at-kų gausaus — V o k i e t i j o j e . 
rajono pirmininku. Kun. A. Su
sinsimi globojant, Panevėžio at-
kų moksleiviu sambūris buvo 
vienas iš didžiausių Lietuvoje, tuo 
metu apimantis apie 900 moks
leiviu nors veikla buvo slapta ir 
už veiklą nemažai moksleiviu 
ateitininku (kaip pav. V. Majaus
kas) tuo metu nukentėjo išmeti
mu iš gimnazijos. 

Studijuodamas Vytauto Didžio 

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

Užsakymus siųst i : 

DRAUGAS, m$ W. 6Srd St.f 
Chicago, IL 60629 

Illinojaus gyv. dar prideda 
30 et. valstijos mokesčio. 
IflIIIIilIIIIIllIllllIlIlIlIlIIIIIIlIIIIIIlIlllflIlK t 

*J\n?ber J-Įoliday^" 
1980 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVA Iš BOSTONO/NEW YORKO 

MASKVA/VILNIUS: 
liepos 15 — $ 999.00 rugsėjo 17 
rugpiūčio 7 — $ 999.00 rugsėjo 24 
rugpiūčio 13 (su Ryga)— $1199.00 spalio 8 
rugpiūčio 28 — f 999.00 gruodžio 26 

REGISTRUOKITĖS Iš ANKSTO 

— $ 899.00 
— $ 899.00 
— S 879.00 
— $ 779.00 

JAY D R U G S VAISTINĖ 
2759 W. 71st St., Chicago, ŪL 60629 

RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS 

Atdara Šiokiadieniais nuo S vaL ryto fld 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakaro 

D. KUHLMAN, B.S.. Registruotas vaistininkas 

N 

Tel. — 4 7 6 - 2 2 06 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

MEMBCp VTETŲ SKAICTUS RIBOTAS. 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
893 West Bro»dway, p.o. box 116, So. Boston, Mass. ©2127, Tel. 61'—268-8764 

įstaigai vadovauja Aldona ADOMONIENE ir Albaną RUDZIUNTJENE. 
Prlces are baaed on double oceupancy & are sabject to ch&ng-es. & fuel sureharseii. 

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

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 We$t 59th Strtei T»i. Gfi 6-7777 
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 3:00 vai. vakaro. 
šventadieniais uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto iki 4 va i popiet. 

" 
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JAU VIENERI METAI BE ALDONOS 
Aldonos Šimaitienės-Dirman-

taitės mirties metinės šiemet bir
želio mėn. 21 d. 1979 m. kovo 
17 d. šeima ir gausus draugų 
būrys atšventėm jauniausios Al
donos ir Vlado Šimaičių dukros 
Audronės vestuves. Tada Aldona 
susirūpino savo negalavimais, 
kurie ją jau ir anksčiau kankino, 
tik sau ji vis negalėjo surasti lai
ko. O buvo likę vos keli mėnesiai 
ligi užtarnautos pensijos — po
ilsio nuo rytinio skubėjimo į dar
bovietę prie mikroskopo. To po
ilsio, tų laisvų dienu laukė pati 
Aldona, visa šeima, o labiausiai 
dukraitės (anūkės), kurioms mo
čiutė buvo pasišventusi lygiai 
kaip ir anksčiau saviems vaikams. 
Gal tai buvo natūrali meilės tą
sa, lyg kuriant naują kūrinį iš 
to paties ciklo. 

Pasišventusi leimai 

Šeima Aldonai buvo pats pir
masis gyvenimo uždavinys. Aldo
na nelyginant bičių spiečiau-
Motinėlė Vaikams ji — nuoširdi 
vyresnioji ^esuo, toleruojanti JŲ 
nuomones ir apsisprendimus. Jos 
namuose gera visiems ir visados. 
Ji moka vystyti mažus, vėliau 
kruopščiai ieško pasakų knyge
liu, kad mergaitės ' JŲ klausytų, 
suprastų ir ko gera pasimokytų. 
Ji įžvalgi ir kantri savo jauni
mui. Moka juos išklausyti su
prasti ir... tylėti. Ji kantri, sune
galavus motinai, ir sugeba ilgus 
metus ją slaugyti ligi paskutinių 
vakndų be nusiskundimų, be iš
metinėjimų, be noro reklamuo-
ti savo neįprastą, šiomis dieno
mis tampantį retą, pasišventimą. 

Dovanoja gėles gyviems 
—ne mirusiems 

Jausdama savo tėvo generolo 
prof Stasio Dirmanto brandžią 
metų naštą, ji su savo šeima su
organizuoja iškilmingą jo 80 me
tų minėjimo šventę. "Reikia, kad 
tėvas pats išgirstų, kodėl jo su
kaktis minima, kad jis gyvas pa
sidžiaugtų kartu su draugais sa
vo darbų derliumi", — aiškina 
kviesdama svečius Aldona. 

Aldonos ir Vlado Simaičių na
mai svetingi ir jaukūs. Stalas vi
sad puošnus ir gausus gėrybėmis. 
Kas svarbiausia — šeimininkai 
visad kartu su svečiais. Stebėtina, 
kaip Aldona rami, neskubanti, 
nebėgiojanti. Jos amžinas, nuo
latinis, natūralus, tikras, nedirb
tinis šypsnys svečiavimąsi paver
čia- tikra švente. Ne skubėjimas 
valgius sunešti, jais sotintis pir
mauja, bet pati proga, draugystė, 
kartu buvimas, dėmesys kiekvie
nam, ataustas ramiu pokalbiu. 
Jei kituose namuose svečiai kvie
čiami ribojant amžių, čia visų 
amžių žmonės turi ką veikti ir 
gerai jaučiasi, vieni kitiems ne
trukdydami. Aldonos glėbyje til-
pome visi. Kur toji paslaptis? 

Save užmiršusi, atsidavusi 
mokytoja 

Esu skaičiusi, kad visos nege
rovės prasidedančios, kai žmogus 
ima galvoti apie sava Aldona ne
turėjo noro kalbėti ir galvoti apie 
save. Joje nebuvo nei puikybės, 
nej dominavimo, nei noro būti 
pastebėtai. Ji nebuvo linkusi į vi-
mnmeninę veikią, bet su dideiiu 

atsidėjimu ir pasišventimu dirbo 
visą tremties laiką lituanistinėje 
mokykloje. 

Tauri, kukli, šviesi 
Draugė iš Lietuvos laiške ra

šo: "Man Aldona stovi akyse 
kaip šviesus, skaistus paveikslas, 
ramybės ir kuklumo įsikūnijimas 
su kažkuo niekam neatvertu ir 
neišsakytu širdyje... Matau ją 
gatvėje, čiuožykloje, universitete, 
šviesią, besišypsančią, be galo ge
rą ir paslaugią. Tada net nesu
pratau, kad ji tokia. Atrodė, kad 
taip ir turi būti. O dabar regiu, 
kokio tauraus žmogaus būta... O 
tas jos kuklumas! Juk ji buvo vi
suomenės viršūnėse, o aš... Ir 
visiškai to nejutau nei elgesyje, 
nei pagaliau buityje"... 

Pozityvi, kalboje įdomi, 
patikima draugė 

Kitos jaunystės dienų draugės 
laiške skaitome: Gimnazijoje ir 
universitete Aldona labai gerai 
mokėsi ir atrodė, kad jai lengvai 
vhkas sekėsi. Ji net stebino mane 
savo pozityvia nuotaika, kad jo
kioms abejonėms, jokioms bai
mėms nebuvo vietos net egza
minų dienomis. Visad pajuokau
davo, ką nors įmantraus pasaky
davo, kai artindavosi sunkesnės 
mokslo dienos. Kartais galvojau, 
kaip ji gali taip savimi tikra būti? 

Greičiausiai tai paveldėta iš 
tėvelio... Ji buvo žmogus, kuriuo 
galima buvo pasitikėti. Neturė
jom mes tuo metu didelių 
paslapčių, bet ir mažosios buvo 
svarbios ir lengvino širdį, tu-

Viktorija - būsimoji 
Švedijos karaliene 

Moterų „laisvimojos" ir vėl 
padarė savo — šį sykį Švedijoje. 
Joms pasisekė švedŲ parlamente 
pakeisti Paveldėjimo aktą. To 
išdava: princesė Viktorija, 2 
m. paveldės sostą, o ne jos jau
nesnis brolis princas Karolis Pi
lypas. Nuo šio laiko nebėra pir
magimio taisyklės Švedijoje, kad 
monarcho pirmgimis vyriškos gi
minės vaikas taps sosto įpėdiniu. 
Todėl dabar svarbi virsta gimi
mo data, o ne lytis. 

rint su kuo jomis pasidalinti. O 
ji, būdavo, neiškreips minties, 
neskleis gandų. Vertino kito žmo
gaus atvirumą ir pasitikėjimą". 

Šeimos tylus ramstis 
Niekad neteko girdėti Aldonos 

jos namuose kalbant pakeltu to
nu. Jei buvo šeimoje rūpesčių ar 
problemų, jos buvo lyginamos 
be smalsių liudininkų akių ir 
ausų. Kai žiūrėjom su Vladu Ši
maičiu jo įstaigoje paminklo pro
jekto piešinį, jis aiškino:..."Štai 
du gyvenimai — vienas kryžius". 
Šie žodžiai patvirtina, kad visi 
šeimos džiaugsmai, visi rūpesčiai 
buvo suliejami į bendrą, vieną 
tik šeimos narių nuosavybe. 

Be kritikos, pasmerkimo — 
pasigendame puikios moters 
Duktė Silvija viena proga pra

sitarė: "Kaip man trūksta Ma
mos... Tai buvo žmogus, kuris ir 
tragiškiausiame atvejuje rasda
vo kokią nors šviesią pusę. Tiek 
įvykyje, tiek žmoguje Mama iš
kasdavo ką nors pozityvaus, nau
dingo, pamokančio". 

Taip, iš Aldonos niekas ne
girdėjo aštrios kritikos ar smer
kimo žmogui. 

Ar kas galėtų tokį žmogų už
miršti? 

Aldonos Šimaltlenės-Dirman-
taitės metinių mirties proga pri
siminkime ją savo maldose. 

DANUTĖ AUGIENĖ 

Airijoje neleidžiamos 
skyrybos 

Airių valdžia Dubline atsisa
kė svarstyti bet kokį leidimą sky
ryboms katalikų daugumos res
publikoje. 

