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Kunigų-kankinių sąrašas 
TELŠIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPAI IR KUNIGAI, I 

NUŽUDYTI ARBA KENTEJC KALĖJIMUOSE IR SIBIRE 

(Tęsinys iš vakar dienos) 

25. Kun. Petras Jasas, Kruopių 
klebonas, suimtas 1945, paleistas 
1970. Buvo žiauriai kankintas 
Klaipėdos ir Kretingos saugume. 
Iš kalėjimo jam nebuvo leista 
grįžti į Lietuva- Gyveno kaip 
tremtinys Latvijoje. I Lietuvą su-
rįžo tik 1970. Šiuo metu gyve
na Kruopiuose. 

26. Kan. Juozapas Grubliaus-
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Žemaitiška koplytėlė 

kas. Šilutės klebonas, suimtas 39. Kun. Vincentas Vėlavičius, 
1950.X.3, paleistas 1956.DC 19. Skaudvilės klebonas, suimtas 

27. Kun. Antanas Jurgaitis, 1948, paleistas 1955. 
Ilakių klebonas, suimtas 1957. 40. T. Pijus Andraitis, suimtas 
III.7, paleistas 1960. IX. 12. 1948, paleistas 1956. Buvo labai 

28. Kan. Antanas Kiela, suim- žiauriai kankintas, sumuštas iki 
tas 1950, paleistas 1954. Grįžo sąmonės netekimo. Miręs 1958. 
iš kalėjimo palaužta sveikata. 41. T. Augustinas Dirvelė, su-

29. Kun. Boleslovas Lašas, Me- imtas 1947, bėgant iš Vorkutos 
dingėnų klebonas, suimtas 1950. lagerio nušautas 1948. 
XI. 10, paleistas 1954.DC30. 42. Kun. Antanas Petronaitis, 

30. Kun. Jonas Paliukas, Kly- Kretingos altarista, 1949.VL29 
kuolių klebonas, suimtas 1950. suimtas, paleistas 1956.IV. 14. 
IV.5, .paleistas 1956.VI.8. 4 3 - K u n - J o n a s Janauskas, su-

31. Kun. Jonas Lukošius, Ru- i m t a s 1948, mirė Sibiro kalėjime 
bikių klebonas, suimtas 1946, pa- 1950. 
leistas 1954. ^4. Kun. dr. Kazimieras Al-

32. Kun. Konstantinas Petri- šauskas, suimtas 1945, mirė Sibi-
kas, Truikinų klebonas, suimtas r e 1953. 
1947, paleistas 1955. 45. Kun. Antanas Šeškevičius 

33. Kun. Vincentas Senkus, Ša- Gargždų vikaras, suimtas 1949. 
čių klebonas, suimtas 1947, pa- paleistas 1956; suimtas 1962, 
leistas 1956. paleistas 1969. suimtas 1970, pa 

34. Kun. Vaclovas Sdrbys, Lee- leistas 1971. 
kavos klebonas, suimtas 1950.IV. 46. Kun. Petras Lygnugaris 
30, paleistas 1956 liepos mėn. Žemaičių Kalvarijos altarista 

35. Kun. Valentinas Šikšnys, suimtas 1952.X. 18, paleistas 1970 
Plungės altarista suimtas 1948, U*-*?. G r i žo palaužta sveikata ir 
paleistas 1955. šiu(> m 8 t u v i s a i nedarbingas. 

36. Kan. Juozapas Valaitis, 4 7- K u n - v l a d a s Balčiūnas 
Šilalės altarista, suimtas 1954, buv. Akmenės klebonas, suimtar 
paleistas 1955. 1945> M t r e S i b i r o Wėjime 1946. 

37. Kun. Pranciškus Satkus, 48. Kun. Jonas Pakalniškis 
Šateikių klebonas, suimtas 1945, Mažeikiu vikaras, suimtas 1948 
paleistas 1954. paleistas 1956. 

38. Kun. Petras Venckus, Tū- 49. Kun. Anupras Žukas, Bars-
binės klebonas, suimtas 1949, pa- tyčių klebonas, suimtas 1946, pa 
leistas 1955. leistas 1956. 
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Telšiai. Į kairę nuo centro katedra 

SOVIETŲ GENEROLAI PLANUOJA 
ETIOPIJOS OFENZYVA 

Kunigai, kuriems buvo atimta teisė dirbti savo pareigose: 

1. Kun. Petrai Lygnugariui — 6 mėn. 
2. Kun. Bernardui Talaišiui — 1 metams 
3. Kun. Adomui Alminui — 1 metams 
4. Kun. Klemensui Arlauskui — 1 metams 
5. Kun. Juliui Tamošauskui — 1 metams 

Telšių vyskupijos parapijos* kuriose nėra kunigo: 

z 
3. 
4. 
a 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
U . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
28. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
25. 
38. 
37. 

Spraudė (Plungės raj.) 
Beržoras " 
Gegrėnai i! 
Ginteliškė . 
Pakutuvėnai * 
Pievėnai (Mažeikių raj.) 
Resvava " 
Ukrinai "• 
Užlieknė • 
Žemalė n 

Budriai (Kretingos raj.) 
Kalnalis " 
Mykoliškė 
Šventoji * 
Tūbausiai " 
Dauginiai (Akmenės raj.) 
Šiaudinė *-. 
Juozapavas (Šiaulių raj.) 
Šakyna 
Varputėnai " 
Žukančiai (Joniškio raj.) 
Vaičaičiai (Skuodo raj.) 
Girdiškė (Šilalės raj.) 
Didkiemis " 
Pašilė ((Kelmės raj.) 
Degučiai (Šilutės raj.) 
Rubkojai ? 
Rūkai 
Stemplės * 
Vilkyčiai 

Saugos * 
Smalininkai (Jurbarko raj.) 
Pašaltoms " 
Vaitimėnai (Tauragės raj.) 
Eigirdžiai (Telšių raj.) 
Kaunatava * 
Milkaičiai 

— aptarnauja Rietavas 
— " Plateliai 

Zem. Kalvarija 
Šateikiai 
Plungė 
Rubikai 
Pikeliai 
Židikai 
Viekšniai 
Tirkšliai 
Kartena 
Kretinga 
Gargždai 
Palanga 
Darbėnai 
Tryškiai 
Papilė 
Raudėnai 
Latveliai 
Šaukėnai 
Kruopiai 
Ilakiai 
Upyna 
Pajūris 
Karklėnai 
2em. Naumiestis 
Sartininkai 
Pagėgiai 
Pajūralis 
Viešvilė 
Švėkšna 
Viešvilė 
Gaurė 
Lomiai 
Nerimdaičiai 
Ubiškė 
Nerimdaičiai 
Janapolei 

VVashingtonas. — Trys rusų 
generolai vadovauja Etiopijos ka
riniams daliniams. Jų stabas yra 
netoli Harar, tos vietos, iš ku
rios gali prasidėti didžioji ofen
zyva, sako UPI. 

Sovietų karių Etiopijoj yra apie 
1,000. Tik jie toliau laikosi nuo 
kautynių linijos, priešingai negu 
kubiečiai. Kubos kareivių yra 
daugiau negu 5,000. Rusai prive
žė ginklų už 1 bil. dolerių. 

Dar kiti trys sovtetų trijų 
žvaigždžių generolai dirba Addis 
Ababoje. Jų žinioje yra visa ka
rinė strategija. Anie trys pafron
tėje yra dviejų "žvaigždžių gene
rolai 

Didžioji kontraofenzyva gali 
prasidėti greitai. Pirmoji, mažes
nio masto ofenzyva, somaliečių 
buvo sulaikyta. Antroj ofenzyvoj 
pasirodys nauji Kubos daliniai. 
Apie 1,000 kubiečių Assabo uos
te išsikėlė vasario 13. 

Ar pasmerks disidentų 
persekiojimus? 

Katalikai pasauly 
Vieną dieną susilaikė 

nuo valgio 

Sevilija. — Ispanijos katalikai 
visame krašte pravedė metinį žy
gį kovai prieš alkį pasaulyje. Vi
sų Ispanijos vyskupijų tikintieji 
vieną savaitės dieną susilaikė nuo 
valgio, tuo būdu sutaupytas lė
šas paskirdami pagalbai netur
tingiesiem pasaulio kraštams. 
"Pasidalinimas iš Dievo gauto
mis medžiaginėmis gėrybėmis", 
— pažymėjo Sevilijos arkivysku
pas, — "yra kiekvieno krikščio
nio pareiga, gražiausiai įprasmi
nanti Gavėnios laikotarpį, at
kreipti visų krikščionių dėmesį į 
alkstančiųjų žmonių pasaulyje 
dramą ir neturtingųjų tautų po
reikius. Ne smurto priemonėmis, 
bet konkrečiais žmonių meilės 
darbais turi būti šalinamas pa
saulyje socialinis ir ekonominis 
neteisingumas". 

Žalingas krikščionių 
susiskaldymas 

Londonas. — Krikščioniško
jo pasaulio susiskaldymas yra pa
piktinimas visai žmonijai, — pa
žymėjo Westminsterio katalikų 
arkivyskupas kardinolas Hume, 
kalbėdamas anglikonų Bažny
čios generaliniame sinode. "Mū
sų susiskaldymas trukdo sėkmin
gai skelbti žmonijai Kristaus E-
vangeliją, mažina krikščioniškų
jų Bažnyčių patikimumų". Kardi
nolas priminė visų krikščionių 
pareigą kurti teisingesnį, mora
linėmis vertybėmis pagrįstą pa-

Geneva. — Visuotinės žmo
gaus teisių deklaracijos paskelbi
mo trisdešimtųjų metinių proga, 
Genevoje prasidėjo Jungtinių 
Tautų žmogaus teisių komisijos 
posėdžiai apsvarstyti žmogaus tei
sių apsaugojimo klausimam. Po
sėdžiuose dalyvauja 32 pasaulio 
valstybių atstovai, kurie apie mė
nesį laiko svarstys klausimus apie 
daugelyje pasaulio kraštų tebe
vykdomus pagrindinių žmogauf 
teisių pažeidimus ir ieškos prie
monių, kuriomis visiems žmo
nėms galima būtų užtikrinti Dek
laracijoje paskelbtas pagrindines 
laisves. 

Komisija taip pat svarstys kai 
kurių valstybių iškeltą pasiūly
mą įsteigti aukštąjį komisariatą, 
kurio uždavinys būtų — kontro
liuoti pagrindinių žmogaus teisių 
bei laisvių vykdymą ir imtis konk
rečių priemonių kovoje prieš jų 
pažeidimus: prieš rasizmą, kali
nių kankinimą, vergiją, žmogaus 
ekonominių, socialinių ir kultū
rinių teisių slopinimą. Ypatingas 
dėmesys bus atkreiptas į sovietų 
valdžios naudojamas represines 
priemones prieš disidentus. Tuo 
reikalu Amerikos delegacija pa
siūlė rezoliucijos projektą, kuria
me smerkiama sovietų valdžios 
brutali laikysena disidentų at
žvilgiu. 

VVashingtonas. — "Readers 
Digest" žurnalo pravestoj studi
joj sakoma, kad Lee Harvey Os-
wa!d, prezidento Kennedžio žu
dikas, būdamas kariuomenėj bu
vo prileidžiamas prie pačių slap
čiausių karinių paslapčių ir tas 
paslaptis galėjo perduoti sovie
tams, 

šaulį. Jis taip pat pasmerkė gink
lavimosi varžybas, tam tikslui 
kasmet išleidžiant milžiniškas 
sumas, kurios tačiau nesugebėjo 

įgyvendinti pasaulyje saugumo. 

Škotijai autonomija 

Londonas. — Parlamentas pri
ėmė kontraversinį įstatymą, su
teikiantį Škotijai ribotą autono
miją ir projektą pasiuntė lordu 
rūmams, kur gali būti didelė opo
zicija. Jeigu įstatymo projektą. 
bus įstatymu, Škotija turės 15C 
narių parlamentą ir tvarkys sa
vo vidaus reikalus. Britanijos par
lamentas rūpinsis tik krašto gy
nimu, užsienio politika, prekyba 
ir mokesčiais. 

Kiek ok. Lietuvoj 
automobilių avarijų 

Kipras atsiprašo 
Egipto 

Nicosia. — Kipro prezidentas 
Spyros Kyprianou apgailestavo 
dėl 15 Egi pro komandos vyrų nu
šovimo, atsiprašė ir minėjo seną 
Kipro-Egipto draugystę. Jis sakė, 
kad. užmirš Sadato pasakytus 
žodžius savo adresu. (Sadatas 
Kyprianou pavadino "Nykš
tuku"). 

Carteris pritaria 
Sadato žygiui 

Kairas. — Prezidentas Carteris 
Sadatui atsiuntė laišką, pareiškė 
užuojautą dėl 15 komandos vy
rų mirties ir pakartojo savo pri
tarimą Sadato veiksmui pasiųsti 
komandą į Lamacos aerodromą 
Kipre. 

VVashingtonas. — Teisėjas Wi-
lliam VVebster iŠ St Louis jau 
prisiekė ir pradėjo eiti FBI direk
toriaus pareigas. 

Vilnius. — Šių metų sausio mė
nesį Lietuvoje buvo 309 automo
bilių avarijos, žuvo 34 žmonės, 
sužeista buvo 215 žmonių. Dau
giausia avarijų įvyko antradie
niais. 99 kartus dėl avarijų buvo 
kalti pėstieji, 41 kartą dėl vai
ruotojų neblaivumo. Nei vienos 
avarijos nebuvo Alytaus, Biršto
no ir Druskininkų 

Meany nusivylęs 
Carterio atidėliojimais 

Bal Harbour, Fla. — AFL-
-CIO prezidentas George Meany 
nusivylęs prezidento Carterio del
simu ir neapsisprendimu ką da
ryti su angliakasių streiku. Jo 
manymu, Carteris prieš du mė
nesius turėjo imtis žygių streikui 
baigti. 

Vietnamiečiai nušovė 
370 kambodiečių 

Hanojus. — Vietnamo karinės 
pajėgos nušovė daugiau negu 
370 kambodiečių karių praėjusios 
savaitės trijų dienų kautynėse 
Vietnamo teritorijoj, oficialiai 
pranešė Hanojaus radijas. 

Miestu} oras 
dar užterštas 

VVashingtonas. — Amerikos 
miestai dar neįvykdė Aplinkos 
apsaugos programos ir oro terši
mo nesulaikė, iki nustatyto stan
darto dar toli. Iš didžiųjų mies
tų, virš 200,000 gyventojų, mini
mi tik trys, kuriems nieko nega
lima prikišti, tai "VVashingtonas, 
Honolulu ir Spokane. 

New Yorkas. — 65 procentai 
amerikiečių norėtų, kad preziden
tas panaudotų Taft-Hartley įsta
tymą ir priverstų angliakasius 
grįžti į darbą, sako NBC ir Ass. 
Press. 28 proc. tam priešinasi i r 
7 proc. neapsisprendę. 

Bonna. — Vakarų Vokietijos 
parlamentinė komisija vienbal
siai pripažino, jog trys teroristai 
kalėjimuose patys nusižudė, nie
kas jų nenužudė. Komisija tyri
nėjo kelis mėnesius. 

PRANCŪZU KAIRIEJI SURENKA 
DAUGIAU BALSU 

taip pat Ignalinos, 
Utenos rajonuose. 

Paryžius. —Prancūzijos opo
zicija — socialistai ir komunistai 
— tautoje turi daugiau simpati-
kų negu pozicijos koalicija, sako 
"Le Figaro". Visuomenės apklau
sinėjimas rodo, jog kairiosios par
tijos gali surinkti 50 proc. visų 

miestuose, j baiSų5 kai valdantieji 45 proc. 
Molėtų bei į Preišrinkiminė kampanija pra-

I sidėjo pirmadienį, bet kandidatai 

Sifličr*""*'ma g siaurose. Neapolio „atvėsi 

garsintis rado galimybę daug 
anksčiau. Neabejojama, kad kai
rieji surinks daugiau balsų, tik 
nežinoma, ar į parlamentą pra
eis ir daugiau atstovų. 

Balsavimai bus kovo 12 ir 19. 
Pagal prancūzų sistemą kandida
tas turi surinkti absoliučią bal
sų daugumą. Jeigu per pirmuo
sius balsavimus iš visų kandida
tų savo apygardoj nei vienas ne
surenka 50 proc. balsų, po savai
tės, kitą sekmadienį, pakartojami 
balsavimai. Kandidatais lieka tik 
du, gavę daugiausia balsų- Vienas 
jų tikrai surenka daugiau negu 
50 procentų. 

Antri balsavimai gali duoti ir 
! staigmenų. Yra žinoma, kad so
cialistai ir komunistai negalėjo 
sudaryti bendro fronto ir į rin
kimus eina atskirai. Pakartotinuo
se balsavimuose komunistų bal-

I sai nebūtinai gali tekti socialis
tų atstovui ir socialistų komunis
tui. "Le Figaro" žiniomis, socia
listai turi daug daugiau šalinin-

j kų nei komunistai. 

KALENDORIUS 

Vasario 25: Serafinas, Valbur-
ga. Margiris, Rasa. 

Vasario 26: Aleksandras, Iza
belė, Jogintas, Jorūnė. 

Vasario 27: Fortūnatas, Vila-
na, Ginvilas, Vilmantė. 

