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iš kan. J. Stankevičiaus dienoraščio 

Sunkiausiu Lietuvos 
Bažnyčios metu 

"Pušinis padare viską, kad mane sunaikintų" 

"Pas mus tai yra savaime su
prantama. Valstybės atžvilgiu 
mes esame partiečiai, Dievo at-
žvilgiu mes esame pravoslavai". 

* 
Mano šeimininkas paaiškino, 

kad aš studijuoju rusų kalbą ir 
kad jau esu padaręs gerą pažan
gą rusų kalboje. 

Iš kalbos paaiškėjo, kad pul
kininkas yra partietis, jo žmona 
kandidatė į partiją, o jų duktė 
yra komjaunuolė. Jie pasakojo, 
kaip jie Kijeve ėję išpažinties ir 
Komunijos. Pulkininkas pastebė
jęs, kad aš tuo stebiuosi, sakė: 
"Pas mus tai yra savaime su
prantama. Valstybės atžvilgiu 
mes esame partiečiai. Dievo at
žvilgiu mes esame pravoslavai". 
Ir ką aš jiems galėjau pasakyti? 

Mano šeimininkai stebėjosi, 
kad aš Sočyje taip ramiai gyve
nu. Jie sakė: "Jūs Kaukaze gyve
nate visai nekaip, irai p- kiti vy

rai gyvena. Kai vyrai į SOČI at
vyksta be savo žmonų, jie čia su
siranda svetimas žmonas. Nese
niai vieną tokį donžuaną, kuris 
pas mus gyveno, išvijome". 

Mano šeimininkai iš pradžių 
buvo labai atsargūs. Bet pama
žu jie vis įkyriau pradėjo mane 
klausinėti: kur mano žmona ir 
kur vaikai? Aš jiems sakiau, kad 
aš neturiu nei žmonos, nei vai
kų, nei namų. Jie stebėjosi, kad 
aš esąs ne toks, kaip kiti vyrai. 

Mano apsilankymas Maskvoje 
buvo tam tikras lūžis Lietuvos 
religiniame gyvenime. Bet gyve
nime dažnai yra taip, kad gėris 
ir blogis susimaišo ir žygiuoja 
kartu. Taip buvo ir su manimi. 
Žmonės yra kalti, kurie daug ma
tė ir daug žino. Pušinis padarė 
viską, kad tik mane sunaikintų. 
Jis skundėri savo bendradarbiams 
ir patikimiesiems, kad dėl Stan
kevičiaus jis turįs daug visokių 
ntmalenumų. 

Už savo matymą ir žinojimą 
aš kenčiu ir dabar (1964.VIII. 
17). Jeigu aš kai ko nebūčiau 
matęs ir kai ko nežinočiau, gy
venčiau ramybėje ir mano gyve
nimas gyvenimėlis sruventų pa
prastai. Mano matymas ir žino
jimas krinta kaip sunkus akmuo 
į mano gyvenimo vagą. Ar pasi
seks tuos akmenis išstumti? Ar 
reikės nauja vaga pakreipti savo 
gyvenimo srovę. 

1930 buvau įšventinąs kuni
gu. Kunigas privalo daug maty
ti ir savo gyvenime, ir kitų gy
venimuose. Sąmoningai dirbda
mas, kunigas gali daug gero pa
daryti žmonėms. 

Kai kurį laiką aš buvau tik 
kunigas. Bet greitai man paaiš
kėjo, kad gyvenimas nėra jau 
toks paprastas, kaip aš sau tą 
gyvenimą vaizdavausi jaunystė
je. 

f Bus daugiau) 

CARTERIS SUKRITIKAVO 
ADVOKATUS 

Los Angeles. — Prezidentas Car-
teris, kalbėdamas Los Angeles 
advokatų sąjungoj, juos pakriti
kavo, sakydamas, kad jokios ki
tos profesijos žmonės savo ta
lento ir energijos nesueikvoja 
taip nenaudingai ir neproduktin
gai, kaip kad yra advokatų ei
lėse. Advokatai per daug gina 
privilegijuotus, bet mažai netur
tinguosius, skatina daug bylinė
tis, įkelia honoraru kainas. Pa
ragino juos reformuoti teisingu
mo sistemą, o advokatų profesi
ja turėtų atgauti gerą vardą. Jam 

į nedaug jie plojo. 
Ruošdamasis šiai kalbai, Car-

teris pasitarė su Aukščiausiojo 
teismo pirmininku Warren Bur-
geriu ir tuzinu teisių mokyklų 
dekanų. Kalba buvusi pati drą
siausia ir stipriausia, kokią jis 
pasakė po išrinkimo prezidentu, 
sako Jerome "VVatson, "Chicago 
Sun-Times" korespondentas. 