Šeimininkėms rojus 
Norvegijoje 

Nusibodo užsidarius tarp ketu
rių sienų? Persikelkite į Norvegi
ją. Norvegų konsulatas Chicago-
je teigia, kad kai norvegų namų 
šeimininkė pavargsta ir nusime
na dėl namų naštos, ji gali (per 
Norvegijos socialinį patarnavi
mą) gauti vekui, t.y. apmoka
mas vienos - dviejų savaičių ato
stogas ir tarnaitę, kuri ją pava
duos! 

PLKO SĄJUNGOS 
IR ALKRM 
SĄJUNGOS 
VALDYBŲ 

PASITARIMAS 
Pasaulio lietuvių katalikių or

ganizacijų sąjungos valdybos ir 
Amerikos lietuvių Rymo katalikių 
moterų sąjungos valdybos atsto
vių pasitarimas įvyko balandžio j 
19 d. dr. A. Šlepetytės-Janačienės Į 
namuose, Lincoln Parke, Yonkers, 
New York. 

Po bendrų pietų, buvo pasida
linta aktualiais lietuvių (katalikių 
veiklos reikalais, rūpesčiais ir sie
kiais vietinių ir tarptautinių or
ganizacijų plotmėje. Pabrėžtas 
pageidavimas ateityje sustiprinti 
tarpusavio bendradarbiavimą ir 
įtiaukti naujas jėgas į lietuvių 
katalikių moterų organizacijų 
veiklą. Išsamiai pasitarta ir kitais 
einamais reikalais. 

PLKOS valdybos pirm. dr. A. 
Janačienė padarė lietuvių karą 
likių organizacijų dabartinės veik
los apžvalgą, abiejų valdybų na
rėms įteikė pasaulinės sąjungos 
pertvarkytus {status bei kitą in
formacinę medžiagą. Taip pat 
pranešė apie atstovės tarptauti
niams ryšiams B. Venskuvienės 
aktyvų dalyvavimą balandžio 
mėn. įvykusiame Vakarų Europos 
katalikių moterų suvažiavime 
Briuselyje, Belgijoje. Buvo kalbė
ta ir apie sekančio PLKOS biu
letenio leidimą, tarybos ateinantį 
posėdį ir lietuvių katalikių mo
terų organizuotos veiklos 1983 m. 
įvykstantį 75 m. sukakties minė
jimą. Valdyba planuoja to minė
jimo progai išleisti leidinį, kuria
me bus atžymėta - lietuvių mote
rų veikla nuo 1950 m. iki dabar
ties. Didesnė dalis medžiagos yia 
jau gauta iš įvairių kraštų pla
čiame pasaulyje, 'kuriuose yra 
lietuvių katalikių moterų organi
zacijos 

ALRK moterų - sąj. valdybos 
pirm. J. Mack, atvykusi pasitari
mui iš Worchesterio, Mass., pla
čiai pasidalino dabartine organi
zacijos padėtimi, veiklos uždavi
niais ir pabrėžė naujų kuopų stei
gimo reikalą. Sąjungos vicepirm. 
G. Kaneb ir Naujosios Anglijos 
ALRKMS pirm. K. Kaneb taip 
pat pasisakė įvairiais organizaci
niais reikalais ir išreiškė savo pa
geidavimus ateities veiklai. 

Be anksčiau minėtų ALRKM 
sąjungos atstovių ir PLKOS pirmi
ninkės, pasitarime dalyvavo šios 
valdybos narės: dr. A Radziva-
nienė, M. Lušienė, P. Ąžuolienė, 
V. Lušytė-Penikienė ir I. Sanda-
naviaūtė-Merlino. Jos visos įsi
jungė į bendru reikalų svarsty
mą. Darbingoj ir jaukioj nuotai
koj praėjęs pasitarimas visas su
stiprino ir toliau vieningai ir 
energingai tęsti organizacinį dar
bą. PLKOS informacija 

Veronika Svablenė 

KVIEČIAM 
Balzeko Lietuvių kultūros mu-Į 

ziejaus Chicagoje moterų gildą 
jau septintieji metai skiria stipen
dijas lietuvaitėms, studijuojan
čioms meną. Šiais metais gegužės 
3 d. pirmoji premija buvo įteik
ta Rimai Valiulytei, o antroji) 
premija paskirta Violetai Dirvo-
nytei ir Dianai Statkutei su spe
cialiais pažymėjimais. Norėda
ma supažindinti ir savo drauges 
bei pažįstamas su šių trijų jau
nuolių darbais, Moterų gildą nu
tarė surengti Balzeko muziejaus 
patalpose jų darbų parodėlę. Bir
želio 22 d., 3 vai. p.p. bus pro
ga susipažinti su šios gildos veik-j 
liomis poniomis ir pamatyti, kaip į 
jos įprasmina savo veiklą, suda
rydamos sąlygas jaunutėms, bū-

Diana Statkute 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio mėn. 14 d. 

Premijuota 
lietuviškoji tema 

Veronika Svabienė, grafikė, 
dail. Vikt. Petravičiaus mokinė, 
laimėjo pirmą premiją už savo 
grafikos kūrinį "By the Baltic 
Sea" Illinois State Art Gompeti-
tion parodoje, kuri įvyko Kanka-
kee kolegijoje balandžio mėn. 
pabaigoje Parodoje dalyvavo 13 
kolegijų. Vienas iš teisėjų, Ray 
George, Bloomington un-to me
no profesorius, iškėlė ypatingą 
šios grafikės kūrinio etninį cha
rakterį. Ver. Svabienė taipgi lai
mėjo trečią premiją už grafiką 
"Su džiaugsmu į laisvę" bendri
nėje lietuvių dailininkų paro
doje Midland Savings and Loan 
Ass. (4038 Archer Ave.,). V. Sva
bienė vakarais studijuoja meną 
Daley kolegijoje 

dabar dar pateikiame žinių ir 
apie kitas dvi stipendininkes ir 
parodos dalyves. 

Diana Statkutė, 22 m., duktė 
inž. Jurgio ir Olgos Statkų, gyv. 
Chicagoje. 

Jau lankydama pradinę Queen 
of the Universe mokyklą, pradė
jo rodyti palinkimą į meną. Bai
gė Aukšt. Kristijono Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. Ji K. Done
laičio lit. mokykloje iliustravo mo
kyklos leidžiamą laikraštėlį „Pir
mieji žingsniai" ir piešė jo vir
šelius. 1976 m. baigė Marijos 
aukšt. mokyklą. Lankydama aukšt 
mokyklą, su savo darbais daly
vavo parodose Jaunimo centre, 
Talman banko festivalyje, Bal
zeko muziejuje ir inžinierių są
jungos rengiamose programose. 

Šiuo metu ji lanko American 
Academy of Art, kur studijuoja 
pritaikomąjį meną. Jos darbai bu
vo išstatyti Sears Tower darbų 
parodoje. 

Artimiausi planai — sutuoktu
vės birželio mėn. gale. Jaunasis — 
Andrius Augustinas, sūnus Gied
rės Augustinienės ir a.a. Alberto 
Augustino. Andrius šiais metais 
baigė I.I.T., mechanikos inžinie
riaus laipsniu. 

Violeta Dirvonytė šį pavasarį 
baigė Mother McAuley aukšt 
mokyklą, Chicagoje. Ji buvo įra
šyta į pirmuosius garbės studen
tų sąrašus. Paskutiniais metais 
iliustravo šios mokyklos mokyto
jų receptų knygą, dalyvavo Illi
nois State Scholastie Art Exhibit 
Chicago Budding Artists parodo
je ir Mother McAuley Art Fair. 

Violeta yra baigusi K Donelai
čio aukšt. lit mokyklą. Priklauso 
Kernavės skaučių tuntui, Sukti
nio tautinių šokių grupei, ASK 
Lituanicos sporto klubui. Žaidžia 
krepšinį, mėgsta muziką, scenos 
meną, tenisą, slidinėjimą. Yra pri
imta į University of Illinois, Ur-
banoje. Planuoja studijuoti archi
tektūrą ir grafikos meną. G.V*. 

Violeta Dirvonytė 

simoms menininkėms išeiti į pa
saulį. Kviečiame jaunimą ir vieš
nias atsilankyti parodoje ir pra
leisti kelias valandas malonioje 
muziejaus aplinkumoje. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejus yra 
4012 Archer Ave., Chicago, 111. 
Parodos atidarymas 22 d. ir gali
ma lankyti iki 30 d. (1:00 iki 
4:30 popiet). 

Siu metų stipendijos paskyrimo 
komisiją sudarė šios ponios: pirm. 
Vilhelmina Lapienė, E. Kataus-
kienė, Alina Lipskienė, Marija 
Krauchunienė, Janina Marks ir 
Giedrė Žumbakienė. 

Apie pirmąją stipendijinę pre
miją laimėjusią Rimą Valiulytę 
jau buvo rašyta anksčiau. O čia 

4. a. Aldona Šimaitiene savo atmylėti} mokinių tarpe 

MŪSŲ VEIKLA 
— Lietuvos Dukterų dr-jos 

Beverly Shores, Ind., seniūnija 
turėjo savo susirinkimą gegužės 
18 d. Antaninos ir inž. Jaunu
čio Dagių namuose. Seniūnė Ha
lina Žitkienė pasidžiaugė pavy
kusiais pietumis, suruoštais kartu 
su Balfo skyriumi, atnešusiais ge
ro pelno ir naujai įstojusia nare 
Gražina Stankūniene. Seniūnė 
išreiškė savo padėką Ritai Mar-
kelytei-Dagienei už programos 

Į atlikimą be honoraro, Gražinai 
ir Jonui Stankūnams už salę ne
mokamai rr Vytautui Kasniūnui, 

j Jr., už pristatytą maistą ir šampa
ną, savikaina ir inž. Eugenijui 
Bartkui už paaukotus gėrimus. 

Nebeleidžia arabėms 
studijuoti iržsienvįe 
Saudi Arabijos sosto įpėdinis 

kronprincas Fahd uždraudė mo
terims keliauti į užsienį studijuo
ti, praeitą trečiadienį pranešė Sau
di laikraščiai. Šaltiniai teigia, kad 
tą draudimą paskubino tragiška 
meilės istorija tarp princesės Mi-

shos ir josios pap-astos kilmės my
limojo. Abudu buvo nužudyti 
1977 m. Islamo papročiu už sve
timoterystę. Saudi krašto apsau
gos ministeris NayeF Bin Abdel 
Aziz pasakė laikraštininkams, 
kad Saudi studentės užsienyje yra 
„nepalankioje Vakarų visuome
nės socialinėje įtakoje". Jis taip
gi pranešė, kad Saudi universite
tas ir aukštesniosios krašto 
mokyklos praplės savo kursus, 

kad tik nereikėtų studentų siųsti 
į užsienį. 