Saulė teka 6:34, leidžias 5:35. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, šal
čiau, agie 25 laipsniai. 
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STRIPTIZAS STUDENTU SUSIRINKIME 
Sausio 21 d. Jaunimo centre * Tas sanytkis yra be prasmės, ir jis į 

Chicagos studentams ateitinin- kenčia, toliau. 
kams buvo pristatyta Lietuviu ra
šytojų draugijos, premijuota Ic-
choko Mero knyga ''Striptizas''. 
Rhna Briedytė ir kun. V. Bagda-
navičius pakalbėjo apie I. Merą ir 
jo kqygą. o Daivą Markelytė skai
tė ištrauką iš ''Striptizo". 

Vie*as klausytojas iškėlė klau- t 
simą, kodėl žydas, kuris priklau
so Lietuvos mažumai, {stengė pa- į 
rašyti tokią prasmingą knygą, o 
lietuviai dar iki šiol tokios nepa
rašė. Kun. K. Trimakas paminė-

į ;o psichiatrą Vieti, kuris teigia, Į Cicero LB suruoštame Vasario 16-tos minėjime Nepriklausomybes paskelbimo aktą. skaitė jaunimas: Jūratė 
! kad tik tas žmogus, kuris yra A ' * * * * ' Viktoras Radvilas ir Vida Kuprytė Nuotr. J. Kuprio 

Pirmiausia Rima pateikė ^ S E t j a t o f l į gili kurti, žydai 
siklausyt, L Mero įkalbėtą mag-[, daug pergyvenę, 
oetifoaini įrašą iš. vakarones per 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
Vokiečių okupacijos metais jo tė
vai buvo sušaudyti.-$ paėinė glo
boti lietuvė moteris, kuri augino 
jauną Merą katalikiškoje aplin
koje, bet. taip pat, hėfėido^jaia 
pamiršt:, kad jis žydas. Meras daž
nai rrrirri savo "dvi motinas". Jų 
stipri jtaka dabar plačiai reiškia
si jo kūryboje. 1972 metais Meras 
su šeima išvažiavo iš Lietuvos ir 
įsikūrė Izraelyje, kur jis teberašo 
lietuviškai. 

Rima teigė, kad Meras nėra gi
liai religingas žmogus. Striptize 
jis kalba "... myCu Dievą, koks 
jis bebūtu". Tai lyg įrodymas, kad 
Meras neprl$irses nei prie žydų 
tikėjimo, nei prie katalikų. Kun. 
V. Bagdanavičius. nagrinėdamas 
"Striptizą", aiškino, kad -Meras 

ypatinga; ir 7. iliustraciją. Redakcija ver
tina visus 1977 m. rugsėjo 16 d, 
— 1978 m. rugsėjo 15 d. laiko
tarpyje "Ateičiai" atsiųstus kū-

¥38 
dė: to jie ir daug pasižymi kūry
bingumu. Meras dar prisimena, 
kaip jo mdtirtą -sušaudė. Jis išan-

įgo'oSnvTTrsVoje aplinkoje, k u r ^ ^ Moksleiviams (iki 19 m 
jam galėjo iškelt; daug .<on..i.<- 2imžiaMS) j , vyresniam jauni-
tų. Tad. jo jaunystės prisimi- . m u i 
nfmai, jo pastangos sutaikyti sa
vo dvtiypfskūmą; ir jo prigimti-
rifc gabumas pasireiškia kūry-
bingumu. 

Kitas klausytojas pareiškė nuo
monę, kad "Striptizas" yra pil
nas neaiškių simbolių, kurių neį
manoma išspręsti. Taip pat ne
aišku, kodėl žmogus per kančią 
sužiaurėia. Pradžioje, žmogus pa
deda neužaugai, įstrigusiai tarp 
grindinio akmenų, o vėliau lei
džia traukiniui jį suvažinėti. Kun. 
Trimakas aiškino, kad kiekvie
nas simbolis ką nors reiškia, nors 
gal. mums sunku suprasti. Kun. 

I imu (19-30 m. amž.) premijos 
skiriamos atskirai: už pirmąją 
vietą — 50 dol. už antrąją — 
"Ateities" 1 metų prenumerata. 

rrybės simbolis. Taip pat maldos i , j ^ ^ šmbolika gali būti mums 
toje knygoje parodo Mero ^Įįh^į^^ suvokiama, 
nį įsijautimą Kai. kurios maldos' 
net tiktų maldaknygei. Pirmoje 
maldoje besimeldžiantis garbina 
Viešpatį Dievą ir švenčiausiąją 
Mergele Mariją, o maldos ištęsta, 
besikartojanti forma primena žy
dų maldas, kuriose žodžiai ir min
tys vis kartojasi 

Kun. V.. Bagdanavičios aiškino, 
kad Striptizas apibūdina žmo
gaus kančią. Priespauda nusilp
nina žmogaus kūną ir palaužia 
jo protą. —net iki išprotėjimo. 

Meras savo pokalbiuose vengia 
aiškinti savo knygos formą, sim
boliką bei charakterių reikšmę. 
Vakaronės metu Meras atsisakė 
kalbėti apie "Striptizą", aiškin
damas, kad jam tai yra labai 

Mes, lietuviai, gyvenantys išei
vijoje, galime pasimokyti iš Mero, 
jog fr mes gyvename dvilypiško-
je aplinkoje. Kartais būfna sunku 
prishaiky-i prie Amerikos gyve
nimo ir tuo pačiu pasilikti lietu
viais. Meras skaito save ir žydu 
tr lietuviu.' Bet tas dailypiškumas 
padėjo išugdyti gilų žmogišku
mą. Meras priėmęs jam skirtą pre-

Konkurso piniginėms premi
joms reikia 700 dolerių. Galin
tieji labai prašomi tapti mece
natais. Premijos bus įteiktos 
"Ateities" vakare, spalio 14 d., 
Chicagoje. 

"Ateities" redakcijos adre
sas: ATEITIS, c/o Kun. K. Tri
makas, 850 Des Plaines Ave., 
Apt. 409, Forest Park, IL 60130 
USA. 

• 
GAVĖNIOS VAKARONES 

Chicagos ateitininkai sen
draugiai ruošia gavėnios vaka
rones. Jos vyks Jatmimo centro 
kavinėje kovo 3 ir 10 dienomis 
(penktadieniais), 7:30 vai. vak. 

Kovo 3 d. dr. Vyt. Vygantas 
iš New Yorko skaitys paskaitą 
"Žvilgsnis j šių dienų krikščio
nišką gyvenimą". Prelegentas 
palies keletą intensyvių aspek
tų, kurie veikia krikščionių reiš
kimąsi pasaulyje. 

ŠACHMATŲ ŽINIOS 
-r— Wejk aan See tarptautinį vaudamas Islandijos tarptauti-

didmeisterių turnyrą Olandijo- niame turnyre, padarė puikią 
je, laimėjo vengras L. Portisch, pradžią, įveikęs I rate sovietų 
surinkęs 8 tš. iš 11 galimų, dm. Pulagajevskį ir antrame — 
Pustaškiu atsiliko pasaulio pre- čekų dm. Smejkal. Browne pir-
tendentų varžybų nugalėtojas > mavo su 2 tš. Pustaškiu atsili-
Viktoras Korčnojus ( 7 1 j ) , šve- kę buvo čekas Hort, anglas 
das Anderson 61?. Ree ir Tim- Milės, islandas Olafsson, Lom-
man (abu olandai) po 6 tš., ar- bardy. Pas Polugajevskį 1 tš., 
gentinietis Panno, anglas Milės, o pas kitą sovietų dm Kuzmi-
brazilas Mecking su argentinie- ną tik Į 2 tš . iš lygiomis suloš-
čiu Najdorf po 5 tš. , olandas tos partijos su čeku dm. Hort. 
Sosonko 4 ^ , amerikietis L. Ka-' 
valek 4 tš. ir olandas Von der 
Sterren 3 tš . Pastarasis patei
kė turnyro sensaciją. įveikda
mas garsųjį dm. V. Korčnojų., 
kuris 1977 m. nebegrįžo į Sov. [ 
S-gą- . 

— Bonu, V. Vok. Pasaulio mo
terų pretendenčių baigminiain 
mače, gruzinė Čiburdanidze pir
mauja prieš Izraelio atstovę A. 
Kušnyr 4—2. Septintoji parti- n a n n ė f8^** registracija pri-
ja liko nebaigta. Gruzinei be- v a ! o b u t i a t H k t a M k o v o 1 5 d -
trūksta ZV2 taško iš likusių 8 š A L F A S S šachmatų vadovo ad-
partijų. . resas: Kazys Merkis, 115 G St. 

— JAV dm W. Browne, daly- So. Boston, Mass. 02127. TeL 
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ezcept Sundays, Leaal HoUdays, days aftar Chnstmaa 
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natazns 6 men. 3 men. 
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— Mintoje rungiasi 16 jau
nųjų Sov. S. meisterių, jų tar
pe vilnietis G. Rastenis. Jis 
antrame rate sulošė lygiomis 
su 1976 m, pasaulio jaunių čem-
pijonu tm. V. Čechovu. 

— 1978 m. Pasaulio LSŽ šach
matą varžybos įvyks Toronte, 
VL 29 — VTI. 1. Jos bus 5 ra
tų, šveicarų sistema. Prelimi-

Kovo 10 d. dr. Adolfas Da
rni ją už Striptizų taip išsireiškė: m uš i s j§ Detroito skaitys pa- į 
"_.kai rašau apie žydą, galvoju | skaitą "Žvilgsnis į ateitį". Žvel-
apie rusą, latvį ar čeką, o kai ra- | giant į ateitį, tenka įvertinti tai, 
sau apie žydą ir lietuvi, galvoju fcag yy^ į r ryžtis siekti to, kas 
apie žmogų". j turėtų būti. Ta proga kyla klau 

Vita Musonytė simas, kas lems ateitį? Ar mark 
sistinis istorinis determinizmas, 

prieš 60 metų; kaip suprantame tos dviem teologijos (iš jų vie-
at-kų veiklą, ko joje trūksta ar nas jau diakonas), dviem teisės 
ko yra perdaug. Diskusijos ge- ir vienam muzikologijos studen 
rai pavyko, nes visi turėjo pro- tams. 
gos pareikšti savo nuomonę ir 

SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
jautri tema. Dėl to, kuru Bagda
navičius nagrinėjo charakterius 
ir simbolius, kaip jišjuos suprato. 

Pranašą galima suprastf "kaip' 
sovietinę valdžią. Pranašas pri- jatminmi į Alpine Valtey vasa

rio 26 d.; sekmadienį. Autobuso 
registracijos mokestį. 5 dol.. ir 

ar liberalistinis principas "te-
į sivysto, tepraeina", ar žmoguje 

Chicagos kun. Lipniuiio kuo-1 iskiepytas geresnio pasaulio 
pa ruošia slidinėjimo iškylą troškimas ir jo herojinė vis už 

[moksleivių ir studentų amžiaus v e r t e 8 n * &* kovojanti aukos 

sužinoti, kaip kiti galvoja. 

Kuopa ruošia slidinėjimo iš-

dvasia 

žada laimės, bet su ' sąlyga, 
kad žmogus paniekini Dievą, idė
jas, sielą —į. visa_ tai, kas teikia 
prasmės žmogaus gyvenime, 
smogus atsisako savo. vertybių, 
bet galutinai vis tiek susiduria 
su mirtimi ir taip jis būna pra
našo apgautas. 

I. Meras per visą knygą varto
ja spalvas, kurios turi daugybę 
prasmių. 

Rima buvo pabrėžusi, kad Me
ro dviejų motinu prisiminimas ve
dė 34 prie moters iškėlimo jo kū
ryboje. Tačiau kun. Bagdanavi
čius aiškino, kad "Striptize" Me
ro kančios pavergtas žmogus siek
damas laimės yra malonumo su
viliotas., bet žmogus gaiutinai juo \ 
nusivylė. Lytinis santykiavimas 

Abi temos labai įdomios ir 
pritaikytos gyvenamam laikui. 
Visi ateitininkai ir jų svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti va-

leidimo lapą galima įduoti sek
madienio rytą. Leidimo lapas, 
kurią atleidžia kuopą nuo bet j karonėse ir gyvai jungtis į dis 
kuriosatsakomybės, yra visiem j kusijas 
būtinas. Dar nesulaukę 18 m. į 
amžiaus turi turėti tėvų ar glo
bėjo parašą. Renkamės 7 vai. 
rytą prie Jaunimo centro. Au
tobusai išvažiuoja 7:30, grįžta 
6:30-7:00 vai. vak. Atsineškite 

IŠ LIPNICNTEČIŲ VEIKLOS 

Praėjusio šeštadienio popietę 
Chicagos Kun. A. Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopa 
suruošė savo narių susirinkimą. savo užkandžius arba pinigų 

pirkti ką užkąsti. Keltuvo kai- ! Dr. Kęstutis Girnius skaitė pa 
na 8 dol., slidžių nuoma 10 dol. į skaitą "Ateitininlcų istorija 

1910-1940 metais". Prelegentas 
kalbėjo, kada ir kokiomis sąly
gomis ateitininkai įsikūrė, ko-

::.,-.'. , kie žmonės priklausė at-kams, 
"Ateities", žurnalo konkursas kaip at-kai augo veikloje ir ko-

tresuteikTa žmogui p: I n utinės iai- * jauniems kūrėjams yra tapęs kios priežastys padėjo ar suma 

'ATEITIES*' KONKURSAS 
JAUNIMUI 

mes. • 
Daiva paskaitė ištrauką .iš 

Striptizo, kurioje- M^as aprašo 
pagrindinio veikėjo santykį su 
moterimi. Čia žmogus geidžia mo
ters, bet jis jaučia, kad jo žodžiai, 
išreiškiantys jai troškimą ir mei
lę, yra "...kaip ilgaamžių varpų 
kraštai aptrupėję, ir tuose nuby
rėjusiuose kraštų trupiniuose, 
matyt, buvo kažkada prasmė". 
2mogus ieŠko malonumo ir jį su-
janda santykyje šu moterimi. 

kasmetine tradicija. 1976 m. ap Į žino jų veiklumą 
dovanoti 24 jaunuoliai 650 dol. Po paskaitos nariai susiskirs 
vertės prernijomis, o 1977 m. — j tė į keturis būrelius diskutuoti 
2 3 . — , 7 0 0 ek>l..suma. Panašus paruoštus klausimu* Kiekvie-
konkursaa skelbiamas ir šiais i no būrelio vadovas pravedė 
šiais metais. klausimus, o sekretorius užrašė 

Šis konkursas apima visą ei-! atsakymus. Kai visi vėl suėjo 
lę sričių: 1. prozą (novelę, apsa j kartu, sekretoriai visiems pra-
kymą, apysaką ir pan.). 2. poe- nešė savo būrelio atsakymus į 
ziją, 3. straipsnį-rašinj, 4. veik- tuos klausimus. Klausimai lietė 
k* (stovyklos, kursų, susirinki, istoriją, jos pažinimą ir reikš
me ir kt ) aprašymą, 5. veiklos mę; ateitininkų pažiūrą į pašau 

Fondo lėšas sudaro: nario 
mokestis, aukos ir grąžinamos 
paramos. Iždininkas pranešė, 

kylą į Alpine Valley vasario 26 kad švenčių proga šiais metais 
d. Reikėjo važiuojančių autobu- vieni sumokėjo nario mokesti, 
su ir registracijos mokestį su- o kiti dar pridėjo ir didesnę ar 
rinkti. Taip pat kalbėjome apie mažesnę auką, bet iš viso šiais 
Clevelando moksleivių ruošia- metais gauta mažiau kaip perei-
mas studijų dienas kovo 17-19 tais metais. Iždininkas pranešė 
dienomis ir kitus reikalus. Susi ir apie tos dienos kasos stovį, 
rinkimas baigėsi vaišėmis ir vi- Jam, pavesta susižinoti su tais, 
si išvažiavo į namus ruoštis sli kurie yra gavę trumpalaikes pa 
dinėti sekančią savaitę. ramas. dėl galimybės jas atgau

ti. Nutarta pasiruošti nario mo-DaUa Musonytė 

IS ATEITININKŲ ŠALPOS 
FONDO DARBŲ 

Pirmas š. m. valdybos posė
dis buvo sausio 11 d. dr-ų šau- [ 
lių rezidencijoje. Dalyvavo visi 
valdybos nariai. Pirm. Vacys 
Šaulys, M.D.. dalyvavęs Federa 
rijos valdybos posėdyje, prane
šė apie Federacijos užsibrėžtus 
artimesnėje ir tolimesnėje at
eityje atlikti darbus ir kad, val
dybos kadencijai pasibaigus, 
ruošiamasi naujiems rinki
mams. Taip pat pasidžiaugta, 
kad kongreso rezultatai ir ma
terialiai gerai pasibaigė, palik
dami Federacijai gražų likutį, 
nes kongreso finansų komisi
ja, sėkmingai pasidarbavusi, su 
rinko užsibrėžtą sumą pinigų, 
nežiūrint į tai, kad "Narvo"' 
pastatymas Chicagoje davė nuo 
stoJjų. Prie kongreso išlaidų su
mažinimo prisidėjo ir šalpos 
Fondas, išleisdamas spausdinį 
"Ateitininkų keliu". 

Stipendijų prašymai visi tei
giamai išspręsti. Moksleivių 
centro valdybai pirmam Š. m. 
pusmečiui suteikta įprastinė 

kesčio vajui. B. Vitaitis 

rtuiMiifUMiiiiiiifiitniHiimiiimimimuii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. K AL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. M . 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd SI.. Ocajro, Dl. 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Seštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame jvairius teisinius 

patarimus. 
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Banaičio 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė, Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKuciūnas. 

Puiki dovana. Albumas, 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu $15.55 
ras Kučiūnas. 