"Devyniasdešimt procentų ad
vokatų patarnauja dešimčiai pro
centų piliečių", sakė Carteris. 
"New Yorko mieste vienas advo
katas tenka 200 žmonių, bet 1 
milijonas neturtingųjų advokato 
pagalbos negali prisiprašytF*. Pa
siūlė kai kurių teisinių reformų. 

II Nidos į Klaipėdą, gražiausiu pasauly keliu 

Kan. J. Stankevičius, iv&irno &rKi vyskupijos valdytojas, 1955 vasarą vizituoja Josvainių (Kėdainių aps.,) 
parapiją. Kairėje iškilmingas sutikimas prie bažnyčios, dešinėje — teikia Sutvirtinimo sakramentą. Tais 
metais, po Stalino mirties, buvo jaučiamas mažesnis spaudimas tikinčiųjų, ir niekas nedraudė vaikučiams 
dalyvauti procesijoje 

Krikščioniškajam 
Pasauly 
ŠAUNANT NESUSIPRATIMUS 

Madridas. — Pastaruoju laiku 
buvo padaryta reikšminga pa
žanga, šalinant tarp katalikų ir 
žydų išlikusius nesusipratimus. 
Tai su pasitenkinimu konstatavo 
Madride šiomis dienomis posė
džiavusi mišri komisija palaikyti 
santykiam tarp katalikų Bažny
čios ir žydų religinės bendruo
menės. Posėdžiai telkėsi aplink 
pagrindinę temą: "Kaip abi reli
ginės bendruomenės kalba viena 
apie kitą savo švietimo sistemo-
je". 

Katalikų delegacijai vadovavo 
Apaštalų Sosto komisijos religi
niam santykiam su žydais palai
kyti pirmininkas prel. M<V»11PT. o 
žydu, delegacijai — Pasaulinio 

žydų kongreso sekretorius dr. 
Riegner. Posėdžiai buvo užbaigti 
bendra ekumenine malda, daly
vaujant Ispanijos Vyskupų kon
ferencijos pirmininkui kardinolui 
Enrique Tarancon. 

KATALIKU STATYBININKŲ 
DR-JA 

Ha%a. — Kunigo Werenfried 
van Straaten įsteigta katalikų sta
tybininkų draugija šiomis dieno
mis mini savo dvidešimtpenke-
rių metų sukaktį. Daugiau negu 
dvylika tūkstančių narių turinti 
draugija yra jau pastačiusi 1,400 
namų, 45 bažnyčias, 40 mokyklų, 
kelias ligonines, visą eilę dispen-
serių, senelių prieglaudų ir kt. 
Draugijos veikla dabar yra išsi
plėtusi visame pasaulyje. Visi jos 
nariai —statybininkai dirba sa
vanoriškai. Olandas kunigas We-
renfried van Straaten vadovauja 
taip pat jo pat'es įsteigtai orga
nizacijai, besirūpinančiai pagal
bos teikimu kenčiančiai Bažny
čiai knmuni.stij kraštuose. 

PAGERBĖ VIENUOLĘ 

Jeruzalė. — Jeruzalės miesto 
taryba kiekvienais metais "nusi-
pelnusio piliečio" atžymėjimu pa
gerbia dvyliką asmenų, vienokiu 
ar kitokiu būdu pasitarnavusių 
šio miesto gerovei. Šiais metais 
tarp tų piliečių yra taip pat Jeru
zalės šv. Liudviko ligoninės ve
dėja vienuolė Francoise. 