MOTERIMS UŽDRAUSTA, 
BERNIUKAMS GALIMA 

Saudi Arabijoje moterims ne
leidžiama vairuoti automobilį, 
kai tuo tarpu berniukams vos ga
lintiems pasiekti gazo pedalį — 
leidžiama. (Ten nėra apriboto 
legalaus amžiaus vairuotojo lei
dimui gauti). 

PLKO sąj. valdybos ir ALRK moterų sąj valdybos atatortą aaaKulnu UI k_* 
M. Lusieofe dr. A. JanaClen*, PLKOS pirm, i Mack, ALKMS pfcm, G. Kasefa. 
K. Kaneb, V. Paalklena, 4r. A. RadadvanlenC L Martino, P ĄžaoUcni. 
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Karių Ramoves suvažiavime Clevelande susitikę po 40 metų Lietuvos ka
ro ir saulių aviacijos lakūnai, jų tarpe ir lakūnė S. Knistautiene. B kaires: 
pulk. V. Senbergas, S. Knistautiene, kpt. A Audronis, J. Šlapelis. Stovi: 
Įeit J. Balčiūnas ir V. Knistautas. Nuotr. VL Bacevičiaus 

L K. K. S-GOS "RAMOVES" SUVAŽIAVIMAS 
LKV S-ga Ramovė kas treji 

metai šaukia s-gos atstovų suva
žiavimą peržvelgti ir įvertinti at
liktus darbus, o taip pat pažvelgti 
ateitin, kokie uždaviniai ir tauti
niai įpareigojimai numatomi ve
dant laisvės kovą. 

Suvažiavimas įvyko kapų puo
šimo dienos išvakarėse, gegužės 
24 — 25 dienomis Lietuvių na
muose Clevelande. Registracijos 
komisijos duomenimis, suvažiavi 
me dalyvavo 32 atstovai su še
šiasdešimt vienu balsu (vienas 
atstovas nuo dvylikos narių). 
CV pirm. A. Jonaitis trumpu žo
džiu pasveikino atstovus ir sve
čius, pabrėždamas šio suvažiavi
mo svarbą, kvietė vieningai dirb 
ti tautos labui. Nurodė sąjungos 
tikslus ir rūpimus klausimus, ku
rie turėtų būti nagrinėjami ir 
sprendžiami šiame atstovu šuva 
žiavime. 

Pirmininko pakviestas, invoka-
eiją sukalbėjo kleb. kun. Kijaus-
kas S. J. Jis jautriu žodžiu primi
nė, kad daug skausmo iškentėjo 
tautos prie Baltijos, skaudžiai iš
gyvenam pavergimą, veiksmingai 
atsiliepkim į laisvės šauksmą, vie 
ningais darbais lengvinkim savo 
brolių sunkią dalią. Sekė sveiki
nimai, kuriuos pravedė p. V. Stan 
kus. 

Raštu sveikino: gener. kon
sulas A. Simutis, Kūrėjų savano-

pulk. J. Švedas, n y s-gos cv pirm. 
PLB-nės pirm. 

ALTc pu 
V. 
K. 

Kamantas, 

Garbės Teismo pirm. pranešė, 
kad kadencijos metu gauta ir iš
spręsta viena byla. Šalies, kuri ne
buvo patenkinta G T sprendimu 
vaikiškas ir net klaidinantis aiš
kinimasis suvažiavimo atstovų 
buvo atmestas ir paliktas toks, ko
kį GT padarė. 

Po pranešimų pereita prie gan 
svarbaus punkto Centrinių val
domųjų organų rinkimo. I CV 
kandidatus pristatė tik Clevelan-
do skyrius. Visi kiti skyriai, neiš
skiriant ir Chicagos, dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių, kandida
tų nepristatė. Todėl ir CV buvo 
išrinkta iš Clevelando pristatytų 
kandidatų. Balsų skaičiavimo ko 
misijos pranešimu, kandidatai ga
vę daugiausia balsų į cv buvo iš
rinkti: A. Jonaitis, J. Malskis, V. 
Stonkus, J. Kazėnas, V. Jokūbai
tis, VI. Knystautas ir J. Virbalis. 

Kontrolės komisija taip pat iš
rinkta iš klevelandiečių: Al. Kor
sakas, K. Gaižutis, ir VI. Gyvas. 

G. T. liko New Yorke tos pa
čios sudėties: Z. Raulinaitis, Eg. 
Noakas ir Rūtenis. 

Vakare Clevelando skyr. v-ba1 

surengė atstovams ir svečiams 
susipažinimo vakarienę, kuria ir 
buvo baigta pirmoji suvažiavimo 
diena. 

Gegužės 25 d. 9 vai. 45 min. ryto 
apeigos prie paminklinio kry
žiaus: uždegta ugnis, padėta pūkš 
tė gėlių, žodį tarė cv pirm. A. 
Jonaitis. 

10 vai. iškilmingos pamaldos 
Dievo Motinos Nuolat. Pagalbos 
bažn. Pamaldas atlaikė kleb. 
kun. G. Kijauskas S. J., Ramovėnų 
choras puikiu giedojimu žadino 
dvasinį susikaupimą. Tuoj po pa
maldų nuvykta į Visų Sielų ka
pines, prie A Smetonos kapo, su
giedota Marija —Marija, tautos 
himnas ir padėta gėlių puokštė. 

Nors jau dalis atstovų išvaži
nėjo į namus, posėdžiai buvo tę
siami. Pateikta svarstyti s-gos na
rių pripažinimas gartės nariais. 
CV pristatė New Yorko skyr. na
rį, buvusį žurn. Kario idmininist-
ratorių Al. Bilerį ir Vyt. Šalkūną 
iš Australijos (Melboumo). Dėl 
juodviejų atliktų tikrai pasidi
džiavimą keliančių darbų sąjun
gos labui buvo pripažinti ir su
teikti s-gos garbės nario vardai. 
Diskusijos s-gos veiklos klausi
mais nebuvo tinkamai pristatytos 
ir diskusijų, pilna to žodžio pras
me, kaip ir nebuvo. 

Jau pirmą suvažiavimo dieną, 
suvažiavimo pirm. p. K. Dabule-
vičiui sunegalavus, posėdžiams 
pirmininkavo vicepirm. Simą 
nauskas. 

Suvažiavimas buvo gerai orga
nizuotas ir pravestas. Neskai
tant kai kurių atstovų nevisai 
taktiškų išsišokimų, posėdžiai 
buvo darbingi, vieningi, darnūs, 
tiek atstovams tiek svečiams bu
vo malonu stebėti ir sekti. 

Po suvažiavimo kyla vienas 
antras klausimėlis dėl S-gos veik
los bendrai ir CV atskirai. 

S-gos skyriai veikia visiškai sa
varankiškai, jokių direktyvų, jo
kių nurodymų ar uždavinių iš 
cv negaudami; ryšiai su cv pri
puolami. Man atrodo, kad tie ry

šiai turėtų būti pastovesni, in
formavimas ir informavimasis pri
valėtų būti kiekvienu svarbesniu 
klausimu ar įvykiu. Pavyzdžiui, 
atsitikimas Chicagos skyriuje, ku
ris labai neskaniai nuskambėjo, 
palikdamas tamsią dėmę ne vien 

Į skyriaus gyvenime. Jeigu skyriaus 
, v-ba prieš savarinkį ėjimą būtų 

išsiaiškinus su cv, to nebūtų at
sitikę. Reikia stebėtis, kad cv sąs
tate nebuvo asmenų aukštais ka
riškais laipsniais pasipuošusių. 
Ne vienas prieš trejetą metų sua
bejojo, ar S-gos centriniai valdo
mieji organai atiduoti į tinkamas 
rankas. 

Pastarasis suvažiavimas parodė, 
kad centro valdybą sudaran
čius žmones puošia ne jų laips
niai ar titulai, bet patriotizmas, 
pareigų supratimas ir jų atlik-
darbai. Todėl ir sekantiems trims 

| metams su pilnu pasitikėjimu s-
gos valdomieji centriniai organai 
patikėti tiems patiems asmenims. 
Nors reiškė pretenzijų ir tie, ku
rie pirm laiko susikompromitavo, 
nors juos puošia aukšti kariški 
laipsniai. Kj 

Sidl auskas, Į 
JAV LB krašto v-bos pirm. V. ' 
Kutkus, LŠŠT centro v-bos pirm. j 
K. Milkovaitis, DLK Birutės d-jos 
pirm. K. Leonaitienė ir kt. 2o- \ 
džiu sveikino: Čiurlionio ansamb 
lio vardu jo dirigentas A. Mi
kulskis ir daug kitų. 

CV pirm. A. Jonaitis pateikė 
ataskaitinį pranešimą. Savo veik
loje cv vadovavosi s-gos statutu 
ir atstovų suvažiavimo nutari
mais. CV didžiausias rūpestis ir 
darbas buvo "Lietuvos nepriklau
somybės kovų istorijos" išleidi
mas. Knygą redagavo istorikas 
Ant Rukla. Jam išmokėtas vien* 
kartinis atlyginimas 500 dol. Ga
lutinė s-ta 3000 dol. A Rukšai 
mirus, galutinę knygos korektūrą 
sutiko atlikti istorikas J. Jakštas. 
Jo patarimu knyga bus leidžiama 
dviem tomais. Šiuo metu renka
mos aukos ir prenumeratos. Pir
mas tomas jau surinktas ir spaus
dinamas, grejt pasirodys knygų 
rinkoje 

CV pirm. A. Jonaičio praneši
mas kruopščiai paruoštas, atlikta 
daug numatytų ir nenumatytu 
— pripuolamų darbų, kas rodo 
CV sumanumą, ištvermę ir darbš 
tuma. 

"Kario" red. Z. Raulinaitis pra 
nešė, kad žurnalas iš prenumera 
tų išsiversti negali. Bet šalia 
skaitytojų smulkių aukų yra gau 
ta keletas stambių aukų, kuriu 
dėka "Karys" šiandien skolų ne
turi. Baiminamasi dėl ateities — 
mažėjimo prenumeratoriy ir stam 
bių aukotojų. Redaktoriaus ruo
šiamas "Kario" platinimo vajus. 