Užsakymus stusti: 
4545 West «3rd St , 
60628 

DRAUGAS 
50, DL 

(617) 268-0853. Pradmės mo
kestis 5 dol. asmeniui, o jau
niams 3 dol. Mokestis siunčia
mas atliekant galutinę registra
ciją, kurios terminas paaiškės 
po Visuotinio ŠALFASS suva
žiavimo, balandžio mėn. Žai
dynių dalyviai turi būti atlikę 
1978 metinę ŠALFASS regis
traciją. 

Visi mūsų šaclunatininkai 
kviečiami ir prašomi kuo gau
siau dalyvauti šiose Pasaulio 
LSŽ šachmatų varžybose. Ra
ginkime viens kitą dalyvauti to
se varžybose, kad suburtume 

kuo didesnį skaičių ir geriausias 
mūsų jėgas. <i 

— Bostono tarpklubiaėse pe
reitą penktadienį (IL 17) So. 
Bostono LPD šachmatininkai 
sudorojo. Tufts universitete ko
mandą 4V2—*4, atsigriebdami 
už pirmo rato pralahriijimą 
Tufts universitetui Pj&Ę$t*&. 
Vasario 24 d. mūsų vyrai rung
sis su Harvardo universitetu, 
kuris draug su Boylston klubu 

i pirmauja MET lygos varžybose. 
. Gruodžio mėn. rungtynėse Har-
! vardas pralaimėjo lietuviams 
Į 2—3; dabar stengsis atsirevan
šuot i . Kazys Merkis 

FLORIDA TNE FARGO M0TEL 
10819 Guli Boulevard Treasnre Island 

St. Petersburg. Fla. 33796, USA -
TeL (813) 360-0878 

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, 
Treasure Island centre, gražiausiame pajūry. 
K Miegamieji kambariai, kambariai su virtu
vėmis, apartmenati ir maudymosi h—ninm 
Visur spalvotos televizijos, aetoli ąpsĮMĮ—L 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir te
niso aikštės. Šventoves, krautuves ir į. t 
Visos maloniai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS IR TERESE 2EBERTAV1ČIAI 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 

fotografiją. 6 meiio Fotografiją IJ, f religiją ir į save dabar ir pašalpa. Ktoe paramos suteik- ! ! !^f l u I H I „ l l i m i l l „ M n l l l l l l l I 1 H M I I I l l l l 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavunas. Stabdžiai Duslintu
v a i Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai FIRESTONE TIRBS. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock abeorbers. Mufflers and pipeo. 
Tune-Upe. Lubrication. Cbange of ofl 
and FOters. 

COUNTRY AUTO ANO TIRE SERVICE 
2423 Wesf 59th Streef .— Ttl. GR 6-7777 

VeiJua nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro 
šeštadieniais nuo 7K)0 v a i ryto Iki 4 vai. popiet. 
Aventadientai uždaryta _ Sav MIKAS CESAS 

ĮDOMIOS KNYGOS MOŠŲ MAŽIESIEMS 
• DU BROLIUKAI, Anatolijus Kairys ^ « 
D DIENA PRIE E2ERO, A Baronas Pasakaits ^L 
D DU DRAUGAI, V. F r a n k i e J ™ £ t e ^ \ v y 1 s ^ g « 
D GABRIUKO U2RASAI, J. SvabaiSSSene; A n ^ U S 
D KAIMUOSE. Milda Kvietytė. Pasakė A P y 8 a k * S 2 
H S r ^ J ° V A R D & f f i s - St Džiugas. II-ji laida, EflėraScial S S D KETURI VALDOVAI, S t Džiugas. Pasaka ^erascial g w 
U KAIP ALGIUKAS V£JO IE6KOJO N JankutA P««,w^fi • ^"«« 
R r ^ 6 l RYTAS' V0VERE» J- M ^ J S S s c ^ k ° J h n a i g g 
g LAUMfi DAUMfi, St. P e t e r s ^ e ^ T p ^ a a k T ^ ^ £ S 
H i ^ H ^ ? f ^ ^ N a ^ ^ « « - Pasakojimai -
D MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS, Vytė NemunėuTESl r-
D PARKAS ANAPUS GATVfiS, D. B m * S ApysalS 
D PUPUCK) PASAULIUKAS, Ona Mfkailaitė Pasakot 
• SAULUT8 DEBESĖLIUOS, L. 2rtkevi*hui Eilėrafičud 
D VYSKUPO KATINAS, C Grincevičius. P a k k o s T ^ 
D NYKŠTUKŲ MOKYKLA, Adelė Jonušaitė-AbromaitienA 
D PELIUKAI IR PUSTAKES, B. Pūkelevieiute 
• SKRAIDANTIS PARŠUKAS, B. Pūkelevicnit* 
D KLEMENTINA IR VALENTINA, B. Puketeviciūtė 
n RTMAS PAS KĘSTUTI, B. Pūkeleviciūtė "' •-* t, « 
G BALTOSIOS PELYTES KELIONE I MENULI, Danutė Bindokienė 11 % 
D JAUNIEJI DAIGELIAI, J. Narūnfe B«n«>taęnė Į .50 
D RCTELES AITVARAS. J. Narūne Ž'Z 
• ŠAUNUS PENKETUKAS, Jaozas Švaistas i į m 
D VAIKUČIO DŽIAUGSMAI, Grasė Petrėnienė fcloo 

Pažymėjus kvadrate norimas knygas iikirpti Ir stosti: 
OBACG AS, 4515 W. ttrd 84, Cfctaf* B . &m. 
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Bendru keliat 

TIKRAS PASIRYŽIMAS LAIMĖTI 
Organizuota religinė, dvasinė, biamasi pačiais griežčiausiais 

tautinė, kultūrinė ar visuomeni- kovotojais prieš Lietuvos paver-
nė veikla yra gruoblėta. Joje susi- gėją, bet faktiškai kaip tik jiems 
duria skirtingi žmonės ir skirtin- pasitarnauja sistemingu mūsų 
gos pažiūros veiklai taikomomis skaldymu, lietuviško darbo truk-
priemonėmis. Juoba ši veikla yra dymu, jaunesniųjų atgrasymu 
sunki išeivijoje, kur reikia atsis- nuo bet kokio lietuviuose pasi
pilti svetimybėms, nepasimesti reiškimo.- Būtų tekę iškelti mo-
savose smulkmenose, susirasti ralinę atsakomybę ir tų, kurie tą 
tiesesnius kelius išimtinai savo griovimo akciją iš užkulisių pa-
tikslams ir laimėjimams. Dar la- salomis inspiruoja bei slapčio-
biau sunkina, kai jau antroji iš- mis jai pritaria ar kurie nesusi-
eivių karta staigiai šalinasi nuo vokdami fr viešai ją laimina sa-
savo ateivių tėvų, kuriuose jie yra vo sveikinimais" (p.2). 
matę tik sunkumus, vargus ir į- Tai vaizdas imigrantų dalios ir 
temptas pastangas susikurti nau- nelaimės, kurios, deja, lydi be-
ją gyvenimą svetimoje žemėje. veik visus. Juo labiau šiuo metu, 

Naujosios kartos tik maža da- kai priešas stengiasi sunaikinti 
lis išlieka prie tautinio kamieno, lietuvišką išeivijos veiklą pačių 
nes ji jau glaudžiau susijusi su išeiviu rankomis ir darbais. Slap-
vietine aplinka, mokslo ar darbo ti kurstytojai nėra nežinomi. Blo-
draugais, įsiliejusi į kitą veiklos giau, kad viešais kurstytojais pa-
srovę ar visiškai pasitraukus nuo sidaro net tie, kurie savo ryžtu ir 
bet kokios viešos veiklos. Tai nė- darbu turėtų ieškoti bendro ke
rą kurios nors paskiros tautines lio senajai ir jaunajai kartai ke-
grupės tragedija, bet visų tauty- liauti drauge į bendrą tikslą. 
bių ir visų laikų imigrantų masės Tautinis kelias nėra tik priemo-
kelias. nių pasirinkimas, bet paties tiks-

Etnimų grupių organizatorius lo teisingas supratimas dabartyje 
ir Amerikos italų buvęs vadovas * 
mons. G. Baroni teisingai yra iš- Pasiryžimas siekti tautinio 
aregkes, kad "pirmiausia italą tikslo ir tautinės gyvybės išlaiky-
reikia padaryti italu, o arnerikie- mo remiasi ne tuščia kritika, o 
Su jis pats savaime pasidarys", darbais. Pakankamai išeivijoje 
Jis norėjo pareikšti, kad tautinės yra erzliųjų gyvenamoje aplinko-
grupes savo tarpe turi pirmiau- je, todėl reikia jų mažiau visuo-
sk susirasti bendrą kelią, bendrą meniniuose darbuose. Daug yra 
kalbą ir bendrą tikslą, o imigra- kritikų bet kokios veiklos, kurios 
cinis kraštas, imigrantų mišinys net nesistengiama suprasti, o 
savo ttakos nepraras. Aplinka sa- permažai pozityvaus ir konstruk-
vaime diktuota bet kurios tauty- tyvaus žodžio ir veiksmo tauti-
bės žmonėms tuojau įsijungti į niams reikalams pagilinti :T SUS-
gyvenamo krašto nuotaikas. tiprinti. Daug yra kalbančių a-

Tačiau rasti bendrą kelią ir pie moralę, nors tos moralės dės-
bendrą tikslą, kaip sako tas pats niais jie negyvena ir jų bend-
Baroni, ne taip lengva. Tam rei- riems darbams netaiko. Išeivijoje 
Ida kilnumo ir dvasinio subrendi- išdrįsta net tautos išdavikai mo
sto. Reikia jausti savo tautinį, ra- kyti teisingumo, tėvynės meilės ir 
suų, religinį pagrindą, kad jaus- patriotizmo, nors patys dar savo 
tusi artimais .savo tėyams ir net nusikaltimų nėra atitaisę, 
toli likusiems" giminėms, siektų Patriotizmas remiasi savo tėvy-
savyje ir kūrybinėje veikloje iš- nės ir tautiečių meile. Jų niekini-
reikšti savo intymiausią dvasinę mas, skaldymas ir mėginimas 
asmenybę. juos iš tautinio darbo išskirti y-

Tai svarbu ir lietuviams, kurių ra antipatriotinė, išdavikiška pa
čia tėra tik mažuma tarp kitų stanga ginčus perkelti į išeivijos 
tautinių grupių. Tačiau lietuviai gyvenimą, kad priešas laisvai ga-
savo visuomenine, kultūrine ir lėtų skleeisti komunistinę propa-
tautine veikla daugelį kitų gru- gandą, įtikinėdamas, kad oku-
pių pralenkia savo iniciatyva ir puotoje tėvynėje pavergtieji gy-
kūrybmgumu. vena laisve, o ne kančiomis. Prie 

* jų ir glaudžiasi žmonės, kurie ne
lietuvių išeivija nėra išimtis, turi jokių pozityvių idėjų. Jie ieš-

Ji taip pat savo antrąją kartą di- ko tik progų kam nors įskaudinti, 
deliu ryžtu turi išauklėti pir- ką nors suniekinti, iškreipti kitų 
miausia lietuviais. Amerikiečiais žodžius ar sakinius, kalbėti apie 
ta karta jau savaime yra, ameri- nebūtus dalykus, skleisti melą, 
kietisku gyvenimu gyvena ir ja- kad kova vyktų šiapus, o ne ana
me pasinėrusi Lietuvišką dvasią pus. To jie siekia kartu su tautos 
išlaikyti' ir bendrus kelius rasti priešais iškreipto 
veikloje šiandien yra ne vieno vardu. 
asmens ir ne vienos organizacijos Tokie žmonės, kaip dauguma 
uždavinys, bet pareiga kiekvieno mano, neturėtų būti laikomi sa-
lietuvio, patriotizmo neiškreipu- vos tautos ir savos visuomenės 
sio ir nesužalojusio. Tai gal kiek nariais, o tik votimis, ardančio-
pesimitiškai, bet nuoširdžiai, at- mis svetimybių jau apardytą tau-
virai, teisingai charakterizuoja tinį išeivijos kūną. Tačiau šian-
"Aidų" (sausio 1978, sausio, nr.) dien reikia labiau negu bet kada 
pereitų metų lietuviškos veiklos tikrų darbų ir tikrų asmenybių, 
apžvalga. nors reiktų ir didelių pastangų. 

Primindamas nešvankų pasku- Nereiktų atmesti nesąmoningai 
tiniojo Vyfeuto D. universiteto klystančių ar nesugebančių ma-
rektoriaus ir mokslininko prof. tyti tikrovę. Bet vis dėlto tikrieji 
St. Šalkauskio niekinimą, auto- visuomenės stulpai, kuriais laiko-
rius sako: "Sunku tiesiog supras- si tautinis rūmas vergijoje ir iš-
ti visą tokį kvaitulį. Tikime, kad eivijoje, yra aukos ir patriotizmo 
ir šio kvaitulio pagautieji nuo- žmonės, kovotojai prieš okupan-
širdžiai jaučiasi atstovaują ty- tą. Didvyrių ar bent aukos nebi-
ram patriotizmui Bet reikia at- jančių tautinių, visuomeninių ir 
virai pasakyti: visai nepatriotiš- religinių asmenybių dar laukia 
kai elgiamasi, kai diena iš dienos visa tauta. Tuos, kurie griauna 
pavardėmis vienas po kito nie- lietuvišką darbą, reikia palikti 
kmami, koneveikiami ar tiesiog nuošaliai, nes tautai jie jau žu-
Šmeižiami visi, kurie tik imasi ve. Bet reikia kurti naujas priemo 
lietuviško darbo... Kas nori išlik- nes ir ieškoti bendro kelio, kad 
ti nedergiamas, tas turi vengti visose lietuvių kartose būtų iš-
bet kokio lietuviuose pasireiški- laikytas pasiryžimas tautos tikslų 
mo. Ne patriotų tai darbas! Skel- siekti. Pr. Gr. 

JAV ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIAMS 
Ar J AV keičia politikai krypti 

P. GAUČYS Nuolat iškyla ginčai dėl JAV 
karinių įsipareigojimų pasaulyje. 
Keliami klausimai ir jaučiamas 
nepasitenkinimas kongrese ir 
spaudoj dėl JAV pernelyg dide
lio susirišimo sutartimis ir įsipa
reigojimais ginti sąjunginius 
kraštus, teikti jiems ūkinę bei 
karinę paramą". Klausiama, ką 
JAV gauna mainais už tuos įsi
pareigojimus. Be to, ar visos vals
tybės, su kuriomis JAV yra susir-
šusios gynybos sutartimis, dar tų 
sutarčių pageidauja, kai žymiai 
pakito politinės sąlygos. 

Finansinė našta 

Jokia kita valstybė niekad ne
buvo nešusi tokios sunkios finan
sinės naštos. JAV pasirašytomis 
sutartimis yra įsipareigojusios 
ginti 42 šalis, į tą skaičių neįeina 
Izraelis, kurį JAV globoja ir šel
pia kitokio pobūdžio pažadais. A-
merika laiko apie 300 karinių ba
zių 20 šalių ir daugybę menkes
nio pobūdžio įrengimų, išbarsty
tų įvairiose pasaulio dalyse. Už
sienio šalyse Amerika laiko 485,-
000 karių, su jais gyvena 370,000 
šeimos narių. Krašto gynybos de
partamentas užsieniuose samdo 
apie 170,000 civilinių tarnautojų, 
iš kurių 35,000 yra amerikiečiai. 
Visų jų išlaikymui išleidžiama 
daugiau kaip 60 bilijonų dolerių 
per metus. 

Nepaisant išmokamų didžiu
lių sumų sąjunginėse valstybėse, 
yra plačiai paplitęs jų nepasiten
kinimas. Tuoj po nelaimingo 
Vietnamo karo pabaigos, Tajus 
pareikalavo atitraukti beveik visą 
ten buvusią JAV kariuomenę. Fi
lipinai nuolat spaudžia JAV, kad 
jų ten turimos karinės bazės būtų 
bendrai valdomos. Japonija vis 
abejoja dėl su JAV sudarytų jos 
gynimo sutarčių vertės. Nuolat 
iškyla nesusipratimai su P. Korė
ja dėl ten stovinčių 40,000 JAV 
karių. Dabartinis prez. Carteris 
paskelbė savo nutarimą iš P. Ko
rėjos palaipsniui atšaukti daugu
mą ten laikomos kariuoments. 
Tas nutarimas sukėlė didelį ne
pasitenkinimą ne tik P. Korėjos, 
bet h* Japonijos ir netgi Kinijos. 

Amerikiečiai Europoje 
Europoje irgi daug nepasiten

kinimo ir kritikos dėl nepakan
kamo jos apginklavimo, patai
kavimo Sovietams, mažinant sa
vo strateginę jėgą. Ryšium su 
tuo, JAV pasižadėjo 10,000 karių 
padidinti savo kariuomenę Vaka
rų Europoje. NATO narės Grai-

patriotizmo j kija ir Turkija, susipykusios dėl 
Kipro salos, graso uždaryti visas 
JAV karines bazes Graikijoje ir 
Turkijoje. Kai kurios jau uždary
tos Graikijoje. Graikija atsisakė 

savo kariuomenę laikyti NATO 
žinioje. Turkija, keršydama už 
jai ginklų pardavimo sulaikymą, 
graso uždaryti JAV gynybai labai 
svarbias bazes Turkijoje. Portu
galijos kairioji vyriausybė ketino 
nebeatnaujinti sutarties dėl Azo
rų salose esančių JAV bazių. Ispa
nijos visuomenės kairėjimas nu
mato, kad nauja Ispanijos vy
riausybė gali būti socialistinė, o 
tada ji reikalaus uždaryti JAV 
ten laikomas labai svarbias kari
nes bazes. 