Izraelio respublikos preziden
tas Katzir, įteikdamas atžymėji-
mą, priminė, jog sesuo Francoise 
jau 55 metus dirbdama Šventojo
je 2emėje su nepaprastu pasi
aukojimu rūpinasi ligoniais ir ap
leistaisiais, neatsižvelgdama nei į 
tautybės, nei tikybos ar rasės skir
tumus. 

TEMPLETONO PREMIJA 
SKOTUI 

Londonas. — Tarptautinė 
Templetono premija už religinių 
vertybių ugdymą šiuolaikinia
me oasaulyje šiais metais paskir
ta Škotijos presbiterijonu, Bažay,-

Infliaci ja nesulaikoma? 

Portland, Ore. — Prezidentas 
Carteris, kalbėdamas spaudos 
konferencijoj, negavo garantuo
ti, kad jam pavyks sulaikyti in
fliacijos, tik vėl prašė visų nerei
kalauti didesnių atlyginimų ir ne
kelti kainų. Jis nežadėjo įverti nė 
kainų ar atlyginimų kontrolės. 
Carteris tikisi, kad uar šiais 

metais pavyks .pasiekti ginklų ap-
ribojomo sutarties ir kad Kong
resas pritars jo siūlymui Vid. 
Rytams parduoti ginklų. 

Washingtonas. — Balandžio 
mėnesio urmo prekių kainos pa
kilo 1.3 proc. ir buvo didžiau
sias pabrangimas per 41 mėnesį. 
Labiau-"y i pabrango maistas — 
1.9 .prt - , sako Darbo departa
mentas. 

Jack Carlson, Amerikos Preky
bos rūmų ekonomistas, bijo, kad 
infliacija ir Amerikoj bus žymi
ma dviem skaitmenimis. 

Prezidento specialus patarėjas 
infliacijai sulaikyti Robert 
Strauss, susitikęs su spaudos ats
tovais, išdėstė savo rūpesčius. In
fliacija sukels recesiją ir atsiras 
daug bedarbių, bet kaip jis ma
no geriausiai būtų sulaikyti kai
nų ir atlyginimų kėlimą, neįve
dant kontrolės ir užšaldymų, ne
pasakė, nežino. 

Sofija. — Bulgarijos sostinėje 
buvo Varšuvos pakto užsienio 
reikalų ministerių konferencija. 
Po konferencijos paskelbtam biu
leteny tarp kitko pažymėta svar
ba "stiprinti kovą prieš imperia
listų vedamą politiką ir bandy
mą kištis į kitų, ypač socialisti
nių Šalių vidaus reikalus". Bel
grado konferencijos rezultatais 
konferencijos dalyviai buvo "pa
tenkinti". 

Sausra Afrikoj 

Vatikanas. — Vatikane įvyko 
žmonių pagalbos problemomis 
besirūpinančios Apaštalų Sosto 
organizacijos Cor Unum narių 
posėdis, kuriame buvo aptarta 
Sahelio teritorijoje dėl sausros 
susidariusi dramatiška padėtis ir 
nustatytos priemonės suteikti j 
pagalbai šios teritorijos gyvento-j 
jams. 

Sahelio teritorija apima penkis 
Afrikos kraštus — Mauritaniją, 
Senegalį, Aukštąją Voltą, Nigerį 
ir Malio respubliką su 26 milijo
nais gyventojų. Septyniems mili
jonams žmonių dėl sausros gresia 
badas. Pagalbos teikimu Sahelio 
gyventojams, drauge su Cor U-
num organizacija, rūpinasi taip 
pat ir įvairių kraštų Caritas or
ganizacijos. 

Dramatiška priesaika 

Roma. — "Corriere della Se
rą" rašo, kad viena našlė tų pen
kių saugų, kuriuos nušovė Rau
donoji brigada, pagrobdama Al
do Moro, padarė dramatišką 
priesaiką: "Prisiekiu Dievu, kad 
jei nors vieną iš tų žmogžudžių 
paleisite, viešojoje Romos aikštė
je, matant abiem mano vaikam, 
susideginsiu". Jos vardo laikraš
tis nemini, tik sako, kad esanti 
inteligentiška ir politiškai iš
prususi. 

Pretoria. — Pietų Afrikos kari
niai dalinai įsiveržė į Angolą ir 
sunaikino Pietų-Vakarų partizanų, 
įsikūrusių svetimoj žemėj, stovyk
lą. 