Skyrių atstovų pranešimai. 
Skyriuose jaučiamas apatiškumas 
ir senatvė. Susirinkimus lanko 30 
— 40 proc narių. Skyriuose veik
la gyva, darbinga ir vieninga, dar 
niai bendraujama su patriotinė
mis organizacijomis. 

VITALIUI GAIDELIU I 
IR VISAI JO MIELAI ŠEIMAI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą, jo mylimai 
MAMYTEI Latvijoje mirus. 

D r. Juozas Petrikonis su žmona 

-.» 

Dvylika Metų Mirties 
Sukaktis 

• % 

A. A. 

INŽ. ALGIRDAS RŪBAS 

Jau suėjo dvylika metų, kai staigi ir netikėta mirtis atskvrė 
iš mūsų tarpo mylimą sūnų ir brolį. Jis mirė 1968 m. birželio 16*d 
palikdamas dideliame liūdesy savo tėvelius Mariją ir Juozą Rūbus' 
brolius Vytautą ir Ramutį su šeimomis bei seserį Vaidilutę su šeima. 

Sv. Mišios už jo sielą bus atnašaujamos birželio 16 d. Sv Anta
no bažnyčioje. Cicero, 111. 

dose 
Giminės ir artimieji prašomi prisiminti a. a. Algirdą savo mal-

Praėjo jau dvylika metų. 
Kai tave priglaudė Salta žemelė. 
Liūdinčiom širdim tu mus palikai. 

Daug vilties turėjai ilgai gyventi, 
Bet džiaugtis tau buvo lemta trumpai. 
Mirtis tau gyvybę jaunatvėj nuskynė — 

Turim laukti dienos, 
Kai žalia žemės veleną 
Mūsų kūnus priglaus. 

B E A L K S T A T S 

Rezidencinei ir Komercines Nuosavybes FLORIDA 
R E A L S Angelė E . K a m i e n e 

P a i e š k o j i m a s 
Paieškau ALFONSĄ PIKEVKIŲ, ki

lusį iš Milių kaimo, Viekšnių valse., 
Mažeikių apskr. Atsiliepti adr.: Al
fonsas Kontvainis, 10 Skipton Street, 
Mangere East, New Zealand. 

B E A L E S T A T E 

Prie 72-©s ir Maplewood 
mūr. 3-jų butų. 2 auto garažas. 
Skubiai parduodamas. Tik — 
$49,900. 

V A I N A 
Te l 925-6565 

D Ė M E S I O 

iiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

DAŽAU NAMUS 
IŠ LAUKO IR IŠ VIDAUS 

Darbą atlieka gražiai ir sąžiningai. 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLELNAITIS 
TEL. — 429-0772 

iiniiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiHiimiimiiiiimii 

10% — 30% — tOfb piciaa mok««n 
ui apdr»ud# nuo ucnfca ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

3208 Vi Weat 95tii Street 

REAI.TOR B ROKFR lOTARY 
p* C r T ' 4 T P T j 1 VOiGutf įoukrvard.sf Pcrcrvburą fcsach.F-i. «»V0e> 

V. SASNAUSKAS 
atlieka Jvairh» 

CEMENTO DARBUS 
šaligatvius, laiptus Ir kt. 

Skambint GR 6-8402 

imiinimmnmmmiimmiiiiiiiiiiiimm 

D A Ž Y M A S 
VIDAUS IR LAUKO 

Prieinamomis kainomis. 
Tel 963-0467 arba 847-1729 
imiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiMimiiummiiiii 

C L A S S I Fl E D GU I DE 
B E A L E S T A T E 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). ApšiJd. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

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

Ofise veikia automatinis telefonas. 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT 

Isnuom. 2 gražūs kambariai su bal
dais. Atskiras įėjimas. Yra šaldytu
vas ir virimo krosnis. Apyl. 63-čios 
ir Fairfield. Skambint 776-0543. 

FOR RENT 4 room apt in Brighton 
Park. Aduks only No pets. $160.00 
mon. CaJl 10 a.m. to 4:30 p.m. 

TEL. — 523-5891 
ISNUOM. 5 kambarių butas Marąuette 
Parke prie vienuolyno. Rami, patogi 
vieta. Skambint — 434-6852. 

Isnuom. butas Ciceroje — 3 miega
mi, didele virtuvė, valgomasis. Kera
mikos vonia. Įskaitoma apšildymas ir 
vanduo. Jokių gyvuliukų. Skambint 
652-0586. 

vienam a r dviem asmenim. Jo
kių gyvuliukų. Skamb. 847-2299 

Išnuom. 4 kamb butas, sezonui 
UNION PTER, MICfflGAN 

Skambint 927-1131 

Maloniai prašau kalbėti lietu-1 Išnuom. 4V2 kamb. švarus, mo-
viškai ar angliškai ir paduoti savo į den ius butas Brighton Pa rke 
telefoną bei pavardę, kada jums 
patogu namus apžiūrėti. 

Valdis Real Esiate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

3 F L A T 
Super brick 3-flat with two 3 bed-

room apts. and 2 car brick garage. 
Near Holy Cross Hospital. 8%^ fin-
ancing available. Only $65,000.00. 

Ask for Tom Makmey 

424-7900 

RE/MAX KEAJLTORS 
9604 S. Cicero Avenue 

P A B D A V IMU I 

Lietuvių Tautinėse kapinėse par
duodamas sklypas dviem kapam. 

Skambint po 6 vai. vakaro 
Telef. — 8424095 

ŪESKO NTOM0TI 

Išnuomojamas 2-jų didelių kambarių 
ir virtuvėlės butas. Apstatytas gerais 
baldais. Visas butas išklotas kilimais. 
Pageidaujama vyresnio amžiaus vien
gungis, negeriantis. Ramiam asmeniui 
pigiai. Skambint 778-2922. 

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

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

Mūrinis bungakm Brighton Parke. 
15 metų. Dėl ligos reikia skubiai per
luoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Incotne Tax 

Notary PubKe 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 430-7878 ar 839-5568 

M I g C E L L A N E O U t 

nniiiiiiiiiiHiiiimimiiiimiiiiiiiiiimitfif 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

<HiiiiiiiiiiHiiiiii!iiiiiiiii]iuiiiiiiiiiuiimn< 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — Te l R E 7-5168 
******»»mm» ' • • • • • • 
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PACKAGE EXPRESS AGENCY 
MARIJA JfOREIRIKNe 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
tAbai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas U Europos sandeliu. 
2608 W. 69 St.. Chicago, IL «0«2* 

TEL. — WA 5-2787 

T A I S O 
SKALBIMO m DŽIOVINIMO 
MASINAS Ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į Hermaną Dečki 
Tel. 585-6624 po 5 T. vak. 

KaibSts lietuviškai 

E L E K T R O S 
ITCDrMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
I»irbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. Talman Ave. 927-3559 

KLAUDIJUS PM PŪTIS 

P U S M E 6 I U I 
$121.00 Chicago je 

$93.00 
C i c e r o j e 

(10/»/5/UM) 
P*n4ninkamj «uto apdrauda 

Am» ji 63 iki 80 m. 
6529 So. Kedzie Avenue 

J. BACEVIČIUS — 778-2233 

We'll help you meske The right movė 

JEI G A L V O J A T E 
PIRKTI AK PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0, 
6600 S. Puiaskf Road 

Tel. _ 767-0600 
Independente ovrn«d *j»d op«rated 

iftHiiiHNiitHiiiiiHiHNitmimtmtimntn 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimą* — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-22S3 
nnHHinniiiHiiiHiiimiimiimiHHHmm 

FOR SALE: 80 aeres of land, located 
1 y4 miles north of Cedar River, Mich., 
and one-fourth mile off M-35 on River 
Rd. Eight aeres cleared, and the bal-
ance in timber. Property located 300 
feet off Co. Rd. 551 with access. This 
is prime deer-hunting area. The power 
line crosses the property. The land 
is known as the Dunkus property. For 
further dėtasis, phone 609 — 863-7742 
or contact Vetort's Lunch at Cedar 
River. Mich 

Martfuette Parko ir Apylinkių 
NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 

GREITAS IR SĄŽININGAS 
Aptarnavimas 

K r e i p t i s į 
DANGUOLĘ VALENTTNAITE 
Century 21 — Beaoon Realty 

S215 W. 63RD STREET 
Tel. 486-7100 arba 434-0935 

l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l lfll l l l l l l l i i l i itui 

M. A. Š I M K U S 
I>"OOME TAX SERVICE 

NOTARY PUBLIC 
4259 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi "VERTIMAI, 
GIMI>Tiy iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 
llHlirilllllllHIIIIIHHillDUllimUlUUMtllH 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ava. 
Chicago, m. 60632, t e l 927-598S 

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

Tel. _ WA 5-8063 

iiiiiimiiiiiiimimmiimiimniiiinimnif 
!; Iralritj prekių pasirinkimas ne

brangiai i i mūsų sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 S t , Chicago, DL 60620 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
iiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiuuiiiiimiiiuinji 

$ ft W C0NCRETE W0RK 
AU typs of oonerete work and 

brick work. 
Free satimates. 24 hr. tel. sarviet 

768-2111 or 994-7664 

Ieškoma vasarai vietos. 
Beverly Shores apylinkėj. 
Skambint — WA 5-1518 

HELP WANTED — MOTERYS 

WAITRESSES — COFFEE SHOP 
COCKTAtt, WAITRESS 

CASRTEB 
NEW COFFEE SHOP 

opening June 13th 
$20. a Day Base — PLŪS GOOD 
TTPS For Waitresses. Come in or 
CAJLL KATHLEEN - 427-4300 

BLACKSTONE HOTEL 
636 SO. MICHIGAV AVE. 

VYRAI IR MOTEBYS 
• • • • - - " • • » • » • • • » • « • • . . . . . . 

Mature Part Time 
Evenings & Weekead Employees 

Apply At Service Desk 
Ask for Mr. Venzl 

KEE DEPARTMENT STORE 
3839 N. Cicero Avenue 

H E L P W A » T E D 
T E L L E R 

Full Time — Typing Reqoired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 

luiHiiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiii 

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

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69 S t , t e l 776-1486 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiuiiiiiiiint 
iniiiiiiiiiiiininuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii 

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

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glaas blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra. 
I automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
itfHtminiMuiHtiiiu 

AGGRESSIVE M0DERN 
REAL ESTATE OFFICE 

Needs full time sales people. Experi-
ence preferred but will irain. Polisb 
or Spanish speaking helpful. 