Kongrese aidi stiprūs balsai, 
reikalaują peržiūrėti JAV karinių 
bazių politiką. Vien tik dėl 
NATO reikalingumo nekeliama 
abejonių. Tačiau kiek tai liečia 
JAV įsipareigojimus Azijoje, — 
SEATO, CENTRO ir ANZUS su
tartimis, — norima nuo jų atsi
mesti. 

Nūdien Amerikoje vyrauja 
nuotaikos nebeįsivelti į tolimose 
šalyse vykstančius konfliktus. 
Kai rusai su kubiečiais smurtu 
įkurdino komunistinę santvarką 
Angoloje, kongresas neleido pa
gelbėti Angolos kovotojams už 
tikrą nepriklausomybę. Dabar So
vietų ginkluojamai ir kubiečių 
talkininkaujamai Etiopijai ple
čiant karą prieš Somaliją, JAV 
atsisako pagelbėti ir Somalijai. 
Kairiau nusiteikę kongresmanai 
ir senatoriai būtų linkę atsisaky
ti visų įsipareigojimų Azijoje, nes 
jau esą gana JAV b'ūti pasaulio 
policininku ir apsiriboti vien to
mis sritimis, kurios JAV intere
sams yra svarbios. Tačiau kiti se
natoriai ir Baltieji rūmai reiš
kia susirūpinimą, kad, JAV pra
dėjus nusikratyti savo įsipareigo
jimų Azijoje ( dabar tik kalbama 
apie tai) , .visam pasauly pradeda 
kilto susirūpinimas, kad JAV ne
prarastų ryžto vaidinti lemiamą 
vaidmenį pasaulio reikaluose. At-
si metus nuo SEATO, CENTO ir 
ANZUS (Azijos gynimo), kil
tų stipri susirūpinimo ir baimės 
banga, netikint, kad bėdos atve
ju JAV laikytų savo žodį P. Korė
jos, Japonijos ir V. Europos gyni
mo reikalu. 

kariškų bazių užsieniuose laiky
mas brangiai kainuoja, bet jos 
sudaro būtiną sąlygų JAV saugu
mui. Modernioji technologija ne
pakeitė pagrindinio fakto, kad 
priešui daug sunkiau skverb
tis vandenimis negu sausuma, 
todėl JAV gynyba suorganizuota 
anoje vandenynų pusėje, o tam 
reikia esamų sąjungininkų anoje 
pusėje, kad būtų galima turėti 
veiksmingą gynybos erdvę 
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KRISTUS - MOTERŲ TEISIŲ 
GYNĖJAS 

. 

Gyvybiniai interesai 
Nepaisant visų abejonių ir ne

pasitenkinimų, visgi amerikie
čiuose vyrauja įsitikinimas, kad 
JAV turi gyvybinių interesų Va
karų Europoje, Vidurio Rytuose, 
Persijos41ankoje ir Azijoje. Čia y-
ra daug abejonių dėl Pietų Korė
jos. Kairiųjų sluoksniams nepatin
ka P. Korėjos diktatūrinė santvar 
ka L mėginimas kyšiais į savo 
pusę palenkti kongreso narius. 
Tačiau Sovietams vis atkakliau 
siekiant įsigalėti Persijos įlankoje 
ir vadinamam Afrikos rage (Etio 
pijos Somalijos karas) yra užuo
minų, kad prez. Carteris gali at
sisakyti savo sprendimo atšaukti 
JAV kariuomenę iš P. Korėjos. 
Ryšium su tuo JAV plečia savo 

Keliaudamas Jėzus su savo' B Evangelijos galima spręsti*, 
mokiniais per Samarifą, užsuko į kad Jėzus dažnas buvo svečias 
tą vietą, kur buvo Jokūbo šuli- Betanijoje pas Lozorių ir dvi jo 
nys. Mokiniai nuėjo į Sfcharo seseris Mortą ir Mariią. Kartą 
miestą pasiieškoti maisto, o jis Morta padarė Jėzui priekatfta, 
nuvargęs atsisėdo prie šulinio, kad jis leido Marijai sėdėti prie 
Tuo metu atėk> viena moteris savo kojų ir klausytis, ką jis ka1-
vandens pasisemti Jėzus prakal- bėjo. Ji sakė: "Viešpatie, tau re-
bino moteri. ir prašė vandens at- rūpi, kad sesuo palieka mane \ e-
sigerti. Kalba išsivystė apie teolo-. ną patarnauti? Sakyk, kad ji 
ginrus klausimus, —apie žmo-'man padėtų" (Lk. 10. 40). Mor-
gaus laimės troškimą, apie Die- tos priekaište matyti žvdų 'autos 
vo garbinimą. apie atėjimą Me- nuotaika moters. atžvilgiu, kad 
sijo. kuris viską turės pasakyti ir kalbėti moteriai aoie aukštus ir 
paskelbti žmoniiai. Kalba pasi- dargi religinius dalvkus yra tik 
darė tokia nuoširdi, kad moteris laiko'gaiŠirrimas. O Kristus apri-
pati ėmė stebėtis. Mat, ji buvo na ir pagiria Mariją, kad ji pasi-
samarietė o Jėzus žvdas. Žvdai rinko geresnę dali kaip virtuve ir 
su samariečiais tuomet nenorėjo patarnavimas. Tuose pačiuose 
nieko bendro turėti. Jėzus nu- namuose pas Lozorių vaišėse bu-
sakė tos moters gyvenimą, pasą- vo nepatenkintas Judas Iskarno-
kė, kad ji gyvenanti ne su savo tas, kad Marija, paėmusi svarą 
vyru, ir prisipažino, jog jis esąs,brangių tepalų, patepė Jėzui ko-
Mesijas, kurio laukia išrinktoji jas ir nušluostė jas savo plaukais 

tauta. 
'Tuo metu sugrįžo Jo moki

niai ir nustebo, kad jis Šnekučiuo
ja su moterimi" (Jn. 4, 27). Mo
kiniai nustebo, nes jiems atrodė, 
kad jų mokytojui netinka kal
bėtis su moterimis. Jie iš patir
ties žinojo, kad jų mokytoias kal-

santykius suSaudi Arabija ir Egip fea %Ą& a p i e l a b a i j j y ^ dalykus, 
tu, palaikydama glaudžią drau-į_ a p J e d a n g a u s karalyste, apie 
gystę ir su Izraeliu. Neketinda-, d a T ė v ą > a p i e j ^ ^ sie_ 
mos prisiimti naujų tsiparagoji-Į^ ^ ^ A p j c religmius W a u $ i . 
mų, jos keičia savo politiką t r e - , ^ ^ nhįn&i n i e k o ^ ^ į . 
čiojo pasaulio atžvilgiu, kūno ^ ^ ^ ^ j a ^ n ^ P a s 
reikšmė ateityje vis didės. 

Politika Sovietų atžvilgiu 
Gynybos departamento tvirti

nimu, vienašališkai tai padarius, 
tai reikštų, kad amerikiečiai duo
da Sovietams laisvas rankas įsi
vyrauti pasaulyje Įvairių diplo
matų manymu, dabar kiekviena 
valstybė turi atsisakyti minties, 
kad ji viena savo pačios jėgomis 
turi apsiginti nuo užpuolėjų. To
dėl ir JAV turi laikytis visų susi
tarimų bendrai gintis, jeigu jos 
nori būti pasaulio galybė. Nors 

(Jn. 12, 3). Judui atrodė, kad 
tai yra nereikalingas išlaidumas 
ir kad Mokytojui netinka toks 
moters patarnavimas. 

Senajame įstatyme nerasime 
nė vieno mokytojo, kuris tarp sa
ve mokinių turėtų ir moteris, o 
Jėzus su apaštalais turėjo talki
ninkes. **Su juo buvo dvvlika 
apaštalų ir kelios moterys... Mari
ja, vadinama Magdaliete, iš ku
rios buvo išėję septvni demonai. 
Erodo prievaizdo Chuzos žmo
na Joana, Zuzana ir daug k:tų 
moterų, kurios rems patarnau
davo savo turtu** (Lk. 8,1-3). 

Kristaus kančios metu mote
rys buvo ištikimesnės už apašta
lus. Pagaliau prisikėlęs iš numi
rusiųjų Viešpats pirmiausia pasi
rodė Marijai Magdalenai, ir prieš 
visokias žydų tradicijas moterys 
buvo Kristaus prisikėlimo liudi
ninkės. Žinoma, Kristus nepa-

žydus ir bendrai anų laikų Ry
tų socialiniame gyvenime mote
ris buvo laikoma mažo vaiko 
vietoje Jos socialinė padėtis bu
vo panaši į beteisių vergų būklę. 
Žydų teismuose moterys neturė-
io teisės liudyti. Jų paliudijimai 
buvo laikomi bereikšmiais tiesai 
surasti ar įvykiams išryškinti. 

B keleto epizodų, aprašytų . . . . . . 
Evangelijose, matome, kad Jė- skelbė žmogaus temų ^ ^ a r 
zus prieš žydų tradicijas moters vergijos panaikinimo manifesto, 

»_E „ . * _ : _ - x~; : T:„ bet jo mokslas ir gyvenimo pa
vyzdžiai liudija, kad visi žmonės 

Sergiejus Kovaliovas, rusų moksli-

nelaikė mažesniu žmogumi Jis, 
visų vargšų ir skriaudžiamųjų už
tarėjas, nusidėjėlių gynėjas, gy
nė taip pat ir moters žmogišką 
pilnumą ir lygybę. Kai fariziejus 
Simonas buvo nepatenkintas, 
kad nusidėjėlė moteris prie Vieš
paties kojų parpuolusi verkė, 
verkdama laistė jas ašaromis, 

ninkas, nuteistas sovietinio teismo šluostė savo plaukais ir tepė jas 
Vilniuje septyneriais metais lage- brangiu tepalu, Jėzus ne tik tą 
rio ir trejais metais tremties už m o t e r į u ž t a r ė i r išteisino, bet ir 
«LKB Kronikos" s^idkną, to'^ ^ ^ ^ j a u B č i a u 
centracmiame lageryje buvo laiko H . *"* . . . . . . ,, 
mas izoliuotoje vienutėje. į statė už paų šeimininką, nes ji 

turėjo didelę meilę (Lk. 7, 36-
£JQ̂  j£ z u s y ^ nusidėjusią mo-

— Popiežius Paulius VI t e r i ) kurįą fariziejai atvedė prie' 
audiencijoje priėmė Vienos fe- (Viešpaties, kad būtų pasmerkta 
deralinės srities, Austrijoje, pagal Mozės įstatymą mirčiai, 
gubernatorių ir Vienos miesto taip pat apgynė ir sugėdino jos 
burmistrą Leopold Gratz. • kaltintojus (Jn. 8,1-10). 

pačia savo prigimtimi yra lygūs. 
Tai gerai suprato pirmieji 

krikščionys. Sv. Paulius rašo ga-
latąms: "Juk jūs visi esate Dievo 
vaikai, tikėdami Jėzų Kristų- Ne
bėra nei žydo, nei graiko; ne
bėra nei vergo, nei laisvojo; ne
bėra nei vyro, nei moters: visi 
jūs esate viena Kristuje Jėzuje!'* 
(Gal. 3, 26-28). Tačiau šv. Pau
lius, būdamas savo amžiaus vai
kas ir fariziejų mokinys, pagal žy
dų tradicijas moko korintiečius, 
kad moteris yra sukurta vyrui 
(1 Kon 11, 9), kad vyras yra 
moters galva ( t p !!, 3), todėl 
moterys turi būti vyrams klus
nios ir jeigu jos nori ko nors iŠ-

(Nukelt* ) 5 psL) 

KAN. FELIKSĄ KAPOČIŲ 
PRISIMINUS 

EKUMENINIS 
BENDRAVIMAS 

Maldos Oktavos už krikščio
nių vienybę proga, Londono ka
talikų Westininsterio katedroje 
apsilankė ir kalbą pasakė an
glikonų Bažnyčios primas Can-
terbury arkivyskupas Coggan. 
Tai antras kartas katalikų ir 
anglikonų santykių istorijoje, 
kad Canterbury arkivyskupas. 

nam anglikonų visame pasauly
je, pasako kalbą Westminsterio 
katalikų katedroje. Sveikinda
mas anglikonų Bažnyčios vado
vą, Anglijos katalikų primas 
kardinolas Hume pasidžiaugė, 
kad pasaulinis sąjūdis už krikš
čionių vienybę vis labiau plečia
si, drauge išreikšdamas viltį, 
kad su laiku bus galutinai nu
galėtas papiktinimą sukeliantis 
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DB. P . MAČIULIS 

Kauno kunigų seminarijos mokomasis personalas 
buvo nedidelis, vidaus tvarkai palaikyti seminarijos 
vadovybė parinkdavo iš vyresnių kursų bei šiaip ga
besnių moksle klierikų pagalbininkų ir jiems paves
davo vienas ar kitas pareigas. Tokių pareigų eilėje 
buvo klierikų dekanas, skiriamas iš paskutinio kurso, 
ir t rys , keturi vadinami prepozitai pirmamečių kamba
riuose gyventi Vienas klierikų buvo vadinamas eura-
tor infirmorum, atseit, sergantiems patarnauti. l i tur
ginėms bei apeiginėms pareigoms tvarkyti vyskupo 
katedroje sekmadieniais būdavo skiriami du klierikai 
— apeigų meisteris ir jo padėjėjas bei pavaduotojas, 
šitos pareigos tęsdavosi dvejus metus, kai aukščiau 
minėtos — vienerius metus. Seminarijos vadovybė už 
einamas pareigas klierikus atleisdavo nuo metinio mo
kesčio. 

Tokių officiantais vadinamų klierikų skaičiuje 
1913 mokslo metais buvo ir Feliksas Kapočius, pa
skirtas bažnytinių apeigų tvarkytojo padėjėju, kitais 
metais perėmęs vyr. tvarkytojo pareigas. 

F . Kapočiaus tėvas turėjo pusvalakį žemės Vol-
tūnų kaime Žemaitkiemio valsčiuje, be to, buvo geras 
kaimo kalvis, tad vieną vaiką sugebėjo leisti į Ukmer
gės vidurinę mokyklą. Mokyklą baigęs Feliksas pasi
rinko mokslą tęsti Kauno kunigų seminarijoje. 

i a t o a a g prasitanau, kad Kauoo kunigu, 

rija medžiaginiu atžvilgiu nebuvo patraukli, aprašo
mu metu ji nebuvo patraukli ir dvasiniu nusiteiki
mu. Kai po vyskupo M. Valančiaus j Žemaičių vysku
piją atėjo kiti žmonės, pvz., anykštėnas Palionis, sto
damas į seminariją lengva širdimi pakeitęs savo gra
žią lietuvišką pavardę į Pallulioną, arba vėliau jo įpė
dinis viekšniškis Cirtautas pasivadinęs Cyrtowtu. 

Viešosios lietuvių katalikų bažnyčios įstaigos dar 
daugely vietų ir XX-to amžiaus pradžioje lenkišku
mu atsirūgdavo. nekalbant apie Vilnių ir Seinus. Len
kiškumas buvo įsispraudęs.ir žemaičių vyskupijos se-
minarijon. Paskutinis Žemaičių vyskupijos Vnkinin-
kas po pavėluotos operacijos mirė 1913 metų rudenį 
Berlyne. 

1914 metų viduvasarį prasidėjęs pirmas pasau
linis karas sutrukdė naujo vyskupo paskyrimą Žemai
čių vyskupijai, tik 1916 metais nauju vyskupu bu
vo parinktas Petrapilio katalikų kunigų seminarijos 
profesorius kun. Pranciškus Karevičius. Po konsekra
cijos dėl nepaprastų karo meto sąlygų per Švediją 
pasiekė Kauną tik 1917 metų gegužės mėnesį ir užėmė 
vyskupo sostą Kauno katedroje. 

Kaunas rusų viešpatavimo laikais buvo laikomas 
pirmaeile tvirtove, tad karo pradžioje rusų valdžios 
parėdymu seminarijos rūmai buvo paimti Raudonojo 
Kryžiaus žinion, o seminarija buvo priversta išsikelti 
i i Kauno. 

Seminarija paskubomis susirado Vašakėnuose ap
leisto dvarelio mažas patalpas, kuriose ir likusi dalis, 
neišsisklaidžius Rusijoje, buvo perskelta pusiau, 
norint toliau tęsti pradėtą mokslą. Vieni pagreitintu 
tempu mokėsi pirmą pusmetį, kiti — antrą. Ir gražiai 
susimezgę mano santykiai su F. Kapočium tada su 
rizgo, nes man teko mokytis pirmame pusmety, tuo 
tarpu Kapočiui — antrame. 

Vy&cupm Pr. Karevičiui atvytais j Kauną iai7 

tų rudenį, šiaip taip atremontavus apgriautus semi
narijos rūmus, pasilikusieji Lietuvoje klierikai buvo pa
šaukti į Kauną mokslo tęsti 

Seminarijos vadovybė s a nauju vyskupu iš vie
nos pusės sudarė pianą mokslo kursą vieneriais me
tais padidinti Kadangi, karui praūžus, žemaičių vys
kupijoje pasireiškė didelis kunigų trūkumas, reikala
vo pagreitintu būdu kursus skelti pusmečiais. Vyres
niųjų kursų klierikai, jų skaičiuje ir Feliksas Kapočius 
jau 1918 metų liepos mėnesį buvo įšventinti kunigais. 