Įsileis daugiau 
pabėgėliu 

Bangkokas. — Vicepreziden
tas Walter Mondale Tajuje susi
tiko su ministerių pirmininku 
Kriangsak ir pažadėjo jam par
duoti 18 F5E bombonešių, apta
rė pietryčių Azijos padėtį ir ža
dėjo Tajui palengvinti išspręsti 
Indokinijos pabėgėlių problemą, 
kasmet iš Tajo priimti ,po 25,000 
pabėgėlių. 

Nusove komunistu 
partijos įkūrėja 

Paryžius. — Savo name buvo 
nušautas Egipto komunistų .par
tijos įkūrėjas Henri Curiel. At
sakomybę prisiėmė kraštutiniai 
dešinysis elementas. Curiel kurį 
.laiką buvo nepageidaujamas as-
Į muo, ir prancūzų policija jį lai
kė namų arešte, vėliau areštas 
buvo nuimtas. 

PLO tramdo savo 
radikalus 

Beirutas. — Palestiniečiai pra
dėjo tramdyti savo pačių radika
liuosius, kurie užpuldinėja Jung
tinių Tautų taikos dalinius. PLO 
kariuomenė apsupo kelias stovyk
las ir suėmė nemaža karingųjų. 

Washingtonas. — PLO, pales
tiniečiai, VVashingtone atidarė sa
vo Informacijos įstaigą. Carterio 
administracija tokiu žygiu nepa
tenkinta ir nežada su įstaiga 
bendradarbiauti tol, kol jie nesu
tinka pripažinti Izraelio valsty
bės. 

Meksikos Miestas. — Valstybės 
sekretorius Cyrus Vance vieši 
Meksikoje. Su prezidentu Jose Lo-
pez Portillo ir užsienio reikalų mi« 
nisteriu Santiago Roel konferuo-
ja prekybos, natūralių dujų pir
kimo ir nelegalių imigrantų te
momis. 

čios teologui Thomas Torrence, 
įvertinti jo veiklą tarptautinėje 
plotmėje už tikėjimo ir mokslo san 
tykių stiprinimą. "Mano suprati
mu, mokslininkas yra tarytum 
kūrybos kunigas". —pažymėjo 
Thomas Torrance Londone, pri
imdamas premiją. "Mokslininko 
uždavinys yra atskleisti Dievo 
parašytąją gamtos knygą, išaiš
kinant žmonėm stebuklingosios 
kūrinijos paslaptis." 

BREŽNEVAS REIKALAUJA 
NEGAMINTI NEUTRONINES BOMBOS 

Bonna. — Po ilgų atidėlioji-Į 
mų Brežnevas pagaliau atvyko į! 
Vakarų Vokietiją. Jį pasitiko 
triukšmingi demonstrantai, žmo
gaus teisių gynėjai. Savo kalboje 
pietų metu jis sakė, kad jo šalis 
viską darys pasaulio taikai už
laikyti, ir "visos šalys turi įsi
jungti ir pasmerkti naują gink
lą, naikinantį žmones masiškai", 
tokį, kaip neutroninę bombą, iš
rastą Amerikoj. Dar jis kalbėjo 
apie reikalą sumažinti ginklavi
mosi ir karių skaičių visur, įskai
tant ir Centro Europą. 

Brežnevą aerodrome pasitiko 
prezidentas VValter Scheel, kanc
leris Helmut Schmidt Su juo at
vyko užsienio reikalų ministeris 
Gromyko ir dar 150 asmenų. Jis 
stengėsi pasirodyti sveikas ir žva-

Srežaevas lankosi rytįuam Sibire, Čitoje* Priima, raporte 

lus, bet Vakarų Vokietijos televi
zijos komentatoriai sakė kitaip. 
Kai jis lankėsi 1973 metais, bu
vo daug judresnis. 

Tarp tų 1,500, kurie buvo susi
rinkę demonstruoti prieš Brežne
vą, buvo ir Piotr Grigorenko, 
atskridęs iš Amerikos, kuriam 
Maskva neleidžia grįžti. Jis, kal
bėdamas vokiškai, kaltino Brež
nevą ir jo režimą dėl kalėjimų, 
koncentracijos stovyklų, žmonių 
kankinimų ir politiniams kali
niams primetamų kriminalinių 
nusikaltimų, kurių jie nėra pada
rę. Demonstrantų eilėse buvo rei
kalaujančių ir abi Vokietijas su
vienyti. 