CaU IN REALTY — TeL 582-9300 
Ask for Maryann Dybala 

HELP WANTED - V Y R A I 

FTRST CLASS 
MERCEDES BENZ MECHANK7 

Also Auto Rody Man 
Experience necessary 

Mušt speak English 
WOODNORTH — 227-1340 

BINDERY 
Experienced combo-man McCain Stit-
cher and Cleveland Folder. 

Hours — 7 to 3:30 P.M. 
TEL. — 939-3374 

ATTENTION! 
It is not often that w e offer 

this type of supervisory oppor-
tunity. I t is available for a 
sharp, aggressive, exper'd, no-
nonsense foreman familiar with 
piece work, cow bowing, and 
produetkm in a meat packing 
plant. 

Appb'cant mušt be able to 
communicate with people, be 
fluent in English, and Spanish 
vvould be helpful. 

If you do not have t h e above 
qualifications — pleas do not 
apply. 

If you are able to get the 
job done — Call 

Mr. Williams 
for an appointment after 1 P. M. 

Benefits are based on ability 
to perform. 

WEXLER 
MEAT CO. 
963 W. 37fh SI. 

927-5656 

Perskaitę "Draugą", duokite 

jį kitiems pasiskaityti. 

i ' 



MYLINTI GELEŽINĖ T£VO RANKA 
Vakaro glūdumoje aš stoviu 

prie banguojančio ežero krantų 
ir kalbu Tėve mūsų... Aš rėkiu, 
šaukiu ir rodos matau savo tėvo 
ranką, geležinę ranką... tą ranką, 
kuri mane peržegnojo man gimus 
ir kuri mane tuc pat ženklu pa
lydėjo į nežinią, į laisvės kalno 
kelionę... 

Ši tėvo ranka liko man simbo
liu, mano gyvenimo kelrodžiu. 
Mes vaikai ją vadindavome gele
žine ranka ir tik vėliau, savo vai
kus auginanti, ji tapo man ir my
linti ranka. 

Prisimenu, kai reikėdavo ką pa
kelti, panešti, tėvas du, tris vy 
rus atstodamas viena ranka pa
darydavo. 

Ir švelni ta ranka buvo. Ak, 
kaip gera būdavo, kai jis mus ne
šiodavo, o kai pamėtydavo, tai 
iki vieversių aukštumų į padan
gę nulėkdavome. 

Grubi, didelė ranka, nuovargio 
nežinanti maitino mus, į mokslus 
leido. Ir kai kūrėsi valstybė, ji 
aukštai iškėlusi nešė laisvės vė
liavą. 

Būdavo grįš tėvas iš darbo, 
dubenyje rankas nusiplaus ir ne
šioja mamą po kambarį, ją pabu
čiuodamas, dainele palydėdamas. 
Tie gražūs jausmingi tėviškos 
meilės vaizdai švytėte švyti. 

O po vakarienės ne -kartą ir 
drefeulys nukrėsdavo. Pasakys ma
ma, kad buvome negeri, žiūrėk 
tavas ir segasi diržą... Ašaros, at
siprašymas, pasižadėjimas būti ge 
ru, baigdavosi tėvo rankos pabu
čiavimu, tos švelnios, geros ran
kos palietimas lūpomis. 

Šūviams vis artėjant, tėvui pri- ; 
sispyrus, pasirengiau kelionėn į i 
laisvę. Tėvas palydėjo iki pamiš-! 
kės. Mudu ėjome susikabinę ran-; 
komis. Jaučiau jo stiprius žings- \ 
nrus, įmintus tėviškės žemėje. į 
Ir kai mus paslėpė medžiai, su- j 
stojome kelyje. Suglaudus žandus 
padvelkė meilės šiluma ir jaučiu 
tėvo ašarų drėgmę. Tiek daug: 
norisi sakyti. Griebiu jo ranką ir \ 
laikau savo delnuose. Bučiuoju ir j 
jaučiu, kad paskutinį kartą. Jis pa- ; 
silenkė, iš po samanų paėmė že- Į 
mes saują ir duoda man... duo- j 
da simbolį savo meilės tėviškei, 
šeimai, man. Neškis vaikeli, lai-1 
kyk ją... ir jo stiprūs žingsniai nu- į 
tauškėjo pirkios link, kur švytė
jo žiburėlis ir rasojo langas nuo 
mamos ašarų. 

Stiprios mūsų tėvų rankos ne
šė Lietuvai atgimimo spindulius, 
jos atkovojo laisvę, kūrė pasakiš
kai gražų nepriklausomą gyve-
nimą. 

Geležinės tėvų rankos^ sugru-
^busios, vargo nežinodamos išėjo I 

į* partizaninį karą, jos surakintos > 
kentėjo kalėjimuose, vergų sto- \ 
vykiose, Sibiro taigose. 

Jos nešė meilės vainikus šei-, 
moms, ruošė vaikus naujam lais
vės gyvenimu; ir kovai dėl jos. 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Kai atsipeiki, daž
nai jau yra per vėlu: šeima yra 
suirusi, vaikai pasidarę egois
tais ir nusikaltėliais, nes jie 
neturi aplinkos, kurioje jaus
tųsi mylimi, neturi aplinkos, 
kurios yra labai reikalingi. 
Kai asmeniški interesai pasta
tyti aukščiau šeimos reikalų, 
pajuntama klaida. 

Šiandien yra smarkiai pa
liesta ir šeima. Neturėjimas 
teisingo supratimo, kas yra 
šeima, neatsakingos, neap
galvotos santuokos, skyrybos, 
palaidas gyvenimas sukrėtė 
šeimos pagrindus ir pačias šei
mas. Dėlto yra būtinas šeimos 
atstatymo ir jos esmės supra
timo reikalas. Šeimos ir san
tuokos supratimą reikia remti 
protu ir Dievo apreiškimo 
pagrindais. Reikia peržvelgti 
dėsnius, kurie normuoja asrne 
ninius reikalus tiek prieš san
tuoką, tiek jau šeimoje. Radus 
sveikus pagrindus, kas yra šei
ma, kokios yra joje kiekvieno 
pareigos, gal ima išgelbėti 
šeimą nuo suirimo ir nuo klai
dingo jos reikšmės supratimo. 

J. V. 

Švenčiant tėvų dieną daugis iš 
mūsų kalbėsime Tėve mūsų. 
Maldos žodžiai skambės bažny
čiose, kapinėse, prie jūros ar eže
ro krantų, miškų slėpinynuose. 
Ir prašysime Aukščiausiąjį, kad 
mylinti, geležinė tėvo ranka pa
sipuoštų lietuviškais žiedais, su
švytėtų lietuviški deimantai... 

Ausyse skamba paskutinį kartą 
girdėti tėvo žingsniai ir mena
me tuos žodžius, tas mintis, ku
rios mus lydėjo išėjus į naują gy
venimo kelią: mes eisime tėvų 
pėdomis. 

Vytautas Kąsnis 

TIKSLO PASIEKIMAS 
Daugelis žmonių pasiekia sa- , 

vo siekiamus tikslus, panaudo
dami maždaug ketvirtadalį sa
vo gabumų ir dvasios jėgų. Kiek 
pasisekimo tokie žmonės dar ga 
lėtų turėti, jeigu būtų jie t a ip I 
išauginti, kad pilnai panaudotų 
likusius tris ketvirtadalius savo 
gabumų, arba kad ir tik t uos i 
tris ketvirtadalius, jeigu jie bū- ' 
tų išplėtę visas galimas sniege- Į 
nų jėgas. 

Psichologai sako, kad iš t ik
rųjų pajėgūs smegenys yra to 
kie, kuriuose yra išugdytos vi
sos tos pilnos jų jėgos ypaty
bės, kad jos patikimai dirbtų 
kaip gerai pastatyta mašina, ku 
rioje nuolat darniai veikia da
lelės. Kai kokia nors dvasinė 

ypatybių auka. Nors ir kažin 
dvasia negali išplėsti visų savo 
jėgų, ir žmogus tampa ydingų 
ypatybių auka. N a r s ir kažin 

kaip puikiai būtų išugdytos ki
tos jo ypatybės, neišugdytosios 
gali jam sugadinti visą jo gy
venimą, jm. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1980 m. birželio. mėn. 14 d. 

^ J * BAH 

VIENUOLIKA METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A. f A. 

BARBARA KAZIMER 
KAZIMIERAITIS 

Jau suėjo vienuolika metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą motiną, kurios netekome 
1969 m. birželio 16 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ra
mybę. 

Už jos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos pirmadienį, 
birželio 16 d., 8 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kar tu su mumis 
pasimelsti už a. a. Barboros sielą. 

Nuliūdę: Ses. Ann Barbara, kazimierietė, ir giminės 

SESUO M. HELEN. SSC 
nanuLA m ZINSKAS 

Mūsų mylima Seselė mirė I.ittle 
Company of Mary ligoninėje 19S0 
m. birželio 12 d.. S: 15 vai. ryto 

VelionS buvo duktė Jurgio ir 
Amelios Ruzinskų (Bartažius). 

Į vienuolyną jstojo iš Sv. Kazi
miero parapijos, Philadelphia. Pa. 
Vienuolyne išgyveno 61 metus. 

PalUko nuliūdime šv. Kazimiero 
Seseris, savo brolį George S. Reins, 
brolienę Helen Reins. Port Richey. 
Florida, ir kitus gimines ir jų šei
mas, taipgi mokinius ir pažįsta
mus. 

Velionę bus nulyd€ta į koplyčią 
pirmadienį, birželio 16 <!.. 7 vai 
vakare, o laidotuves įvyks antradie
nį, birželio 17 d. 

Gedulingos pamaldos prasidės 
9:30 vai. ryte šv Kazimiero Seserų 
koplyčioje. 2 601 W. Marąuette Rd.. 
Chioago. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapine*. 

Prašome gimines. Seselės moki
nius ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a. a. Seselės 
sielą. 

3V. KAZIMIERO SESERYS 
— ir — 

Ruzinskų šeima 

A. 4- A. 
INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI 
mirus, jos tėvams JADVYGAI ir dr. ADOLFUI DAMU
ŠIAMS, broliui VYTENIUI, jo žmonai VIDAI ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Albina Prunskienė 
Teresė ir Algis Kazlauskai 

I.a.id. direikt. Stephen Lack 
telef. R E 7-1213. 