Čia tenka prisiminti, kad praūžusi karo audra 
mūsų kraštui be kitų nelaimių paliko ir užkrečiamų 
ligų žalą: dizenteriją ir sutinę, kuri tūkstančius žmo
nių be laiko nuvarė į kapus. Rusų karinės vadovybės 
raginami 106 kunigai pasitraukė į Rusiją. Lankyda
mi ligonius, likusieji kunigai taip pat užsikrėtė dė
mėtąja šiltine, viename tik Ukmergės dekanate per 
nepilnus 1916-17 metus išmirė 18 kunigų. 

Žemaičių vyskupijos dvasinis atkutimas prasidė
jo su vyskupu Pr. Karevičium, pradedant vyskupo 
intronizaija Kauno katedroje. 

Kai vyskupas Pr . Karevičius iš sakyklos pirma 
prabilo lietuviškai, aiškiai pasakydamas, kad, lietu
viams jau paaugėjus, "auklės nebereikalingos", len
kai ir lenkuojantys dvarininkai suprato, kam tie vys
kupo žodžiai buvo taikomi, žinoma, įsižeidė ir supy
kę bendruose vyskupui pagerbti pietuose atsisakė da
lyvauti įsivaizduokit, vyskupas išdrįso prabilti pir-
ma lietuviškai o tik paskui — lenkiškai 

Tas vyskupo mostas lyg kokia banga nesiekė vi
sus žemaičių vyskupijos pakraščius, suprantama, ir 
Kauno kunigų seminariją, kurioj anuo metu dar te
bebuvo t rys aiškus lenkintojai: inspektorius Pace vi-
čius, prof. Br. Lauš ir klierikų kr pelionas Wolowiczius. 

I 
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VASARIO 16 
Sioux Gty, Iowa 

Sioux City lietuviai vasario 19 
d., sekmadienį, įspūdingai minė
jo Vasario 16-tąją. 

Vietos klebonas jau vasario 12 

asri??2Ci, s & i ! Tiaros-st-
prikl sukakti ir istorines min-
dauginės Lietuvos 753 m. su
kaktį, mums tinka ir juodi rū
bai, nes rusai komunistai Lie-

Lietuvos atstovas dr. St. Bač-
kis ir O. Bačkk iė Vasario 16 

nuotaika. Jo dalyviai pasveikino 
kleboną 76-tofo gimtadienio pro
ga (jis gimęs vasario 16). 

Lietuvos laisvinimui aukojo 
kun. S. Morkūnas — 300 dol., 
po 25 dol. — M. Kuncienė, S. 
MeSkauskas, P. Strazdas; po 20 

d. paskelbė bažnyčioje minėjimo ^ _ B Chrišlorbersoti, E. Ru-
Mdonfenė, K. 2olpys, A. 2virgzdi-

nas; po 15 dol. — A. Liaudans-
kas, B. F.aušinartfs; po 10 dol. 
— J. Cicėnas, M. Ltmeckas, D. 
Donovan, C MaskeviČius, F. Py-
rek: po 5 dol. — M. Berlm, Ch. 
LuksVs, S. Ručinskas, B. Skuo
das, A. Sližys. J. taries, B. Te-
moshek, J. Ulanskas, L Urbo
nas; po 2 dol. — J. Yorkus ir ki
ti po ma?fau. I? viso surinkta 
600 dol. Pasiusta Altai, L Bend
ruomenei h* Vilkui 

Korespondentas 

tuvį yra okupavę ir daugybę ^ ^ " " ^ priėmimą Lietu 

VISUS 
tuvius ir kitataučius, lankančius 
meniškai išpuoštą Šv. Kazimie
ro bažnyčią, melstis ir priimti 
komuniją už kenčiančius lietu
vius Lietuvoje, Sibire ir kitose 
Rusijos vietose bei laisvojo pa
saulio lietuvius ir jų bičiulius, 
nenuilstamai kovojančius už Lie
tuvos ir visų pavergtųjų tautų 
laisvę. 

Parapijos biuletenis lietuvių ir , 
anglų kalbomis vasario 12 ir 19 
buvo skirtas žinioms apie paverg
tą Lietuvą. 

Kun. S. Morkūno pastangomis, 
jam asmeniškai prašant, vietos 
dienraštis "Sioux City Joumal" 
ir vyskuoiios savaitinis laikraštis 
"The Globė" Vasario 16 proga 
įsidėjo kun. S. Morkūno straips
nius, The "Globė" dar įsidėjo 
nuotraukas: arkivyskupo Mečis
lovo Reinio, kuris 1937 m. lan
kė Šv. Kazimiero parapiją, miru
sio 1953 m. lapkričio 8 d. Vladi
miro kalėjime netoli Maskvos ir 
kun. S. Morkūną Savo straips
niuose kun. S. Morkūnas labai 
plačiai nušvietė Lietuvos neteisė
tą pavergimą, sulaužant visas ne
puolimo sutartis, nusikalstant 
prieš tarptautinę teisę ir Sovietų, niukai 
negirdėtus istorijoje žiaurumus, 
sunaikinant milijonus nekaltų 
žmonių ir šimtus tūkstančių Lie
tuvos geriausių patriotų arkivys
kupų, vyskupų, kunigų, vienuo
lių, misionierių, seserų, pasaulie
čių Lietuvos ir Sibiro vergų sto
vyklose. 

Dvejas Misiąs už pavergtą Lie 

N e w Britam, C o m u 

lietuviu išžudė ar išvežę j Sibi
rą sunkiems darbams ar mir
čiai. Ji pati esanti Sibiro kanki
nė ir kalinė. Ji dirbo sunkiau
sius darbus, net akmenis skal
dė, karučiu žemes vežiojo. 

Okupantas rusas norėtu, kad 
lietuviai kuo greičiau išnyktų. 
Pirmiausia ten žmr>gų nudvasi-
na, padaro ji gyvurVi-

Sibiras žmones nustatė prieš 
komunizmą. Lietuvoje tikrų 
komunistų nėra, yra tik karje 
ristai, parsidavėliai, kurie už 
gardesnį kąsnį yra pardavę net 
savo sąžinę. 

Pažymėjo, kad Lietuvoje da
bar yra tik dvi rūšys žmonių: 
laisvi "paselenčikaf' ir kaliniai. 
Laisvus '"paselenčikus" tremia 
į Sibirą tuoj nusikaltus (o nu
sikalsti čia labai lengva), o ka-

C L A S S I Fl ED G U IDE 
K £ A L t s H I £• :i~ WMJL HANTED .-r 

• • » • « • » • • » • > \ K AJ m UOTEKYS 
vos pasiuntinybėje. Į priėmimą 
atsilankė ir pareiškė sveikini
mus Valstybės departamento 
pareigūnai iš Europos skyriaus 
h* protokolo, Amerikos Balso, 
diplomatinio korpuso dekanas 
bei kelių Lietuvai draugingų! 

valstybių atstovai ir apaštališko 
delegato pavaduotojas. Taip pat 
priėmime dalyvavo keli žurna
listai 

Be to, priėmime dalyvavo 
estų, latvių ir ukrainiečių ir lie
tuvių organizacijų Washingtone 
pirmininkai su žmonomis, The 
Joint Baltic American Natio
nal Committee pirmininkas su 
Public Relations direktorium bei 
buvusieji Lietuvos užs. reik. mi
nisterijos pareigūnai su žmono
mis. Priėmime buvo apie 100 
svečių. 

Šiemet tą pačią Vasario 16 linius suima, tardo, kankina ir 
paskui tik išveža į Sibirą. O Si- &** POP** International Club 
bire kalinius laikydavo iš pasi- ¥

oi Washingten surengė C. Vance 
darytų iš lentelių garde. Už gar, žmonai pagerbimą, į kurį buvo 

Lietuvos neprifelausomybės ^ išeiti negalima Jei išeisi, tai' pakviestos diplomatinių misijų 
minėjimas New Britaine, Cbnn., ^ įspėjimo šauna (ir nušauna). 
įvyko vasario 12 d., sekmadie-

10:30 vai. ryte Sv. Andrie-

Jeigu neišpildysi darbo normos, 
pvz., neišvesi 8 kubinių metrų 
žemės per dieną, tai atima nuo 

jaus lietuvių bažnyčioje buvo iš į maisto normos, pvz., nuo 600 
kilmingos pamaldos- J bažnyčią Į gramų duonos atima 200 gr. ir 
suėjo gražiai uniformuotų ber- šaukštelį cukraus (tik tą vieną 

Šaukštelį cukraus per dieną ir 
tegauna kaliniai). Kaliniams ne 
galima su kitais žmonėmis kal
bėti. Kai grįžta atlikęs bausmę, 
kalinio niekas nenori priimti 
gyventi; tada žmonės grįžta į 
savo buvusią — kalėtą vietą. 

Mišias laikė ir pamokslą pa-. okupantai rusai išvežė geriau-
sakė Šv. Andriejaus lietuvių pa I g ^ ūkininkus. Dabar ye to gai-
rapijos klebonas kun. Jonas Rik j ^ nes nėra kam ūkininkauti 
teraitis. Mišių metu giedojo miš 
rus parapijos choras. Pabaigo
je choras sugiedojo JAV ir Lie
tuvos himnus 

niūkų ir mergaičių būrys, įneš 
damas JAV ir Lietuvos vėlia
vas. Paskui vėliavas ėjo ir kry
žių nešdamas, kamža apsivilkęs, 
berniukas, o šalia jo, taip pat 
su kamžom apsivilkę, du ber-

tuvą aukojo pats klebonas, o tre-l 

Paklausta, ar Lietuva bus lais 
va, ji pakartojo Solženicyno žo 
džius: "Jei reikia stebuklo, kad 
mano tauta būtų išvaduota iš 

Antrą Vai- p. p. bažnyčios sa- į vergijos, aš tikiu stebuklu". Ti-
lėje buvo surengtais oficialus kėkim ir mes: tas stebuklas at-
minėjimas, kurį atidarė LB 

čias — prel^ L Ziegmann, Sfora | N e w ^^^ j ^ p ^ J w ) zas eis. 
City diecezijos kancleris, didelis 
lietuviu draugas. 

Kun. S. Morkūnas pasakė ke
turis patriotinius pamokslus, gy 

Ljudžros. JneStos JAV ir l ietu-' Si Sibiro kankinės Elenos Ju-
vos vėliavos. Šv. Andriejaus lie I chltes paskaita susilaukė iš pub-
trrenj parap. mišrus choras su- l * 0 3 daug aplodismentų. 

šefų žmonos, jų tarpe ir Pabal
tijo valstybių atstovų žmonos. 

. 
— "Net žudomas vabalėlis 

priešinasi. Ar mes esame men
kesni? Viskas įkyrėjo, viskas 
nusibodo. Duokit mums laisvę, 
trokštame, mirštame! Pasaulio 
tautos, gelbėkite pavergtuosius! 
Tik dabar matome, kad laisvė 
— brangenybių brangenybė". 

"Dievas ir tėvynė", 
Lietuvos pogrindžio laikraštis 

LIETUVIŲ CONDOMtKIOM 
St Petenburg Btacti, 

Floridoje 
10 butų namas verčiamas į coodo-

rainhmi. Butai vieno miegamo. Cent-
ralinis šaldymas ir šildymas kiekvie
name bute. Namas vienas blokas nuo 
jūros ir labai gero paplOdymio. Dėl 
smulkesnių informacijų skambinti 

Chkagoie 312—284-173S; 
St Petenburg Beach $13—3*7-1286 

S E R V I C E REPRESE3STTATIVE 
Reikalingas malonus, suprantantis ir užjaučiantis asmuo klientu rei

kaluose. Idealios darbo sąlygos. Geras pradinis atlyginimas ir visi priedai, 
įskaitant Blue Cross-Bhie Shield Hospitautaticm, ASaĮor Medteal. DeatsJ 
Program, Gyvybės draudimas, pensija bei jžkandfciai — vissų apmoka 
darbdavys. Pageidaujamas rastines, darbo ar panašus prityrimas. Reikaun-
ga mašinėle rašyti ir laisvai kalbėti, skaityti bei rašyti angliškai. 

Kreipti* j H S . OįBBSS, viL SJ&lStS 

SV. KAZIMIERO J L B E T t t l C ILArtNfcS 
4401 W- U l t h S tree t — Ghfeago, Ctt 

PALOS HILL* — By OVKKT 

Walk to public transportatioa.. 
Elegant 4 yr. old spliUeveL living 
na., formai dining n u , family kitch., 
3 lge. bedrms, family rm. WHh fire-
place. Central air. 2y2 car attacb gar. 
Too many extras t© Ust. Upper 70*s. 

Pbone — 588-2427 

LEMONTE 
8 botų mūro namas. 12 metų. $21,600 
pajamų metams. $41,000 morgičius 
už 6 procentą. Gazu šild. Turi būti 
greit parduotas, {mokėti tik $10,000. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St — Lemont, I1L 

257-6675 

S E A L E S T A T E 

N O K I P I R K T I 

Ieškome pirkti iš savininko (be jo
kių agentų) 2-jų ar daugiau butų 
namo Ciceroje. Skambint 863-3879 

Po to sekė meninė programa. 
Parap. mišrns choras, (firiguo-

giedojo JAV ir liėtuvos himnus 
vai paaiškindamas tragiška rėli. i fj. "Apsaugok, AtIkscia1»i&s*,. 
gijos bukli? Lietuvoje ir rusų ko-Į 1B pirm. J. Uodžma minė- jsm&s muz. Roberto Kelly, pa-
munistų vedamą Vnvą, norint su-j j ^ o v^ovivimą p«davė Juo- kamavo "Siūbau. hngau paukš-
naikinti lietuvius, verčiant jauni-į zni RaSduį kuris pradėjo Bern. į telis" — J. Zdaniaus, "Po aukš-
tną vykti į Sibirą vergu darbams. J Brazdžionio įspūdingu eflėraS-itus kalnus" —-K. V. Banaifio, 
saukiant jaunus vyrus i kariuo-i į^u "šiaurės pa*f»fatė" ir papraj "Lietuviais esame mes gimę" 
mene, iš kur didelė dalis negali i §ė kleboną kun. J. RUrterartį su-! — S t Šimkaus, "šiaurės pa-

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikes ir kt 
plytelė*, Glase blocks. Sinkos 
vamzdžaal išvalomi elektra. Ga
nte kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po S vai. vakaro. 

SERAPINAS — 696-2960 
MMMHi 

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

iitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuNiiniiiiiimiiiiH 

TELEVIZIJOS 
apalvotos ir Papimtoa Radijai, 

Stereo b Oro Vėsintuvai 

M I G L I N A S TV 
2S4S W. §Mk SL, ML T76-1488 
^uHimmmitHM«iimaMiiwwimimiiM 
IIIIIIHIIIIIIUIIIIIIIIIIilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIII 

PAC5AGE EXPKESS AGEJTCT 
MARU A NOKEaaET** 

SIUNTIMAI | LIETUVA 

€ karna. tote. S mwgsaii. «6 ir Tai-
man.. $27,500. 

Gražus baitgak>w — 6 kamh. 2 žldi-
adai. 83 ir Kedzie. $64^00. 

19 metų sėmimo. 5 ^ kamb. 3 mie
gami. Daug rūbinių. 2V& mas. aaraftit 
63 ir Narragansett. $54.000. 

2-Jų milrfttų — 2 po 6 kamb. mQr. 
66 ir Tabnan. S32,50a 

50 akrų temes Lemoots. $10.000 
u2 akrą. 

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

2951 W. 63rd St., 436-7878 

WARQUETTE PABKB 
2-ję botų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažaa Arti 
66-os Ir Talman. Žemiau $34,000. 

BCTC NUOMAVIMAS 

Valdymas 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

Ava, — 

T Y S A I I B M O I E R V . N 

Reikalinga* vyras šr moteris 
dirbti pilną laiką geležies (hard-
ware) krautuvėje. Kreiptis j 

ALICE ar MK. YESKES 
6832 S. VVestern Av„ PR 6-1300 

HEUP WAVCED MOTERYS 

TYPIST 
NEED PERSON PART TlME. 

PLEASE CONTACT: 
MISS GRANT — 372-2144 

If interested in part time; ryping 
hours f!exible, salary open Cail 
between 9 AM. and 5 PJ4. vreekdays. 

H O U S E K E E P E R 
6 days per week. Live in or go. 

Owa room, T. V. Ref Mušt speak sooe 
Ensiish. 

Z7*SX». Ask for Mr. CdozsL 

HELP WANTED VYRM 

vos siuntimą įvairių šnipų skleis- \ jfe iškėlė Lietuvos Stiprybe se- j 
ti melui 
lietuvius. 

neapvkantai, 
Ypač vaizdžiai 

skaldvti 

menę, 
grįžti i tėvyne. j kalbėti hrVokacife. Omn. valst. j ivaistė" — žodžiai B. BrazdHo-

Taip pat jis kalbėjo apie M ask- Į ^ Nfacy Jotmaott savo kalbo- i nio» muzika St Sodefkoa. 
Parap. jaunimo choras dirig. 

novėjė. Po jo* kalbėjo New Bri- j nniz. Roberto Keiry, padainavo 
papasa- \ taino mero M«Namaro įgaliotas! "Ant kalno klevelis" — K. Ba-

koio apie lietuviu mokslininkų i atstovas aid. Breodan Ktomedy, j nai^o, "čigonėlis" — J. Ganbo, 
po jo mia*o totemu aid. adv. j "Kur Nemunėlis, Dauguva" — 
Walter Clėbowi«, kuris savo! J- Z. 
kalbą baigė UetuvlSkais žodžiais j Tautinių Šokių grupė, vado-

•i 

P U S M E Č I U I 
WIM Chicagoje 

$73.00 
O i c e r o j e 

rt©/20'5/UM) 
Pensininkams auto apdranda 

Amžins 62 iki 80 m 

). BACEVIČIUS — 778-2233 
6456 So. Kedde Avenue 

Lcbai paeetdatijamot geros 
prekes. Maistas iš Europos sandetto. 
2«os w. «««*» st„ otėmgb, ra. soats 

TJE3U — W A 5-2185 
l l l l l l l l l l l l l l 

SIUlfTOflAI I ULTUVĴ  
ir kitos kraštus 

NEDZINSKAS, 4M6 Areker Ava. 
Chfcago, IU. 6065K, Mef. 977-5689 

siuntimą i psichiatrines ligonines 
baisioms kančioms, kur sveiki, 
protingi žmonės padaromi bepro
čiais. Suminėjo kalbininko J. Kaz
lausko ir poeto M. Tamonio nu
žudymą. Niiolės Sadunaitės nu
teisima sunkiųjų darbų kalėjimu. 