Brežnevas šalia kitų klausimų 
su V. Vokietijos vadais diskutuo
ja ir galimą vokiečių pagalbą 
eksploatuoti Sovietijos žemėje 
esančias natūralias žaliavas. Pa
tys sovietai to nesugeba padary
ti. 

KALENDORIUS 

Gegužės 6: Evodijus, Benedik
ta, Rokantas, Argą. 

Gegužės 7: Stanislovas, Domi
cėlė, Džiugas, Danutė 

Gegužės 8: Agatijus, Berta, 
Mingaila, Audrė. 

Saulė teka 6:42, leidžias 7:53. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukus, 50 
proc. galimybė lietaus, apie 50 
laipsnių. 
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siųsti: 6522 South Bock\veU Ave., Chicago, EL. 60629. Tel. 778-7852 

CHICAGOS ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖ 
Šiemet, lyg nebeiškentę išlauk

ti pernelyg ilgai neatšylančio pa
vasario, Chicagos ateitininkai su
ruošė Šeimos Šventę balandžio 
30. Kaip ir kasmet šioje šventė
je, Jaunime Centro didzioioj sa
lėj vos sutilpo dalyvaujančių 
ateitininkų še imų visi nariai. 
Nors atsakomybė Šeimos šventę 
surengti yra sendraugių, į kvie
t imą talkon atsiliepė visų trijų 
sąjungų Chicagos ateitininkai. 
Stalus sustatyti j talką atėjo ir 
jaunesnieji sendraugiai ir vyres
nieji studentai; jie taip pat prisi
dėjo ir prie stalų padengimo sek
madienio rytą. 

Šioj šeimyniškoj nuotaikoj, 
visiems susėdus prie stalų, visi 
įsijungė į ateitininkiskos šeimos 
Mišias, kurias atnašavo Sendrau
gių sąjungos dvasios vadas kun. 
Viktoras Rimšelis. Pamokslą jis 
skyrė šeimos temai. Ši šventė yra 
"agapė", ateitininkų pasidalini
m a s savo džiaugsmu, rūpesčių 
savo šeimoj. Šeimoje glūdi dvasi
n io tautos gyvenimo pagrindai. 
Jei šeimos dvasinis gyvenimas ne
tobulas, tai ir valstybės ir tau
tos gyvenimas netobulas. Šeimos 
tikslas yra perduoti vertybes —ir 
religines ir tautines ir pasaulė
žiūrines. Jei po dvidešimt metų 
čionai ateitininkų šeima tokia 
didelė, tai bent dalis ateitininkiš-
kų vertybių sugebėta perduoti. 
Šeimos tikslas yra sukurti prie
augliui aplinką. Ateitininkų šei
m o s tikslas yra sukurti jaunimui 
ateitininkišką aplinką. Šeimyniš
kumo principe glūdi visi penki 
ateitininkų principai. 

Šv. Mišios buvo užbaigtos gies
m e "Marija, Marija" ir Ateitinin
k ų himnu. P o Mišių Chicagos 
sendraugių ateitininkų pirminin
kas Mečys Šilkaitis pasveikino vi
sus susirinkusius ir paprašė prisi
minti visus mirusiuosius ateiti
ninkus susikaupimo momentu. 
Po to. visi susėdo prie gausiai pa
dengtų stalų, pasimatyti še imom, 
dalintis draugystėm ir skaniais 
bei stipriais pusryčiais. Čia talki
n a moksleivės ir moksleiviai at
nešdami į stalus kavą. 

Netrukus, prasidėjo net trijų 

dalių programa. Pirmieji pasi
rodė Chicagos Prano Dielininkai-
čio kuopos jaunučiai, visi savo 
rolėm spalvingai kostiumuoti, 
labai savim pasitikinčiai dekla
muodami ir išvaidindami "Pupu-
čio skėtis". Juos paruošė Lionė 
Bradūnaitė ir Irena Pranckevi-
čiūtė. 