Mūsų brangios Mamytės ir Močiutės 

A. f A. 
MARGELES STEPAITTENES 

pirmųjų metinių šv. Mišios bus atnašaujamos, sekma
dieni, birželio mėn. 15 d., 10:30 vai. šv . Kazimiero lie
tuvių parapijos bažnyčioje, Los Angeles, ir sekmadieni. 
birželio mėn. 22 d., 8:30 vai. ryto, T. Jėzuitų koplyčioje. 

Nuoširdžiai kviečiame visus prisimenančius Velionę 
dalyvauti š*v. Mišiose. 

A. | A. 
INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI 
mirus, jos brolj dr. V. DAMUŠĮ, jo ŠEIMA ir visus arti
muosius nuoširdžiai užjaučia 

Viktoras ir Elzė Diminskiai 
Dean ir Aldona Makevičiai 
Lee ir Nijolė Beamer 

Liūdesyje, 
Sūnus, duktė, marti žentai ir anūkai] 

Reiškiame gilią užuojautą, mirus 

A. t A. Indrei Damušytei-Cepulienei 
vyrui RIMUI, tėvams dr. ir p. DAMUŠIAMS, sesutei 
GINTEI, ir broliams SAULIUI ir VYTENIUI. Skaus
mo valandoje liūdime su jumis. 

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos Centro Valdyba 
ir Moksleiviai Ateitininkai 

Didžios Širdies Moteriai, 
Didžiajai Lietuvei — 

[ M A R I J A I Ž O L P I E N E I 
mirus, giliai užjaučiu jos dukterį 
DALIJA 0NDRICK ir visą šeimą. 

Vanda Sruogienė 

A.f A, 
INDREI DAMUŠYTEI-CEPULIENEI 

mirus, jos tėveliams JADVYGAI ir dr. ADOLFUI DA
MUŠIAMS i r jų giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
Centro Valdyba 

Mielai 

A. + A, INDREI DAMUŠYTEI-ČEPULIENEI 1 1 A. t A. Indrei Damušytei-Cepulienei mirus. 
amžinybėn iškeliavus, vyrą RIMĄ ČEPULĮ, tėvus d r 
ADOLFĄ ir JADVYGĄ DAMUŠIUS, brolius dr. VYTENĮ 
su šeima, SAULIŲ, sesutę GINTĘ ir visus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Alfonsas ir Elena Juškai, Antanas ir Aldona 
Poškai, Viktoras ir Birutė Veselkai, Paul ir 
Žibutė Knepper, Algis ir Yolanda Zaparackai, 
Antanas ir Stasė Zaparackai 

jos vyrui RIMUI, tėvams JADVYGAI ir dr. ADOLFUI 
DAMUŠIAMS, broliams SAULIUI ir dr. VYTENIUI su 
šeima ir seseriai GINTEI reiškiame nuoširdžią užuojau
tą i r ka r tu liūdime. 

Janina ir Narimantas Udriai 
Jurina ir Vytas Rugieniai 
Vida ir Kostas Stankai 

Netekus brangios Dukreles, 
Prof. dr, ADOLFUI ir JADVYGAI 

DAMUŠIAMS 
ir ŠEIMAI reiškiame gilią užuojautą. 

Dr, Antanas ir Ona čerškai 

A. f A, 
DR. JONUI JUOZEVICIUI 

mirus, jo žmonai dr. Aldonai ir seimai reiš
kiame nuoširdžia užuojauta. 

S. ir A. Paškoniai 

Mūau mielai draugei 

A. t A. INDREI ČEPULIENEI 
arr.žiryb^n r=kr-';laviiR. vyra RIMĄ. t e v i s r> ;>AM7 

br ;:;us SAULIŲ i r VYTENĮ ?•; įfirr.a. s ^ T c < 
ir visais a r t imuos iu s nuoširdžiai už jaučiame ir 

Liūdime. 
C-iPi^ ir Alf-fĄ/js, fiavbm 
Dar-a Raurrūn/^'^ 

JSIU3, 
SSTĘ 
k a r t : 

Buvusiai Šilainės šokėjai 

A. t A. Indrei Damušytei-Cepulienei mirus, 
vyrui RIMUI, tėvams JADVYGAI ir dr. ADOLFUI, sese 
riai GINTEI, broliams SAULIUI ir VYTENIUI su šeima, 
ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

ŠILAINĖS ANSAMBLIS 
vad. G. Gobienė 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas -- YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

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

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS -

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

Tel. 476-2346 
AIKŠTĖ ALTOMOBI ! IAMS STATYTI 

; 



DRAUGAS, šeStadienis, 1980 m. birželio mėn. 14 d.l 

x A. a, Vladas Veselauskas, 
anksčiau ilgai gyvenęs Argenti 
noje, paskiau Chicagoje, o pas
kutiniu metu Miami, buvo ras
tas miręs birželio 9 ar 10 d. Li
ko jo serganti žmona. Laidotu
vėmis rūpinasi Linkevičiai ir 
miestas, nes giminių čia neturė
jo. Velionis buvo gimęs Vidiš
kyje, Ukmergės apskr., turėjo 
70 metų amžiaus. 

X "Southtown Economist" 
dienraštis birželio 11 d. laidoje 
išspausdino platų Lindos Klosak 

straipsnį apie Lietuvą, Savo 
straipsnį korespondentė paremia 
pasikalbėjimu su Sibiro tremti
niu Jonu Kreivėnu. Primena gy
venimą Sibire ir komunistinę 
propagandą. Korespondentei 
vertėjavo Irena Blinstrubienė. 
Straipsnis gana ilgas ir populia
riai parašytas. Taip pat tame 
pat numeryje praneša, kad lietu 
viai šį sekmadienį Šv. Vardo ka 
tedroje rengia pamaldas, prisi
menant trėmimus ir krašto 40 
metų pavergimo sukaktį. 

X Vitas Laniauskas, Cicero, 
111.. Penwick aukšt. mok. moki
nys, gavo Lacordaire medalį 
už kalbėjimą, Fenwick garbės 
atžymėjimą už vokiečių kalbą 
ir kalbos atžymėjimą už asme
nines pastangas. Jis taip pat ga 
vo Illinois valstijos stipendiją. 
Apie tai praneša "Cicero Life" 
laikraštis. 

x Kun. Alfonso Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopos 
šventė įvyks šeštadienį, birželio 
14 d., 7 v. v. Jaunimo centro pa
talpose. Kviečiame tėvelius ir 
svečius. Kuopos nariai atvyksta 
uniformuoti. 

x Laimėjimai Lietuvių dienų 
piknike birželio 29 d. organizuo 
jami LB apygardos. Reikia fan 

certai. Iš Los Angeles, režiso- Į tų. Fantus prašoma nešti į Pa-
rės Danutės Barauskaitės veda-1 ramą, Margutį arba į Jaunimo 
ma "VTVA EUROPA" atliks du ' 
koncertus Chicagoje. Jaunimo 

x Lietuvos istoriją ruošia 
Lituanistikos instituto istorikų 
grupė. Dr. Juozas Jakštas, vie
nas iš autorių, jau yra įteikęs 
savo dalies rankraštį, kuris ap
ima laikotarpį nuo valstybės įsi 
kūrimo iki Kazimiero Jogailai-
čio laikų. Tikimasi, kad kiti au
toriai — dr. Marija Gimbutie
nė, prof. Simas Sužiedėlis, dr. 
Romas Misiūnas, Vincas Trum
pa, dr. Tomas Remeikis ir dr. 
Benediktas Mačiuika — rank
raščius paruoš dar šių metų bė 
gyje. Tai bus labai svarbus Lie
tuvos istorijos veikalas, apimąs 
visą jos istoriją nuo seniausių 
laikų iki dabarties. 

X Solistai Dana Stankaitytė 
ir Jonas Vaznelis Tragiškojo 
Birželio gedulingam minėjime 
birželio 15 d. 7 vai. vak. šv. 
Vardo katedroje giedos Parves-
ki, Viešpatie, ir Skausmo kryž
kelėj, vargonais palydint A. Ka
minskui, asistuojant K. Skais-
giriui. Taip pat giedos Švč. M. 
Marijos Gimimo par. choras, va 
dovaujamas muz. A. Lino. Lau
kiama gausaus lietuvių dalyva
vimo ir aiškių demonstracijų už 
pavergtos Lietuvos laisvę. 

X Lietuvių Muzikologijos ar
chyvas gavo laišką iš prof. J. 
Žilevičiaus. Profesorius skun
džiasi, kad anemija jį labai silp
nina. Šiuo metu jis yra senelių 
prieglaudoj Marylando valstijo
je. 

X "VTVOS EUROPOS" kon-

centrą Antanui Kareivai. 

. x Kviečiame Chicagos ir apy-Centro didžiojoje salėje. Pirmas i,. . . , ... . , , , . " , J J , . _ ,. nn , ihnkes ateitininkus kuo skaithn-koncertas bus birželio 29 d., 
sekmadienį. Kokteiliai nuo 6:30 

7:30 v. v. Koncerto pra-
! giau dalyvauti Lietuvos okupa-
j cijos gedulingos sukakties mi-
j nėjime šį sekmadienį, 7 vai. va
kare šv. Vardo katedroje, 735 
North State Street. 

Chicagos Ateitininkų 
Sendraugių Valdyba 

X Visi gamtos 
(pr.) 

mylėtojai 

v. v. 
džia 7:30 v. v. Antras koncer
tas bus liepos 3 d., ketvirtadie
nį. Kokteiliai bus parduodami 
nuo 7:30 v. v. — 8:30 v. v. Kon
certo pradžia 8:30 v. v. Pavėla
vę į koncertą bus įleidžiami tik 
pertraukos metu. "Vivos Euro
pos" programa remiasi kabare
tiniu pagrindu. Kviečiame vi
suomenę pamatyti ir išgirsti šį 
ansamblį. Kaina vienam asme
niui: $5.00. Veiks baras ir bus 
parduodami šalti užkandžiai. į Road. Pradžia 1 vai. popiet. 
Staliukus rezervuoti skambi-į (pr.) 
nant teL 312 — 247-3272, kas-į 
dien nuo 7:00 v. v. iki 10:00 v. I 

X Chicagoj lietuvių yra daug 
daugiau negu Šv. Vardo kated
ra galėtų sutalpinti. Lietuviams 
būtų negarbė, jei birželio 15 d 
nebūtų pripildyta katedra susi
kaupimo maldai ir ryžtui už pa
vergtus lietuvius, kenčiančius 
per 40 metų. Specialūs autobu
sai iš Marąuette Parko, Brigh-
ton Parko ir Cicero priveš prie 
katedros durų, 735 N. State S t 

X Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
valdybos posėdis vyko birželio 
9 d. pas Bronių Gelažių. Buvo 
svarstoma Baisiojo Birželio mi
nėjimas, kuris bus susirinkime 
biržželio 20 d parapijos salėje. 
Posėdy svarstyti ir kiti reikalai, 
liečia namų savininkų veiklą. 