Su dideliu dėmesiu io pa-. 
mokslų klausėsi amerikiečiai, at
vykę net i? trijų valstijų — So. 
Dakotos, Nebraskos ir !owos. 
Kun. S. Morldinas pats asmeniš
kai yra pergyvenęs pirmą rusų 
okupaciją ir penkis mėnesius nuo
lat tardomas, o jo daugumas gi
minių mirė kankiniu mirtimis ka
lėjimuose ir Sibiro taigose. 

Parapijos salėie minėjimas bu
vo pradėtas giesme "Marija, Ma
rija" ir Lietuvos bei Amerikos him
nais. 

Kun. Leonardas Musteikis, Sv. 
Povilo bažnyčios klebonas Plain-
viesv, Nebraska, skaitė minėjimui 
pritaikytą paskaitą. Po to buvo 
iškilmingas banketas, kuri malda 
pradėjo prel- L Ziegmann. Mi
nėjime dalyvavo "The Globė" 
redaktorrus L. Heifner su žmona, L 
didelis lietuvių ir kun. S. Morkū-[ 
no draugas. 

Banketą grynai lietuviškai pa
ruošė prityrusios seimininkės M. 
Kuncienė, E. Meškauskienė, J. 
Lunėddenė ir M. Mugenienė. 
Atjargos kapitonas S. Meškaus
kas labat ooKai rinko aukas ir tal-
Irtna kkferjodi ruošiant mhiėH-

"ačiū, labai!". Po to dar kalbėjo 
kun. J. Rikteraitia. 

"Virginija Liudžiutė persacaitė j grybe, grybs baravyks ir kalve-

grupe, 
vauiama V. Lindžiūtės, pašoko: 
noriu miego, gyvatarą, žiogelj. 

gubernatorės EUa Grasso pro-
P3" į klamaciją, skirtą Lietuvos ne-

prlklausomybės paskelbimo die
nai 

Paskui minėjimo pirm. pa
kvietė kalbėti Eleną Juciūte, 
"Pėdos mirties zonoje" autorę. 
Pirmiausia ji pažymėjo, kad 

rį. Akordeonu 
Butrimas. 

palydėjo Romas 

Uždarant minėjimą, parap. ir 
jaunimo choras sugiedojo lietu-
vos hunną. 

Aukų per minėjimą surinkta 
817 J50 doL Jonas Bernotas 

Taria Chica*ro» miesto leidimą.. 
Dirba tr užmiesty. Dirba greitai, ga.-
r&ntuvtai Ir 9ažlniri«»L 

E L E K T B O S 
T V E M K A I — PATAIS VM % l 

K L A C D I J r S P U M P U T I S 
4SS§ S. WasttuMm Are. 9f7-S5«6 

M O V I N G 
sERftNAS perkrausto baldus !r 
kitus daiktus, b- is toli miesto lei
dimai ir pilna apdranda. 

TEL. — WA 54IW5 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

Įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pegreitiaa 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

OilW n H l W W l DU«4| 

•i • & -

Minėjimas praėjo Mm Jaukia 

Jonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. ; 16 puri. Išlėkta 
Melbourne, Australijoje. Kaina su 
persiuntinm $4.30. 

UZsakymue siusti — DRAUGAS, 
4645 W«st 63rd St. Cnicago. 111. 
mm* 

f ASARI0 M£NES| IŠEIS 
S SPAUSTUVES 

SAUSIAI ILIUSTRUOTA 
"KOMtERSREOTO TERESE" 
Ksina $5.00. Jau galima o2sisakyti. 
Ta) naujas iŠ daugelio kun. Jono 

veikalu. 
Plfles Aietus Ji.< fHitPikf *VB ava-

bOtyMą paMuliai". Kaina 
$8.501 Tai labai platus fHosoflnis vei-

apie geruosius ir bloguosius 
angelas, žmanest. egzortu*. sapnus, 
astrologiją ir lotus reiškinius. 

gaunamos pas — 
StMtt, Ho» 

£0L 7tt*L 

lllllllfllllllllHlllllllMIIHIHHimiMIIMil"tl 
M. A. $ I M K U $ 

SOTA3RT PTJBMC 
1NOOMB r.%A S E R V I C B 

4SU» 60. M^lecrood, te*. 254-745* 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTN'TV tHcri«ttiBAi. p i ldomi 

PIIJrjTTBfiS PRAŠYMAI »r 
kitokia blankai. 

ttHIIIIIRIIIIIUINIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIllIlIUIIl! 

be jokio 
mums. 

Taip pat, abeiojanr dėi turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. C&rd $ t , f Tiieago. m. 

167-0600 arba 778-9971 

POIJSHER8 — EXPERTa 
Good base pay. plūs piece work, and 
overtime. Benefits. 

ARMN'CrTON PLATINO OO. 
•00 S. Vermont, PiiiitbMi, TJL 

TEL. 339-1490 

Baltas Sniego Parkas 

imtuiHtmmtMimtmutmiiii i immiiii i ir 
iTaiiia prHch} pevstrtafedbasas aetema-
yiai e m&*9 ssndeUo. 
OOSMOS P4JBCELS EXFRT5SS 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
SSSS S. R a M f d SC, Chicago, t n S060S 

2501 W. 6<HJh St.. Chic&go, IU. 0O63S 
Tele«.: S25-27S7 — 2&4-S320 

Vytautas \ abuitinas 
tiiiiiiiffmiiinimiinniHiiiuiianiHiiiiiii 

v A L O M I E 
KILIMUS Ht BUDUS 

I r laHisnJaiatj 

j . Bcmrrs — Te*, RE 

" ' ^ l".1"1 <H 

T-5M 

S f f ^ 

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

Apdraustas perbaustymas 
{vairių atstumų 

ML: 9IS-1882 arta 97§>5096 

4 vtenetij niflf s Ir gSTifas Mar-
queete Pke. Naujas gazu iOdymas. 
KaSle atiduoda až $38,800. 

Pafikfanaa. 5 kamfc. 18 metu nOraa 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas, beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29,900. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marąuette Pke. Vertingas pirkėjui. 

LMcsos -raaefe". Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant Bl-
dymo dvi kontroles. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedų. Tik 
nupirksite už $40,000. 

Gražus 8 kamb. apie 20 metų 
ras. Pušų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marouette Pke. Tuoj galite 
užimti. $27900. 

Tvirtas 2-jų ankstų mūras. 2 butai 
for makmi biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido Dd 
S3&5061 Marąuette Pke. 

EXPERIENCED WELDERS AND 
TCRKCT LATHE OPERATOHS 

needed. Excellent Condiuons & bene
fits Accepting Appbcanfe daily 

9 AM. to 4 PM. 
ENERGY PRODUCTS GROUP — 

G & W Mfg. COMPANY 
4735 144* Street — Ck^ra. IUbiOte 

SHEB METAI MAR 
Some experieinoe m shear aafi 

P'jrjch prėss. 

Ref rigeration Trainee 
W21 train. Good co. benefitB. 

Call — MR. MULLIR 
Befoeem 10 and U a-01. 

2 4 2 - 0 9 4 0 

ia>TX»IGJAMA ~- FOR RKNT 

4 kaub. Mrtat. suauga 
sieme. be vaikų, arba pensininkas. 
Jokių gyvuliukų. 4S<* ir Ĵ alrlSeld 
apvi Skambmt teL JMS-*»WJA arba 
776 )̂784 

tSJfTJOM. apsta^tas 3-jų kamb. 
butas su vonia. Vienam ar dviem 
ašmenim. Greta Jaunimo 6e*t*o, 

9S&4M4* 
— -

D C M £ S I D 

Valdis Real Estate 
2625 fresl 7lst Strwt 

TtL 737-7200 ar 737-0534 
Mte. t 

i n v e s t a v i m a s 
$42.960. 

po a 
Martja«tt* Parka 

Ssa imokajliaaa. 
120. S00. 

«B«tt« 

Uaran «tte į teka. 

10% — »% — *»% 
ai 
hOto 

Sarduodamsa 
Mes 

$18.000 

F R i R K 2 A P 0 L I S 

Koilasiau fsrfctl, ąsa-
h4t>Vtt IIMIUIS 

VAIRI RfAL ESTATE 

^ PTJsTūvKlTK ^DRAIVTfv 

trTTTTT'",^**~~"*'•**-""-"*• "f' i r i * į II Į į ' i i ' i i i y y 

VIZITINIŲ K0RT1UŲ 
REIKJaU 

VUdtinių kortelių naudojimas yra 
grąžas paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų me
nių atstovams turėti gražias vizi
tines korteles. 

Kreipkitės į "Draugo** adminis
tracija visais panašiais reikalais 
Busite patenkinti mūsų patarasvv 
nm. 

I 

Radijo Valanda jau vfrs 35 m. tarmv-
ja rlew Jersey, New YOrk b? CėaMmJr 
cnt DetaviaiBsI 
Ras Šeštadieni nuo 4 Iki 5 vai. popiet 
» WEVD. Stoties !few Yorke 1330 
kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak 979 
meg. PM. 

Dtrekt Dr. JoMftaa J. s 
14s7 Force DHva 

MauntaJnskle, N.J. 
Tel 2S2-SttS (code) 241 

KvieOame taio pat klausyti 
vOkn kultūrinių valandų anglų kalfc 
B 9M0p HaB TJnrvemnteto ftdlįo sto 
ties eNW Jersey Wst*t «ft5 n«g. 

Mi\unLMuiMmT:'»wmmmi\imHM» 
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Po trumpos viešnages iškeliavo 
A. a. Marijonos Ignatavičie

nės gyvybė staiga ir netikėtai 
užgeso 1978 m. vasario 4 dienos 
vidudienį, galima sakyti, ant 
dukters Onos Remeikienės ran
kų, besirengiant juodviem ap
lankyti jaunesniąją dukrą dr. 
Eugeniją Kriaučiūnienę. 

Nors velionė jau buvo sulau
kusi gilios senatvės, bet dar 
buvo vis judri, visuomet geros 
nuotaikos ir labai maloni ne tik 
su saviškiais, bet ir su sveti
maisiais. Dar ir šiandien ma
tau jos mielą šypsnį ir jaučiu 
jos lietuvišką nuoširdumą. Kar
tą, einant iš bažnyčios, mūsų 
skys susidūrė, ir j i prabilo: 
"Bene, Tamstele, renki auke-
les Balfui, tai neužmiršk ir ma
nęs, negausi daug, bet vis bus 
daugiau, ne mažiau". 

Savo ilgame amžiuje ji pergy
veno Lietuvą niokojusias abu 
didžiuosius karus, rusų, vokie-

MOŠŲ 
Groton, Comv 

A. a. M. Ignatavičienė 
Remeikas tarė prasmingą žodį, 
iškeldamas savo močiutės svar
besnius gyvenimo bruožus ir 
giminių vardu padėkojo vi
siems laidotuvių dalyviams. 

Naujai supiltą kapą greitai 

čių ir sovietų okupacijas. Sun- j ^ g ne tik suaugusiųjų, bet ir 
ku jai buvo pernešti oe tiktai provaikaičių _ Gintos, And-
savosios žemės ir gėrybių nete- rimB ^ P e t r o _ jaunose šir

dyse. kimą, bet ir vyro, vyriausiojo 
sūnaus kankinio mirtį. Ji. kaip 
ir daugelis motinų, buvo likusi 
vieniša, nes vaikai, pajutę pa
vojų, išskrido į saugesnius kraš
tus. Tiktai prieš 14 metų liki
mas lėmė, kad velionė galėjo 
atvykti čia ir laimingai pagy
venti savo vaikų ir jų šeimų 
globoje. 

Laidotuvės įvyko vasario 7 
d. Gedulo šv. Mišias atnašavo, M a a n o 
Cicero Šv. Antano parapijas 
bažnyčioje kun. Jonas Stanke
vičius, asistuojamas kunigų J. 
Juozevičiaus ir A. Rutkausko. 
Pamokslą pasakė kun. A. Rut
kauskas. Giedojo solistė Da
nutė Stankaitytė ir parapijos 
choras. Palaidota šalia savo 
vaikaičio, Kriaučiūnų sūnelio 
Algirduko. Laidotuvėse dalyva
vo ir sūnūs su šeimomis iš Ka
nados, plati giminė iš visur ki
tur ir nemažai bičiulių. 

O. Z. 

MINĖJO SUKAKTĮ 

Tautiniuose 
gedulo pietūs. 

namuose įvyko 
Prof. dr. Tomas 

JEROSLAVAS KEPENIS 
Vasario 9 d. vakare negausi 

New Londono LB apylinkė ne
teko savo nuoširdaus nario, 
dvejus metus jai pirmininkavu
sio Jeroslavo Kepenio. Pažaidęs 
stalo tenisą Pfizer Co. moksli
nių tyrinėjimų centro namuose, 
kur jis dirbo, kaip laboratorijos 
technikas, atsisėdo su savo bi
čiuliais — stalo teniso lygos na
riais pasikalbėti ir, ištiktas jau 
antrojo širdies smūgio, mirė. 
Pirmąjį, labai stiprų širdies 
smūgį jis turėjo 1975 m. gruo
džio 29 d., bet po jo pasveiko, 
grįžo į darbą ir, gydytojo lei
džiamas, kartais žaisdavo. 

A. a. Jeroslavas gimė 1920 m. 
užklojo sniego pūgos, betvelio-;U eP° s 23 d. Obeliuose, Rokiš-
nės Marijonos Ignatavičienės;a° a P 8 ' **** J° t ė v a i Antanas 
brangus atminimas ilgai pasi- į 'a &**&• Lapienytė - Kepeniai 

turėjo krautuvę. Buvo baigęs 
Rokiškio gimnaziją. Karo sū
kuriuose atsidūręs Vokietijon, 
1946 m. vasario 10 d. Mitten-
walde, Bavarijoj, sukūrė su Re
gina Mockūnaite šeimą ir užau
gino du vaikus. Duktė Loreta 
šiemet baigia aukštesniąją mo
kyklą ir yra priimta į Manche-
ster kolegiją (Conn.) studijuoti 
komunikaciją. Sūnus Aurelijus 
jau yra vedęs, augina sūnų ir 
dukrelę, baigia elektro-inžineri-
jos studijas ir dirba inžinieriaus 
darbą vienoje Brooklyn, N. Y., 
bendrovėje. • 

Kepeniai į Ameriką atvyko 
1949 m. rugpiūčio mėn. ir gyve
no Brooklyn, N. Y., Paterson, 
N. J. ir Groton, Ct. Ilgiausiai 
a. a. Jeroslavas dirbo Pfizer Co. 
laboratorijose — net 18 metų. 
New Yorko ir apylinkių lietuviai 
prisimins jį, kaip daug dirbusį 
sporto organizacijose ir jų val
dybose (ŠALPAS ir kt.), New 
londoniškiai — kaip buvusį rū
pestingą pirmininką, o visi — 
kaip labai nuoširdų, mielą ir 
taurų lietuvį. 

l iūdi velionies brolis, mirusio 
brolio šeima ir kiti giminės Lie
tuvoje ir Amerikoje, pasiges jo 
bičiuliai ir Liet. b-nė, bet di
džiausias skausmas prislėgė jo 
šeimą, kuriai jis buvo tikrai 
pasišventęs vyras, tėvas ir rū
pintojas. 

Vasario 13 d. Velionis po šv. 
Mišių Šv. Širdies bažnyčioje 
buvo palydėtas gražaus būrelio 
lietuvių ir Pfizer Co. atstovų 
— skyrių direktoriaus, vedėjo 
ir kt. į Colonel Ledyard kapi
nes. Labai prasmingus pa
mokslus pasakė klebonas kun. 
F. E. Moriarty, S. S. E. Vie
toj gėlių suaukota Kultūros ži
diniui, Brooklyn, N. Y. 250 dol., 
užprašyta šv. Mišrų už velionies 

ewenimas Verčią1 DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m. vasario mėn. 25 d. 
veržtis į laisvę. Mūsų tauta da- " 
bar nori žmoniškai gyventi. 
Per 37 vergijos metus užkasta 
daugybė tautos talentų ir gyvy
bių; mūsų tautos prieauglis su
mažėjo ligi minimumo, bedie
vybė ir neteisybė niokoja mūsų 
jaunimą ir visą tautą, ekonomi
nis gyvenimas atsilikęs nuo kul
tūringų tautų; tautos kultūri
niai paminklai naikinami, kraš
tas rusinamas, mūsų kalba ša
linama". 

"Dievas ir Tėvynė", 
Lietuvos pogrindžio laikraštis 

ligomis draugijai bei kitiems rei
kalams. 