Antrieji pasirodė Chicagos Lip-
niūno kuopos moksleiviai su "Pa
vasario montažu", kurį jie patys 
surinko iš Maironio ir Putino ei
lėraščių. Pianinu akompanuo
jant Arūnui Pemkui, deklamavo 
Dalia Musonytė, Edmundas Sa-
liklis, Raminta Pemkutė, Vida 
Momkutė, Lidija Dudėnaitė, D a 
rius Polikaitis, Lina Vieraitytė, 
Rita Dapkutė, Rūta Musonytė ir 
Vita Reinytė. 

Tretieji pasirodė iš Cicero at
vykę Vyskupo Valančiaus kuo
pos moksleiviai. Jie meistriškai 
išpildė Rasos Šoliūnaitės ir Arvy
do Žygo kūrinį, 'Pertvarkytos ir 
pataisytos pasakėlės prie pasikei-
čiančio pasaulio", kurį šiedu 
studentai netik jiems parašė, bet 
ir muziką pritaikė ir sklandžiai su
režisavo. Inscenizavo tris pasa
kaites, vaizduojančias šiandieni
nį lietuvišką gyvenimą: Jūratė 
ir Krapštytis, Raudon skrybėlaitė 
ir Vilkas, ir Peleninė. Vaidino 
Rūta Končiūtė, Vytas Lašinskas, 
Edvardas Šulaitis, Vitas Laniaus-
kas, Vida Kuprytė, Jūratė Aršti-
kytė, Viktoras Radvila, Rūta Nor
kutė, Vytas Mickus, Sigutė Bal
trušaitytė. Saulius Baronas ir Ire
na Mickutė. Jiems akordeonu 
akompanavo Rasa Šoliūnaitė. 

Pasinaudojant šios programos 
sukelta pakilia nuotaika, Rasa Šo-
liūnaitė su akordeonu pravedė, 
su visais ateitininkiskos šeimos 
nariais, dainas, kurių žodžius visi 
mokėjo, nes jie buvo išspausdin
ti Šeimos šventės programoie.Šioj 
pakilioj nuotaikoj pasibaigė šei
mos šventė, palikdama ne vieną 
dalyvį su pasitenkinimu ir žinoji
mu, jog tai vienintelis toks pa
rengimas per visus metus ir kas
met labai laukiamas. 

A. Zailskaitė 

Dielininkaičio kuopos jaunučiai ateitininkai atlikę vaizdelį "Pupučio 
sioetis" šeimos šventėje Cbticagoje. Jaunučius paruošė I. Pranskevičiū-
tė ir U Bradūnaitė Nuotr. J. Kuprio 

S E N D R A U G I Ų VASAROS 
STOVYKLOS 

Šių metų sendraugių vasaros 
stovykla Dainavoj prasidės liepos 
3 0 d. ir tęsis iki rugpiūčio 6 d. 

Dr. Algis Norvi lą jau baigia 
paruošti šios stovyklos programą. 
Jaunimui vadovauti vėl pakviesta 
m o k y t Rasa Soliūnaitė su savo 
padėjėjomis. 

Prašome registruotis pas Vyt. 
Šoliūną, 115 Stephen St. L e m o m , 
111. 60439. Kytiniam pakraščiui 
naudosimės Kermebunkporto Lie 
tuviu Pranciškonų vasaros stovyk
la. Dėsime visas pastangas ir šio
je stovykloje pristatyti gal imai 
stipresnę programą. Jei užsiregis
truotų pakankamas skaičius jau
n imo , parupintumėm ir šiai sto

vyklai pajėgius jaunimo vadovus. 
Kennebunkporte stovykla pra

sidės rugpiūčio 12 ( n u o pietų) ir 
baigsis 20 č. iki pietų. Šiai sto
vyklai registruojasi tiesiai stovyk
los adresu: Franciscan Monasta-
ry, Kennebunkport, Maine 94046 

U P N I Ū N I E Č I U ŠVENTĖ 

Chicagos kun. A. Lipniūno kuo
pom šventė įvyks gegužės 21 d. 12 
vai. bus Šv. Mišios Jėzuitu koply-
Čioie, o po to, pusryčiai Jaunimo 
centro 203 kambary. Visi Lipniu-
mečiai, jų draugai ir tėvai, kvie
čiami dalyvauti. 