X Pavergtų tautų komiteto 
posėdis, ruošiantis demonstraci 
jai, kuri įvyks liepos 19 d., šau
kiamas birželio 18 d., trečiadie
nį, 7:30 vai. 

X Sen. Frank D. Savickas, 
atsakydamas į pakvietimą Ka
ziui Laukaičiui, Tragiškojo Bir
želio minėjimo komiteto pirm., 
rašo: "Dėkoju už pakvietimą, 
bet dėl kitų įsipareigojimų ne
galėsiu gedulingame minėjime 
dalyvauti. Ta proga sveikinu ir 
linkiu sėkmės". 

x šachmatų žaidynės ruo
šiamos Estų namuose Prairie 
View, 111. telef. 537-9585, į ku
rias kviečiami ir lietuviai. Tur
nyro pradžia šį sekmadienį 11 
vai. ryto. 

x "Lietuvos Aidų" radijo 
programos rėmėjų, klausytojų 
ir darbuotojų susirinkimas šau
kiamas trečiadienį 6 vai. vak. 
"Laisvosios Lietuvos" patalpo
se, 2618 W. 71 St. Visi prašomi 
atvykti, nes bus sprendžiami 
svarbūs klausimai 

x Suvalkiečių draugijos pik
nikas įvyks birželio 15 d., sek
madienį, Vyčių salėj, 2455 W. 
47 St. Bus vaišės, dovanų pa
skirst ymas, gros Venckaus or
kestras. Pradžia 12 vai. Visi 
kviečiami. 

x Tradicinė madų paroda 
įvyks spalio 5 d. Jaunimo cent-1 m onstravo, kaip baleto šokis tu
re, kurią ruošia Putnamo sese- j r* būti atliekamas 
lių rėmėjai. Šiai parodai jau 

Cicero, IIL, Sv. Antano parapijos mokyklos mokiniai kiekvieną pavasarį surengia mokyklos olimpinę dieną, kurios 
metu mokiniai rungtyniauja tarp savęs ir su tėvais, šv. Antano taupymo skolinimo bendroves vedėjas Juozas Gri-
bauskas 150 mokinių apdovanojo sportiniais marškinėliais. Cia matyti tais marškinėliais pasipuošę mokiniai su mo
kytojomis, mokyklos vedėja sesele Virginija Marie ir bendrovės vedėjas J. Gribauskas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PUODŽIŪNO BALETO 
STUDIJOS VAKARAS 

Jaunučio Puodžiūno baleto 
studija birželio 7 d. Jaunimo 
centre suruošė vakarą, kuris 
publiką sudomino pašokta Ispa 
nijos rapsodija ir ispaniškais 
šokiais. Juos jau pereitais me
tais Puodžiūno studija buvo at 
likusi, bet šiemet pasiekta didės 
nės pažangos. Šokių atlikimo 
sklandumas rodė, kad baleto 
mokytojas J. Puodžiūnss yra 
rūpestingas. Jo programose di
delis priedas būna pirmaujan
čių balerinų įsijungimas. Ir 
šį kartą programoje pasirodė 
Violeta Karosaitė, Birutė Baro-
dicaitė ir kylantis balete Vikto
ras Barauskas. Taip pat įsijun-

J. Acetturo, D., K., D. ir R. Ba-
gesa, L. ir R. Bilutės, K. Bo-
land, T. Brandonisio, Br. Ciba-
vičiūtė, L. ir L. Cbiapctta, S. 
Daukutė, L. Dilcher, P. Giedrai
tytė, A. Kižytė, L. Kosmonaitė, 
J. Krajewski, M. ir V. Pociūtės, 
R. Ramanauskaitė, V. ščerbai-
tė, K. Šliterytė, D. Užubalytė, 
E. ir S. Juškaičiai, Tr. ir Ch. 
Schull, L ir V. Pauliai, Br. Bin 
kytė, A. Burgess, T. Costa, S. 
Fabala, A ir V. Gydaitės, A. I 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— A. a. Klemas Zapostaa, 56 

metų amžiaus, vėžio ligos pa
kirstas, mirė Phoenixe balan
džio 27 d. Į Phoenixą jis su sa
vo šeima atvyko prieš 3 metus 
per tą visą laiką sirguliavo, rū
pestingos žmonos prižiūrimas. 
Kadangi buvo karo veteranas, 
tai jo laidotuvėmis pasirūpino 
veteranai. Velionis paliko žmo
ną Eleną ir dukrelę Ramunę. 

— Vincė Spiritavičienė mirų 
sio prof. ir inžinieriaus našlė, 
iš New Yorko vieši Arizonoje. 
Laikinai yra sustojusi pas In
gą Obolėnienę, Tucson Az. 

— Marija Januškiene, iš Win 
nipego, Kanados, vieši pas Aldo 
ną ir Joną Milašauskus Sun Ci
ty, Ariz. 

— John P. Dolan, filologas ir 
kalbų dėstytojas, yra neblogai 
pramokęs lietuvių kalbą, nes 
yra vedęs lietuvaitę Plačkaus-
kaitę. Pastoviai jis gyvena Des 
Moines. Iowa. 

0KUP. LIETUVOJE 
— Aleksandras Kernagis, ži

nomas dramos teatro aktorius, 
netikėtai mirė spektaklio metu. 
Buvo gimęs 1911. IX. 9. 1933 
m. baigė Valstybės teatro vaidy 
bos studiją. Studijavo ir teisės 
mokslus Vytauto D. ir Vilniaus 
universitetuose. Teatre išdirbo 

LB GAGE PARKO 
APYLINKĖJ 

Birželio 5 d. Jaunimo centre 
įvyko naujosios 1980 m. valdy
bos posėdis. Pirm. Danguolė Va 
ientinaitė tarė trumpą atidary
mo žodį ir perskaitė iš krašto 
valdybos gautus laiškus. Valdy
bos nutarimu šią vasarą bus 
kontaktuojamas kiekvienas apy
linkės narys ir prašomas akty- ^ve ik 40 metų, sukurdamas 
viau įsijungti į mus visus jun-

. . įgiantį tikslą ir darbą. Susida-Kammskaitė, M. Mega, L. Pau-
liūtė, A. Užgirytė, G. Vaičiūtė, 
D. Viktoraitė, T. Kelly. Iš viso 

! rius palankioms sąlygoms val-
jdyba planuoja apie vasaros ge 
gužinę Union Piere, tikėda-

daugelį ryškių vaidmenų. Be 
vaidybos darbo, dėstė teatro da 
lykus Dramos studijoje ir Vil
niaus kultūros mokykloje, tal
kininkavo radijui ir televizijai. 

šioje baleto studijoje yra apie | ̂  g ^ u k t i pritarimo iš apy j Palaidotas gegužės 15 d. Anta-
50 moklinu !r dar didele moterų i 1 i n k ė s „ ^ V a l d y b a Į -Į(1 'Įkalnio kapinėse, Vilniuje. 
mankštos grupė. 

Puodžiūno baletą studija ir 
ateinančia, j metais duo3 baleto 

i j visus Gage Parko apylinkės 
lietuvius, prašydama kuo gau-1 ^ . — Olimpinių žaidynių Mask-

gia ir pa ts Jaunutis Puodžiū- Į grupe statomai "I Lituani" ope siausiai dalvvauti ruošiamam voje proga visoje Sovietų Są-
| jungoje buvo sustiprinta spor-, . . , r . į40 metų Lietuvos pavergimo i r i . . . . . . . 

nas. Jie visi mokiniams pade- į rai. Su Čičinsku J. Puodžiūno į gy^-aZ gįržeiįo trėmimu minė-1 propaganda. Vilniaus spauda 

ruošiasi rėmėjos ir modeliuoto
jos. 

x S. Tamulaitis, St. Peters-
burg, F \ , pasveikino "Draugo" 
darbuotojus, pasidžiaugė gera 
dienraščio informacija ir atsiun 

X Kražių monografijai aukas 
siųsti: Jonas Žadeikis, 6522 S. 

Ruošia Pasaulio Lietuvių | ̂ &*m St, Chicago, HL 
60629. Čekius rašyti: Kražiai Jaunimo sąjungos valdyba ir 

PLJS-os Ryšių centras, (pr.) 
x Irenos Veleckvtės Baleto 

kviečiami į Cicero Medžiotojuje 2 5 doler iv* a u k ^ Maloniai dė-
ir 2uvautojų klubo tradicinį Jo- i k o J a m e -
ninių pikniką ir laužą birželio) x Šakių Apskr. Krabo pikni-
21 d., šeštadienį, prie Antioch, j k a s įvy^g birželio mėn. 22 d. 

Deep Lake i Tietuvos Vyčių salėje ir sodely
je, 2455 West 47 Str., Chicago, 
BĮ. Pradžia 1 vai. Šokiams gros 
Ewaido Knoll orkestras, (pr.) 

X Gintaro vasarvietėje, Michi-
gano ežero kopose, Union Pier, 
jūsų jau laukia nerūpestingos 
ir malonios atostogos. Cia gali 
rasti malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spinduliuose, 
tiek šeimos, tiek pavieniai as
menys. Galima išsinuomoti 
kambarius pagrindiniame name 
su pilnu išlaikymu arba moder
nius vasarnamius prie pat pa
plūdimio su virtuvės įrengimais 
ir patiems gamintis maistą ar-

Fund. (sk.) 
X Akiniai siuntimui į Lietu

vą. Kreipkitės į V. Karosaitę — 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw A ve., Chicago. Dl. 60629. 

(sk.) 

Antroji programos dalis pra
sidėjo pavaizdavimu baletą mo
kyklinių pratybų, išryškinant 
įvairiausių figūrų atlikimą Tar 
pais buvo lyg orientalinio šokio 
pobūdis, o Karosaitė ir jauno
sios balerinos pavaizdavo mo
dernųjį baletą. 

Parinkti šokiai buvo pritaiky 
ti mokinių amžiui: mažiesiems 
ir didesniems. Pasirodė ir kele
tas berniukų, bet dauguma bu
vo mergaitės, daugelis jų pasie
kusios pasigėrėtinos pažangos, 
kad net galėjo šokti šių metų 
operos pastatyme. Ir šiame va
kare davė porą šokių iš Carmi-
na Buraną.. 