Ilsėkis Viešpatyje, mielas Je-
roslavai. Nuoširdžiausia užuo
jauta liūdesio ir skausmo pri-

vėlę, paaukota kovai su širdies! slėgtai šeimai. Jurg. Ežer. 

RIMTIES VJUJMDtLEI 
(Atkerta iš 3 psl.) 

mokti, turi pasiklausti namie sa
vo vyru, nes moteriai negražu 
kalbėti bendruomenės susirmki-
me( lKor . 14,34-35). 

Kristaus socialinės idėjos gyve
nime bręsta ir vystosi pamažu, 
nes sunku žmogui prasilaužti pro 
istorinę tradiciją, kurioje Jis 
gimsta. Amerikoje, visų laisvių 
šalyje, buvo pradėta kovoti prieš 
vergiją tik 1862 m. Prezidentas 
Linkolnas paskelbė vergijos pa
naikinimo proklamaciją 1863 m. 
sausio 1 d. Tuo pačiu laiku ir 
Lietuvoje buvo panaikinta bau
džiava. Taigi ilgai truko, kol 
krikščioniškoje šviesoje žmogus 
atbudo ir suprato savo asmens 
vertę ir kilnumą. 

Moterų emancipacijos sąjūdis 
yra mūsų laikų ženklas. Ir jos 
atbudo ir jau supranta, kad yra 
pilnos ir lygiateises asmenybės 
visose socialinio gyvenimo srity
se. Jos siekia, kad ir Bažnyčia jas 
tokias praktiškai pripažintų. Ry
šium su tarptautinių moters me
tų paskelbimu 1975 m. sausio 21 
d. Belgijos vyskupams moterys 
pasiuntė memorandumą, kuria
me sakoma, jog Bažnyčia prara
do darbininkų pasaulį, praranda 
jaunimą ir ji neteks moterų, jei 
neis su gyvenimu ir neatpažins 
mūsų laikų ženklo. 

Bažnyčia stengiasi skaityti lai
ko ženklus ir visus klausimus 
spręsti pagal Kristaus mokslo 
šviesą. Katalikiškame pasaulyje 
yra sprendžiamas klausimas, ko
kį pašaukimą ir uždavinį turi mo
teris Bažnyčioje. Šiuo metu Chi-
cagos kunigų senato svars
tymams yra duota tema apie mo
terų tarnybą Bažnyčioje. Krikš
čioniškasis moters emancipacijos 
jajūdis išplaukia iš sampratos, 
kad Kristus buvo ir yra moterų 

»** *"* V. Rml. 

Koncelebracinėmis pamaldo
mis Milano švento Ambrazie
jaus bazilikoje, kuriom vadova
vo Milano arkivyskupas kardi-

i nolas Colombo, čia buvo pami
nėtos Švč. Jėzaus Širdies vardo 

katalikų universiteto 
steigėjo ir pirmojo rektoriaus 
pranciškono kunigo Agostino 
Gemelli gimimo šimtosios me-

I tinės. Toje pačioje bazilikoje, 
prieš 75 metus, tada dar jau
nas studentas Gemelli, nusivy
lęs pozityvistinės, ateistinės ir 
socialistinės ideologijos patirti
mi, perėjo į katalikų tikėjimą, 
kurio skleidimui jaunimo tarpe 
vėliau paskyrė visas savo jėgas, 
Jstojęs į Pranciškonų vienuoli
ją, kunigas Agostino Gemelli 
moksliniais darbais ir visa veik
la ypač siekė įrodyti; jog klysta 
tie, kurie mano, jog išsimoksli
nusiam žmogui, mokslinės ir 
techninės pažangos kūrėjui, ti
kėjimas nėra reikalingas. Kun. 
Gemelli tvirtino, jog priešingai, 
tikėjimas, mokslas ir kultūra 
vienas kitą papildo, harmonin
gai išvystydamas žmogaus pro
tines ir dvasines galias. 

L I E T U V O S K A T A L I K Ų 
BAŽNYČIOS' KRONIKOMS 

LEISTI SĄJUNGA 
leidžia KRONIKŲ knygas lietuviu ir kitomis kalbomis. 

1978 m. pavasari Chicagoje išleis „L K B Kronikos IV 
tomą (8 Kronikos) lietuviu kalba, o Lojolos Universiteto vardu 
bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanu ir I tomas (10 Kro
nikų) angių kalbomis ir plačiai paskleista to kalbų kraštuose. 
Po to seks kiti tomai. 

Junkimės su persekiojamais kaip 5 dol., amžinieji —100 dol. 
lietuviais į didžiąją kovą už ir mecenate* — 1000 dol. Už vi-
Tautos ir religijos laisvę, jų lei- sus gyvus ir mirusius narius 
džiamas "LKB Kronikas" skai- meldžiamasi ir kasdien aukoja-
tydami ir skleisdami laisvajame mos šv. Mišios. 
pasaulyje. 

"LKB Kronikos" knygų leidi
mas įvairiomis kalbomis reika
lauja labai didelių sumų lėšų. 

Kviečiame visus įsijungti į 
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 

Visiems aukotojams išduoda
mi kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo f ederalinių mokesčių. 

Aukojusieji ne mažiau kaip 
100 dol. bus įrašomi leidžiamose 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 

2443 WEST drd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84634 

Ttip pat naujoji Barboros fr 
Gene Drisbių krautuve 

THE DAISY STORE 
•MS South weal Hwyn Oak Lawn 

TBL4BB.I31S 

Metiniai nariai aukoja nemažiau knygose. 

Aukas siųsti adresu: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6825 So. Talman Ave^ Chicago, Jū. 60629, U.SA. 

L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS 
VALDYBA 

mai 

A. f A. JOSEPHLNE J. ŪSELIS 
YUKNArre 

Gyveno Chicago, Dlinois, Brighton Parko apyl., anksčiau gyv. 
Town of Lake apyl. 

Mirg vas. 24 d., 1978, 2:10 vaL ryto, sulaukus 60 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Batakių vaisi, Sakviečio kaime. 
Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Josephine Kramer, žentas 

Carl, anūke Theresa Ann, 2 seserys Ona Mikasauskas su vyru Stan
ley ir Lietuvoje Elzbieta Valienč su šeima; sūnėnas Raymond Mika
sauskas ir kiti gimines, draugai jr pažįstami. 

Velionės vyras buvo a a Franfc , 
Priklausė Šauilų, Tauragės ir Sakių klubams, Brighton Pko. na

mų savininkų dr-jai. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 5 vai vak. Eudeikio koplyčioje, 

4605 S. Hermitage Avenue, 
Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 27 d is koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Ka
zimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, žentas ir anūkė. 
Laid direkt. D. Gaidas ir G. Daimid — Tel. 927-1741 

PADĖKA 
1978 m, vasario 1 d* po sunkios Hgos iškeliavo nesugrįžta-

į% y A. N 

ADOMAS JANKAUSKAS 
Palaidotas vasario 4 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems mane užjautusiems liūdesio die
nose: 

Kun. T. Kaspučiui už maldas koplyčioje. Kun. Fab. Kirei-
liul ui maldas koplyčioje, pamaldas, pamokslą bažnyčioje, paly
dėjimą ir maldas kapinėse; 

Argentiniečiams ir visiems už atsilankymą, koplyčioje, už 
užuojautas — raštai, žodžiu, spaudoje; už šv. Mišių aukas mal
das, gėles ir už palydėjimą j amžino poilsio vietą; 

Giminėms ir draugams už jų rūpestį velionies ligos metu; 
Liet Bendr. Brighton Parko apylinkės, Vyt. Didž. Šaulių 

Rinktinės, Brighton Parko Namų Sav-kų Draugijos ir Venezue-
los Lietuvių Draugijos atstovui už atsisveikinimo žodį koply
čioje. Jonui žadeikiui už žodį kapinėse argentiniečių ir draugų 
vardu, šauliams už karsto nešimą ir paskutinę pagarbą koply
čioje ir kapinėse; 

Laidotuvių direkt. Petrui Bieliūnui už tvarkingą patarna
vimą 

Nuoširdus ačiū visiems, visiems 
Nuliūdusi žmona Elena 

E U D E I K I S 
UUDOTOIf DIREKTORIAI 

•0VYDIS P. SAIDAS It GEMLDAS F. OAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Callfomlt Avraut 
Telefonai U 3-0440 i* LA 3-9852 

4015-07 South Hormttact AVMUO 
Telefonu - TAidi 7-1741-2 

A. + A. ADOMAS MILIAUSKAS 
Gyveno Chicago, Illinois, Marąuette Parko apyl., anksčiau 

gyveno Roseland apyl. 
Mirė vas. 24 d., 1978, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 74 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Barstyčių miestely. 
Amerikoje išgyveno 27 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rozalija (Stočkutė), 

sūnus Vytautas, pusbrolis Anicetas Girkšas, Lietuvoje 3 seserys 
ir kiti giminės, draugai ir pažįstant. 

Priklausė Buv. Liet. Paštininkų dr-jai. 
Kūnas bus pašarvotas šeštad., 3 vai. popiet Petkaus Mar-

ąuette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 27 d. iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NuHnde: f m o « tt rtnos. 
Laid. direkt. Donald A. Petkų, tel. 479-2345 

1978 metų vasario 9 dieną MansfieLd Genter, C5on-
neetieut, mirė filologijos daktaras 

ALFRED SENN, 
Lituanistikos instituto garbės narys ir steigėjas, buvęs 
Lietuvos Universiteto Kaune profesorius, buvęs Wis-
consino universiteto Madisone profesorius, Pennsylva-
nijos universiteto Philaderpbijoje profesorius emeritas, 
daugelio kalbotyros veikalų autorius, gimęs 1899 m. ko
vo m, 19 d. Prajncūzijoje, Blotzheim. 

Reiškiame užuojautą naškd MARIJAI VEDLUGAI-
TE3-SENN, sūnui prof. dr. ALFKED ERIC? SENN, 
artimiesiems ir visai lituanistų - kalbininkų kolegijai 

Lituanistikos Instituto prezidiumas, 
taryba ir Kalbos skyrius. 

A. t A. AGNĖS JOUZAITIS • 
ZALATOBYTE 

-
Gyveno 2335 W. 23rd Street, Chicago, UI. 
Mirė vas. 23 d., 1978, 9:30 vaL ryto, sulaukus 88 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs: George, Matthew 

ir Frank, -marti Gladys, 3 anūkai, proanūkas, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį Lack-Lackawicz koply
čioje, 2314 W. 23rd Place. 

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 27 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašome nesiųsti gėlių. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Sūnūs, marti, anūkai ir proanūkas. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs, tei. 847-6672 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Ctektorial 
6845 SOUTH VVESTERN / V E 

• . 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tei. 737-8600 
Tei 737-8601 I 

"Dm*", duokite i kitiems. 



o 
DRAUGAS, Šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 25 d. j 

X FU. Sigitas Miknaitis, l iet . 
skautų brolijos vyriausias skau
tininkas, papasakos savo įspū
džius iš VI Tautinės skautų sto
vyklos Chicagos filisterių skau
tų sueigos — kavutės me^u 
Jaunimo centre šj sekmadienį, 
5 vai. po pietų. 

x SoL Rimas Strimaitis £ 
Toronto, Kanados, pernai mūsų 
or^roje dainavęs Romeo partiją. 

x L£VS "Ramove" Chicagos 
skyriaus narių susirinkime, j 
1978 m, sausio 29 d., išrinktoji 
skyriaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė; valdybos pirm. 
Andrius Juškevičius, valdybos 
vicepirm. Edmundas Vengians-
kas, sekretorius Albinas Rep
šys, kultūrinių reikalų vadovas 
Juozas Bagdžius, ižd. Antanas 
Mišelis. Kandidatai Vladas Na-į 
viekas ir Valkavickas. 

X Chicagos ateitininkų sen-, 
draugių ruošiamoje Gavėnios 
vakaronėje kovo 3 d. 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėie1 

dr. Vyt. Vygantas skaitvs pas
kaitą tema "Žvilgsnis j šių die
nų krikščionišką gyvenimą". 

CHICAGOS ŽINIOS 
REKORDINIS SNIEGAS NORI 400 DOL. UŽ VALANDA i 

Advokatas G. W. Shea iškėlė I Chicagoje ketvirtadienį buvo 
apylinkės teisme reikalavimą, į pasiekta* rekordinis gausumas 
kad jam būtų sumokėta po 400 

šiemet atliks Verdi "Nabucco" Prelegentas palies keletą in 
operoje karo vado Ismaeie par- tensyvesnių aspektų, kurie vei-
tiją- ' 

x Grasilda Reinytė mokyto
jauja antrus metus Lemonto 
Maironio lituanistinėje mokyk
loje ir moko lietuvių kalbos 
gramatikos 5-to ir 8-to skyriaus 
mokinius. Reinytė yra baigusi 
biologijos studijas St. Xavier 
kolegijoje Chicagoje bakalauro 
lanpsniu ir Pedagogini lituanis
tikos institutą. Priklauso atei
tininkams, yra studentų ateiti
ninkų sąjungos c. v. sekretorė 
ir Chicagos draugovės vicepir
mininkė. St. Xavier kolegijoje 
pirmininkavo lietuvių studentų 
klubui. Neseniai laimėjo "Atei
ties" žurnalo premiją. 

x "Laukiame "Draugo- kiek
viena dieną" — rašo myma ma
loni skaitytoja S. Riekutė is 
Cicero, tačiau apgailestauja, 
kad paštas ne visada regulia
riai dienraštį pristato. Užaisa-

kia krikčionių reiškimąsi pasau
lyje. Visuomenė yra kviečiama 
atsilankyti i vakarone. 

X Quigley South aukšt. mo
kyklos tėvų komitetas rengia 
mokyklos koplyčioje susitelki
mo valandą kovo 5 d., sekma
dienį, 10 vaL Mokinių tėvai 
ir jų draugai kviečiami daly
vauti kartu su savo vaikais. 
Bus pamaldos ir p to salėje ka
vutė ir užkandis. Tėvai galės 
pasikalbėti su mokyklos vado
vybe. 

x Sofija Vaksefis iš Chica
gos įstojo nariu į Lietuviškos 
knygos klubą. 

X Vincas Ramonas, Chieago, 
EI., žinomas mūsų rašytojas, 

Cicero, UI., LB apyL suruoštame Vasario 16-tos m-t. ėjime vėliavas įnešė karo veteranų ir jaunimo organ-
zacijų atstovai Iš kaires: F. Kucin, E. Wills, S. Ban.nas, J. Kasulaitis, C. Mažutis ir V. Lašmskas 

Nuotr. J. Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16-Jl 

MARQUETTE PARKO 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Vasario 16-tąją dieną Mar-
ąuette Parko parapinės mo
kyklos mokiniai ir mokytojai iš
kilmingai paminėjo šią brangią 
lietuviams sukaktį. Susirinkus 
12 vai lituanistinių klasių mo
kiniams, mokytojams ir daliai 
tėvelių į parapijos salę, mokyk
los vedėjas Pranas Razminas 
trumpa kalba atidarė minėjimą 
ir paprašė įnešti Lietuvos ir 

Po to į susirinkusius tarė žo-. kilmingąją sueigos dalį vedė 
dį parapijos klebonas kun. A.' pirmininkė Vida Kriaučeliūnai-
Zakarauskas, primindamas mo-' tė - Jonušienė. Paskaitą — Lie-
kiniaTns šios dienos reikšmę ir tuvos valstybingumas — skaitė 
linkėdamas jiems būti gerais svečias filisteris dr. Arūnas 

lankėsi "Drauge", tarėsi su į JAV vėliavas. Himnus sugie-
dienrasčio redaktoriais, domė-jdojo mokinių choras, vadovau-

aciu. 
x Th. Dubofe "Septyni Pas-

josi naujais spaustuvės įrengi
mais. Atnaujindamas prenu
meratą paliko 25 dolerių auką. 
Jis skelbiamas Garbės prenu-

kė lietuviškų knygų ir atsiuntė meratorium. Už didelę paramą 
7 dol. auką. Dėkojame, tariame 

X Už a. a. J. Augustaityte-
Vaiciūnienę, rašytoją, pubUcis- kirtimieji Žodžiai" bus palydėti 
tę ir visuomenininke, 4-jų mir- Lietuvių Styginio Ansamblio 
ties metinių proga šv. Mišios bei vargonų, timpanų ir eilės pu-
bus atnašaujamos vasario 28 d., čiamųjų instrumentų Religinia-
7:30 vai. ryto Švč. Mergelės me koncerte, Jaunimo centre, 
M Gimimo Lietuvių šventovėje, kovo 12 d. popiet (pr.). 
Marąuette Parke. (pr.). I 

X "Lietuvos Aidų" Radijo 
X Šv. Juozapo garbei šv. JO- komitetas rengia Susipažinimo 

šių ir maldų novena prasidės banketą balandžio 9 d., 4 vai. 
ir tęsis iki IS dJpopiet Lietuvių Tautiniuose na-

6422 S. Kedzie Ave. 
programa ir šokiai. 

lietuviais. 
Mokyklos vedėja seselė Ed

vardą savo trumpame žodyje 
iškėlė katalikybės ir lietuvybės 
svarbą jauno žmogaus gyve
nime. 