Šiame vakare, be jau minėtų
jų, scenos programoje pasirodė 

baleto 
vyks 

, grupė lapkričio mėnesį! j i m e ~k u r i s b u a b i r ž e l i o fi d 7 ! skelbia, kad okup. Lietuvoje 
į Kanadą ir į Clevelandą. K v a f e chicagos gv . Vardo i d a b a r esa- i-2™'™0 iaaaSų, * • 

Ši baleto studija veikia jau 12 ; k a t e d r o j e N o r m t į e j į važiuoti i rie s P° r t u o J^ a r š i a i P praktikuo 
m.Ji nemažai jaunų baletininkų L ^ ^ t a ^ ą ^ registruotis nu-1 * k ū n o fc~B» I v a i r i o s e oUm 
paruošė ir patraukė jaunimą ir . ni^oae v i e t o v ė s e . 
į šį savo pasirodymą. 

Gage Parko apylinkės valdy-
Nuo Carmina Buraną pasiro- : ba pažadėjo aktyviai prisidėti 

dymo Chicagos lietuvių jauni- į prįe ruošiamų Lietuvių dienų — 
me gerokai pakilo susidomėji- į gegužinės birželio 29 d Ottawa 
mas baletu. j Woods Parke. Prašomi ir visi 

šiame vakare choreografija i n a r i a i dalyvauti šioje gražioje 
buvo J. Puodžiūno ir V. Karo- '< Vidurio Vakarų apygardos pra-
saitės. Apšvietimas Živilės Num' d ė t o 3 e tradicinėje šventėje. Ši 

j šventė prasidės birželio 28 d gaudaitės-Šilgalienės, gersai ir 
muzika F. Daukaus. J. Puodžiū
no studija rudens sezoną pra
dės rugsėjo 2 d 

Vakaro pabaigoje J. Puodžiū 

Jaunimo centre oficialiu iJetu-
vių dienų atidarymu. Meninę da 
lį atliks atvykę menininkai iš 
toliau, o po to veiks bufetas ir 

Ir Piano Studijos metinis kon
certas įvyks birželio mėn. 15 d., 
sekmadienį. 3 vai. p. p. Jauni
mo Centre. Programą pradės I xel. 778-6766 
studijos piano mokiniai, užim- i 
darni trumpą šio koncerto dalį. i * Ateitininkų namams prie 
Po to seks dviejų baletų pasta-1 ^ ^ ieškomas prievaizdas, 
tymai: Perraulto pasaka " R a u - ! * " * t e n ^ e n t ^ P a t a l P ° 3 i r 

donkepuraitė" ir Glazunovo i aUvginunas pagal susitarimą. ^ a r v i e t ė s valevklo-
•.c?« •., Au- • u i i. v. Dėl informacijų skambinti va-: D a v a i g y " vasarviete \aigyjuo-
Sezonai . Abiejų baletų cho- > k a r a } g į 4 3 4 . 2 2 4 3 ! j e lietuviškam skoniui pritai-

reografija I. Veleckyte3, daiy- : kinta šviežią ir sveiką maistą, 
vaujant jos studijos mokiniams. x 1980 m. grupinės kelionės j cįa y r a ]auj{0 teniso aikštelė, 
Visus kviečiame atsilankyti ir Į i Lietuvą bet kuriuo metų lai- įg t a i0 tenisas, biliardas, krepši-
palaikyti jaunimo pastangas. 

(pr.) 
X Išeinant pensijon, gražioj 

Connecticut vietoj parduodamas 
pelningas motelis ir naujas, 
gražiai įrengtas, prie motelio 
prijungtas namas. Viso pirkinio 
kaina 2>1'2 karto metinių mote
lio pajamų. Duodama paskola. 
Tel. 203 — 828-9200. (sk.) 

nas, V. Karosaitė ir B. Barodi- b u s • * " * Valdyba nutarė ir 
caitė buvo apdovanoti g ė U u Į prie «os Šventė* prisidėti. Posė 
puokštėmis, o publika sukėlė p a ^ s b u v o pravestas šiltoje nuo-

piados varžybose, rusiškų ko
mandų eilėse, dalyvausią apie 
30 sportininkų iš Lietuvos. 

niiunniniiiuiiiiiHuiiiuiiiuoiiiiniium 
Advokatas 

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

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

2649 W. 63 Street 
Chicago, SI. 60629 

IHIUIIIIIIilIHIlIlIlIlHIIIUIlllllllllllMllinit 

mtenkinirno ovacijas. 3. Pr. 

X Svečiams, atvykstantiems 
iš kitų kraštų, reikalingi Šokių 
šventei bilietai. Kas galėtų per
leisti bilietus, prašomi skambin
ti tel 361 2817. (sk.) 

x Reikalinga virėja arba vi 
rėjas Healthy Food Restoranui, 
3236 S. Halsted St. Skambint 
Gražinai tel. 326-2724- (sk.) 

ku. Registruokitės jau dabar š. i rūs i r k i t i įaįcumaį. Dėl infor-
m. liepos 15 d. kelionei per Var-' m a c i j ų i r rezervacijų prašome 
šuva. Vilniuje 6 dienos. Užpil- s k a m b i n t j 616 - 469-3298 ar
domi kvietimai giminėms į JAV. b a TZ&yti. G i n t a r a s R ^ ^ 
Kreiptis. Danutė Žilis - Mevi- . 1 5 g 6 0 I j a k e s h o r e j t ^ U n i o n 
čienė, 6833 S. Maplewood Ave., pj M i c higan 49129. (sk.) 
Chicago, Dl. 60629. Tel. 312 — 
476-3803 (sk.) 

x Prityręs lietuviu kirpėjas 
atidarė kirpyklą Marąuette Par
ke, prie 69-os ir Artesian g-vės 
— 2437 W. Iithuanian Plaza 
Oourt (sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. 

X Anelė Dulaitienė, ciceriškė, 
užsukusi į "Draugą", nusipirko 
didesnį lietuviškų knygų kiekį. 

X Gražina Žukauskienė, čika 
giškė, atnaujino prenumeratą, 
pratęsė prenumeratą vienam as 
menui ir dar pridėjo 6 dol. au
ką. Dėkojame. 

x Naujai įsikūrusi meno ku
rinių parduotuvė "Galerija" 
veikia kiekvieną dieną, išsky
rus sekmadienį, nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vak. Susipažinimas su 
"Galerija" bus birželio 20 d, 
penktadienį, nuo 5 vai. vak. 
"Galerijos" adresas - 744 N. 
We11s St., Chicago, U. 60610-
Tel.: 280-1149. sk.) 

X Juozas Sakys, čikagiškis, 
parėmė spaudos darbus 10 do
lerių auka. Labai ačiū. 

x Lietuviškų knygų "Drau
ge", pasinaudodami jų išparda
vimu atpigintomis sąlygomis, 
užsisakė: B. Prasauskienė (La-
mita), A. Arminas (Kearny), J. 
Narbutavičius ("VVaterbury), J. 
Kazakevičius (Los Angeles). 
Gražina Valeikienė (Beiieville), 
Jonas Pakalnis (Grand Rapids), 
A. Smolskis (Kanadoje), Emili
ja Sakadolskienė —(čikagiškė). 
Visiems užsisakiusiems knygos 
buvo paštu išsiųstos. Knygų iš 
pardavimas 
liau. 

taikoje ir po trumpo uždarymo 
žodžio skirstėsi namo. 

CHICAGOS ŽINIOS 
TENISO PAMOKOS 

Nuo birželio 16 d. daugelyje 
Chicagos parkų pradedamos te
niso pamokos, kurios bus duo
damos nemokamai. 

FOTOGRAFIJOS KFRSAI 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. v«.k. 
Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 

Šešių savaičių fotagrafavimo 
pagrindų kuisai birželio 23 d. 
prasideda De La Salle institute, 
3455 S. VVabash Ave.. Chicago
je. Pamokos bus pirmadienių ir 

tebevyksta >r to- i trečiadienių vakarais nuo 6:30 
iki 9:30 vai. Galės lankyti moks 
leiviai ir suaugusieji. 

teįe 
lis -

j,i Rudiene, Balfo pirmininkė, kalba Beverly Shor Ind , pavasario šven-
Kair&je: inž. Valerijonas Radys, Lietuvių klubo nirm., Vincentas Shau-

- miestelio meras, Emilija Kielien* — Lietuvos d įkteru draugijos pirm. 

X Ankų 'Draugui atsiuntė t 
po 5 dol. — Aleksas Mikaliū-
nas, Domininkas Eitmanas; po 

t3 dol. — M. Vizgirda, Galina 
Valeikienė. Dėkojame. 

x Dėmesio! Optical Studio, 
7051 S. WashtenaW, pradeda j A U T O M O B 1 I j L M CHICAGOJE 
atostogas birželio 18 d. Po ato- j 
stogų reguliariomis valandomis j Chicagoje gegužės mėnesio 
pradės veikti liepos 3 d. naujo >P ! -abaigoje buvo įregistruota 
virtoje, 248714 W. 69 Str., LJ- Į 1,200,466 automobiliai, sunkve-

KGNCEBTAI LIEPOS 4 
švenčiant JAV nepriklauso

mybės dieną, Chicagos parkuo
se liepos 4 d. bue rengiami kon
certai. 

thuanian Plaza Ct, prie S. Ar
tesian Ave. Dėkojame už dėme-

(sk.) tr inž. Antanas Rudis N'uot- K. Podau» BK 

žirniai, motociklai, priekabos. 
Palyginus su 1979 m. gegužės 

5,115. 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KD3LAI 
TeL — 434-9655 

GERA DARBO PROGA 
GERAM LIETUVIUI 

Chicagos Lietuvių Jautinėms kapi
nėms reikalingas užveizda — mana-
ger. nes dabartinis (esamas) užveizda, 
Stanley Kasias, greitu laiku išeina j 
pensiją. Pageidaujame lietuvio gerai 
mokančio anglų kalbą ir rašybą, taipgi 
Šiek tiek susipažinusio su knygvedys-
te. Darbas pastovus ir geras atlygini
mas. Dėl detalių informacijų teirau
kitės pas STANLEY KASLAS, LI-
THUANLAN NATIONAL CEMETERY, 
8201 So. Kean Ave., Justlce, Illinois 
80458. Telefonas (312) 458-0838. 