Prasidėjo meninė programos 
dalis. Pirmiausia vyresniųjų 
skyrių mokiniai, mokytojų 
Onos Jagėlienės ir Bronės Pra-

Vaitiekaitis. Prelegentas trum
pais bruožais perėjo Lietuvos 
valstybingumo istoriją nuo ka
raliaus Mindaugo iki šiandien. 
Arūnas, medikas odontologas, 
baigiąs interno praktiką, šiuc 
išėjimu Chicagoje pasirodė ge
rai pažįstąs mūsų istoriją, ge
bąs jos įvykius vertinti ir prie
do turįs gerą ir malonų balso 

dol. už darbo valandą, prive
dant iki laimėjimo Illinois mo
kesčių -mokėtojų bylą prieš Il
linois Central Gulf geležinke
lio liniją. Toje byloje buvo pa
naikinta geležinkelio privilegija, 
pagal kurią ge'ež'nkslis atlei
džiamas nuo mokesčių, bet turi 
duoti 7c/c savo pajamų. 
BAUSME UŽ NARKOTIKUS 

Nubaustas 15 metų kalėjimo 
, ir 25.000 dol. pabaudos H. Cruz, 
47 m., vakarinės Chicagos gy
ventojas, pas kurį rasta 9 sva
rai heroino pardavimui. Jis jau 
anksčiau buvo baustas už nar
kotikus, tai dabar paskirta 
aukščiausia įstatymo numatyta 
bausmė. 

BROLYBĖS PREMIJOS 
Iš 15 Chicagos ir priemiesčių 

aukštesnių mokyklų 24 moks
leiviai laimėjo premijas — bo
nus po 75 ir 100 dol. konkurse 
brolybės tema už savo meno 
darbus ar rašinius tuo klau
simu. 

sniego iš visų žiemų šiame mie
ste. Jau iškrito daugiau kaip 
TIV2 inčai. Ankstyvesnis re
kordas buvo 1969-70 m. žiemą, 
kada sniego buvo 77 inčai. Iš 
viso žinomos tik tos dvi žie
mos, kad sniego buvo daugiau 
kaip 70 inčų. 

ATEIS 900,000 
McCormick parodų rūmuose 

vasario 25 d. — kovo 5 d. vyks 
automobilių paroda nuo 11 v. 
~v*o iki 11 vai. vak. kasdien. 
Numatoma, kad ją aplankys 
apie 900,000 žmonių. Bus iš
statyta apie 600 automobilių, 
sunkvežimių ir kitų motorinių 
vežimų. Bus ir dyselinis Ca
dillac, kainuojąs 22,000 doL 

APIE NACIUS 
Apylinkės teismas nusprendė, 

kad Skokie miesto nuostatai, 
kuriais draudžiama naciams de
monstruoti tame priemiesty, 
yra neteisėti, taigi dabar naciai 
turi teisę ten žygiuoti Jie savo 
demonstracijas planuoja Hitle
rio gimtadieny. Skokie meras 
dar planuoja apeliaciją. 

(7 vaL rytais), Marijonų koply
čioje, prie "Draugo". Normtieį 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jungti su savomis intencijom s, 
kviečiami nedelsiant kreiptis: 
Mariau Fathers, 6336 S*. Kil-
bourn Ave., Chieago, DL 60629. 

(pr.). 
x Rašomosios mas. fcHnifr 

ku raidynu, visuose modeliuose 
u elektrinės gaunamos Chicago
je: "Draugas" - 4543 W. 63rd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą, 
teL 476-7399 arba tiesiai & 
S P A R T A savininko J. L. 
Giedraitis, 10 Barry Dr„ 
B. NORTHPORT, N. Y. U731 

(ak.) 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos f̂ftffifr mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Itelef. 
VI 7-T747 frt > 

muose, 
Meninė programa ir 
Rezervuokite vietas iš anksto 
teL 778-5374, 2646 W. 71 St. ir 
Marginiuose, 2511 W. 69 St 
Klausykitės "L A." programas: 
penkt. 9:30-10 v. vak., 1490 
AM; ir šeštad. 8—10 v. vak. 
10&3 FM banga, 

X PAREIŠKIMAS. 
nio galerijos ir Meno 

jamas Vytauto Gutausko. 

X Antanas Adomaitis, Man-
chester, Ct, atsiuntė 9 dol. 
auką Ačiū. 

x Stefa ir Simas Kuzmickai 
žinomi čikagiškiai, maloniai pa
sveikino "Draugą" ir įteikė 10 
dolerių auką Labai ačiū. 

X Ramutė ir Romas Baltuš
kai, Chieago, UI., pasveikino sa
vo dienraštj ir atsiuntė auką. 
Ačiū. 

X Lietuvos Dukterų pavasa
rio balius ruošiamas balandžio 
22 d. Jaunimo centre. Šalta-
karšta vakarienė. Puiki pro
grama. L Bichnevičiaus muzi
ka. Įvairūs laimėjimai. Paren
gimo vadovės Olgos Vaičaitienės 
teL 582-9784. (pr.). 

į pirmininkės pavesti, tvarkė Vio- Į Visi mokiniai buvo 
lėta Burokaitė ir Audrius Re- darbą. 

puolenienės paruošti, suvaidino tembrą bei gerą lietuvišką 
Gedimino sapną Įdomiausia,! tartį. 
kad girdėjosi ir Geležinio Vilkoj Sueigos meninę programą, 
staugimas. VTI skyriaus moki 
nė Eivyde Eitutytė įspūdin 
gai paskambino kanklėmis, o TU gis. Programoje: meninio žo-
skyriaus mokinė Rima Polikai-: džio, dainos ir muzikos grandi-
tytė labai artistiškai padėklą- nė. Joje dalyvavo dr. Živilė 
mavo patriotinį eilėraštį jKeliuotytė * Modestienė (akom-

Programai pranešinėjo Audrė poniatorė), Zita Bumeikytė-
Budrytė. Mokinių ansamblio Petkevičienė (solo dainos), Da-
šokių grupė, paruošta mokytina Vindašiūtė, Violeta Burokai-
Dainės Narutytės, pašoko kele-!tė ir Audrius Regis (deklama-

(pr.). 

X Akiniai siuntimui f Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaite. 
Optical Studio. 7051 S. Washte-
naw Ave., Chieago. BL 60629. 
TeL 778-6766. (ak-> 

X Albinas Korkufis, akcijų 
brokeris dirbąs su B w > — & 
Renahaw. Ine, patarnauja ak
cijų bonų. fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 333-6060. 
arba 925-0035. (pr.). 

X Lietuvos Generalinė Kon
sule Chicagoje, Juzė Daužvar-
dienė, šį sekmadienį, kovo 5 d.. 

j 10 vai. Jaunimo centre išlulmin-
Įgai atidarys Chicagos skautų 

Čiurlio-! suruoštą Kaziuko Mugę. Kas 
kūrinių met lietuvių skautų ruošiamos 

fondo skirto Nepriklausomai j Kaziuko Mugės yra gražus Vil-
Iietuvai Globos komitetas ir. niuje išbujojusios tradicijos ug-
Direkcija šiuo informuoja, kad dymas. Panašiai kaip ir praei-
ji neturinti nieko bendro su pa-;tyje, šiais metais Mugę rengia 

tą tautinių šokių. Labiausiai vi
siems patiko berniukų šokis 
Oželis, sukėlęs jaunimo tarpe 
daug juoko. 

Pabaigoj pasirodė dviem at
vejais mokinių ansamblio cho
ras: pirma jaunesniųjų grupė, 
o po to visi bendrai sudainavo 
labai darniai ir įspūdingai lie
tuvių kalba keletą dainelių. 
Matyt, kad jiems paruošti įdė
ta daug darbo ansamblio vado
vo Vyt. Gutausko. 

Po minėjimo mokytojams ir 
kai kuriems svečiams mokytojų 
kambaryje buvo parengta ka
vutė. Užkandžius sunešė pa
čios mokytojos. Dar apie va
landą buvo čia jaukiai paben
drauta, A. P. B. 

VASARIO 16 
PAS NEOLITHUANUS 

inuinniiiniHiMimwnnHi 

STASĖS FASHIONS 1 
Kdilriains ir vaikam* 

rubt| krautuve. 
6237 S. Redzlo Avt. 

Ttl. 436-4184 

rodą šiomis dienomis vykstan
čia Jaunimo centro patalpose. 
Kartu pareiškia, kad šios paro
dos rengėjai neteisėtai panau
dojo Čiurlionio galerijos vardą 
nepainformavę Čiurlionio gale
rijos Jaunimo centre vadovy
bės. 

Čiurlionio galerijos ir Meno 
korinių fondo Globos komitetas 

ir Direkcija 
(pr.). 

X WEIS8 TRAVEL BU-
REAU INC, 4837 W. Irving 
Park PuL, Chieago, HL 60641 
turi visą eilę grupinių skraidų j 
Europą, Orientą ir taipgi į Mek
siką, Karibų salas bei Kalifor
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik skrai-
ios nuo 1 iki 18 savaičių. Visais 
kelionių reikalais kreipkitės j 
mus. Pareikskit savo pageida
vimus, mes padarysim rezerva
cijas ir atsiųsim bilietus. Skam
binkit R. Ra«lav»cienei (312) 
545-6466. (sk.). 

X Rengtais koncertą* padės 
pasiruošti kančios savaitės rim
čiai. Ruošia Lietuvių Styginis 
Ansamblis ir Jaunimo centras. 
Koncertas neilgiau dviejų valan
dų Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj, kovo 12 d., 5 vaL popiet 

Lituanicos, Aušros Vartų, Ker-j Chicagos neolithuanai savo 
navės, Nerijos tuntai ir skautai j iškilmingoje sueigoje vasario 
akademikai. Mugės paruošia- į 19 d. Liet taut namuose gra-
mieji darbai prasidėjo tuoj po i žiai paminėjo Lietuvos atsikūri-
Naujų Metų. Visa visuomenė mo 60 m. sukaktį. Pastebėtina, 
yra kviečiama dalyvauti Kaziu
ko Mugėje. (pr.). 

X Lietuvos Dukterų dr-jos 
namuose, 2735 W. 71 St, bus 
budima antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 2 vaL popiet iki 
8 vai. vak., šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 4 vaL popiet. 
Trečiadieniais nuo 2 vaL popiet 
iki 8 vai. vak., pasikeičiant bu
dės pirm. Emilija Kielienė ir 
draugijos kapelionas kun. An
tanas Saulaitis, SJ. Budėjimo 
metu bus priimami visi praneši
mai sušelpimo ir pagelbos rei
kalu, darbo ieškantiems ir darbo 
pasiūlymais. Bus galima įsigy
ti naujai išėjusią Kun. F. Gu-
recko knygą "Esame nemarus". 
Budėjimo laiku skambint tetef. 
925-3211. (pr.). 

X Opera primena, kad "Na-
bueco"' operos spektaklių bilie
tai gaunami ir sekmadieniais, 
nes Vaznelių Gifts Internatio
nal krautuvė. 2501 W. 71 St , 
atidaryta kiekvieną sekmadienį 
nuo 11 vaL ryto iki 3 vaL po
piet Prašome pasinaudoti 

{pr.). 

kad visą šios sueigos programą 
atliko jaunieji kolegos-ės. 15-

X Dr. Jonas Jnstonis, žino
mas kaliforniškis, maloniu laiš
keliu palinkėjo sėkmės ' Drau
go" redakcijai, džiaugiasi geru 
dienraščiu, tačiau apgailestau
ja, kad paštas nereguliariai jį 
pristato. Kartu pridėjo 9 dole
rių auką. Dėkojame. 

X Jonas KiznLs. Rockford, 
DL, apmokėjo dviejų metinių 
prenumeratų mokestį, pasveiki-

cijos) ir Algis Modestas, Zig
mas Mikužis, Vytautas Paškus 
(orkestras ir refrenas). Klau
sytojai visiems aktoriams nesi
gailėjo padėkos p'ojimų, o or
kestrą iššaukė pakartoti "Kau
no valsą". (m. v.). 

VASARIO 16-JI CICERO 
LinJANISTINfcJ MOKYKLOJ 

aktą. Mokytojas Vaičiūnas su 
5-tos ir 7-tos klasės mokiniais 
rodė paveikslus iš Lietuvos gy
venimo. 2. Vaičiūnienė paruo
šė eilėraščių montažą su 5-tos 
klasės mergaitėm ir G. Končie
nė paruošė eilių montažą su 
o-to ir 6-to skyriaus mokiniais. 

įtraukti į 
J. 

Cicero lituanistinės mokyklos 
Vasario 16 d. minėjimą atliko 
net per 2 kartus. 

Vasario 16 d. 1 vai. visi pa
rapinės mokyklos mokiniai su
sirinko j salę. Čia A. Skridulio 
paruošti visi lietuvių vaikai su
dainavo kelias daineles. Apie 
tų dainelių mintį paaiškino J t o g e 
8-to skyr. mokinė O. Račkaus-| 
kaitė. Visi lietuviukai buvo 
apsirengę tautiniais rūbais. Pa
rapijos klebonas kun. Stankevi
čius supažindino visus vaikus su 
Lietuva. Minėjimą paruošti se
selėms padėjo mokytoja G. £ 
Končienė. = 

Vasario 18 d., šeštadienį, 9 £ 
vai. ryto visi vyresnieji lituanis- Į £ 
tinių mokyklų mokiniai susirin-t = 
ko į V-tos klasės patalpą ir čia! g 
paminėjo Vasario 16-ją. Minėji- Į § 
mą atidarė mok. ved. J. Jo-'£ 
kubka ir pakvietė pravesti § 
8-tos klasės mokinį V. Laniaus-
ką. Programoj buvo 4-rios mo
kinių paskaitėlės — referatai. 
Mokinys V. Laniauskas paruo
šė daugiau bendro pobūdžio is
torinį referatą. Mokiniai V. La
šmskas, R. Končiūtė ir L. Šu-
laitylė paruošė referatus iš is
torijos liečiančius I-mą pasauli-

£ AKIŲ KLUBO VEIKLA 

Sekmadienį, vasario 19 d., 
šakiečiai turėjo savo metinį su
sirinkimą. Nežiūrint blogo oro, 
nemažai narių susirinko į Vyčių 
salę. Klubo pirmininkas J. Lau
rinaitis padarė pranešimą iš 
klubo veiklos. Klubas yra įre
gistruotas atiJnkamose įstaigo
se, buvo daromi susirinkimai 
ir eilė parengimų. Kasa, pada
rius visus išmokėjimus ir au
kas, yra visai patenkinanti. 
Pranešė apie mirtį klubo nario 
savanorio - kūrėjo K. Krikščiū
no. Susirinkusieji pagerbė at
sistojimu. Paklausimų nebuvo 
ir pirmininko pranešimas pri
imtas. Revizijos komisijos pra
nešimas buvo atidėtas, nes tos 
komisijos kai kurie nariai yra 
šauliai ir išvyko į Rockfordą 
dalyvauti Vasario 16 d. minė
jime. Tai dar vienas faktas, 

| kad šakiečiai yra veiklūs ir ki-
organizacijose. Sekreto-

! rius J. Vasiukevičius perskaitė 
praėjusio susirinkimo protokolą, 
kuris priimtas be pataisų. 

Beveik kiekviename susirinki

me tenka svarstyti įvairių or
ganizacijų prašymus aukų. Taip 
buvo ir šį kartą. Bet kadangi 
klubas pereitais metais gausiai 
parėmė įvairias organizacijas ir 
tam skirtos lėšos išsisėmė, to
dėl prašymų svarstymas atidė
tas vėlesniam laikui. 

Kadangi nariai dažnai suser
ga, tai sudaryta ligonių lanky
mo komisija iš pasisiūliusių: 
A. Vasiukevičienės, M. Mockai-
tienės, A. Dumčiaus ir A. Gu
daičio. Parengimų komisiją su
darė: J. Vasiukevičius, J. Pau
lauskienė, E. Leketas, E. Jan
kauskas ir A. Brokevičius. 

Susirinkimas praėjo sklandžiai 
ir darbingai, o jam pasibaigus, 
nariai gražiai pabendravo prie 
kavutės. J. Tamulis 

BROCKTON, MASS. 
— Parduodama lietuviškos 

ruginės duonos kepykla. Vie
noj šeimoj nuo 1915. Parduo
dama dėl silpnos sveikatos. 
Kreiptis: Kilkus Baktng Ccų 
47 Arthnr St , Brockton, Mass. 
02402. TeL 617 — 588-6614 

Advokates JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Aveaue 

TeL: 776-3599 
Chieago, Illinois 60629 

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

jtiiimiiiiiiiiiiimm 

£ 

no dienraščio darbuotojus irjnį karą ir nepriklausomos Lie-
pridėjo 11 dol. auką. Labai' tuvos valstybės kūrimą. R. šuo-
a&ū. Įpytė paskaitė Vasario 16-tos 

£ 
• i i 
£ I 
3 

Tautinių šokių grupė Sūkurys atlieka programą Vasario 16-3ios minė-

1 9 7 8 METŲ 
KELIONES | LIETUVĄ 

BIRŽELIO II IKI BIRŽELIO 18 — (8 d.) 
BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.> 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 — (10 d.) 
RUGPIŪČIO 22 IKI RUGP. 31 — (10 d.) 

Važiuojantieji 2, 3 ar 4 kelionėje Luxemburge galima atsis
kirti nuo grupės ir pasilikti Europoje iki 45 d. ir grįžti į Chi-
cagą tuo pačiu bilietu. 

{ kainą įeina visa transportacija ii Chicagos, viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

Kilnos bus pranešios vėliai 

MARIUS KIELA 
1557 So. Talmon Avt. 

Onicago, IR. 60020 
312—787-1717 

— arta — 
60RD0R TRAVEL SERVICE 

Pnidonilal Plaza 
Chieago, III. 60601 

312-044-3003 
Air tnrtm aabj«et to ohaac» a.n<1 v»T«nucn«Bt approvml. 
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