— Pergyventas gyvenimas ne 
rungtynės, j o n iekas neleidžia 
peržaisti A l o y z a s Baronas 

"Apie velnius, ir 
lieka muzikalinj 
las ir V. Mickus 

angelus, apie meškiukus rudnosiukus..." Cicero moksleivių ateitininkų kuopos vyrai at-
farsą 'Cicerietiškos pasakos". Iš kairės: E. šulaitis, V. Lašinskas. S. Baronas. V. Radvi-

Nuotr. J. Kuprio 

OJEVELANDO ATEITININKŲ ŠVENTE 
Kiekvienas grumiamės su kas

dienybės inercija bei rutina, kur 
daug visokeriopos pilkumos. Lai
mė, kad tam tikrais tarpais taip 
pat švystelėja ir džiaugsmo pra
giedrulis. Tokiu pragiedruliu rei
kia laikyti ateitininkų šeimos 
šventes. Visų pirma jos buria 
krūvon bent tuos, kuriems dar 
reikalingi organizaciniai ryšiai. 
Tad jie ateina į šias šventes su
sitikti su savo idėjos ir bendrų sie
kimų draugais, pasimatyti, vienu 
kitu žodžiu pasikeisti, pagaliau ir 
pasižmonėti. Clevelando ateiti
ninkai savo šeimos šventę turėjo 
balandžio 29-30. Štai keli jos daly
vių įspūdžiai. 

Išvakarių pobūvis. Susirinko 
šimtas, gal pusantro. Daugiausia 
savi — sendraugiai bei studentai. 
D M N P parapijos kavinėj vienoj 
pusėj užtiesti ir gėlėm papuošti 
stalai, kitoj pusėj — tuščia, nes 
ji skirta šokiam. Kas norėjo — 
galėjo gauti taip pat ko nors iš
gerti bei užkąsti, bet sąlygas 
kiekvienas turėjo ir pasėdėti. Jau
n imas inscenizavo Pūkelevičiūtės 
"Paršiuką". Nors tai greitųjų dar
bas, nors beveik visi "artistai" sa
vo roles skaitė iš popierių, bet ko
miškos situacijos skatino ir n u 
sišypsoti. Tad šypsojomės ir plo
jam, nes prie- "vargo programų" > 
jau esam pripratę. Pagrindinę in 
scenizacijos naštą savo pečiais iš
nešė Ž. Kliorytė (skaitytoja) ir V. 
Kliorys (Paršiukas), o V. Len-
kauskaitės dekoracijos buvo net 
visai geros. 

I pamaldas sekmadienį ateiti
ninkai atėjo organizuoti ir su vė
l iavom, dideliu būriu — jaunu
čiai, moksleiviai, studentai ir 
sendraugiai. Savo pamoksle juos 
prisiminė klebonas kun. G. Ki-
jauskas, SJ. Visų sąjungų atstovai 
atnešė aukas. Gražiai giedojo stu 
denčių "Nerijos" choras, vadovau
jamas R. Cyraitės - Klioriėnėš. 

Bendra visą komunija. Salėj po 
pamaldų — oficialus narių priė
mimas, pasižadėjimai tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, ateitininkų 
"Credo" ir k t Visiem reikia išlai
kyti t a m tikrus egzaminus. Ta
čiau būtų geriau, jei draugai ne
egzaminuotų draugų: pavyzdžiui, 
Clevelande studentus galėtų eg
zaminuoti sendraugių komisija, 
įdomus ir aktualus paskaitinin
kas buvo adv. Paulius Alšėnas: 
ateitininkų kongresas buvo didin
gas, jų šventė graži, bet ar visi 
ateitininkai taip pat susiranda ir 
imasi darbo? Taip pat daug pa
simetimo tikėjimo rūpesčiuose. 
Kur esame: priešvatikaninėj Baž
nyčioj? povatikaninėj Bažnyčioj? 
O gal tik plūduriuojame? Alšė
nas beveik negirdom praėjo pro 
tautinę ateitininkų sritį, o čia 
visokiausių duobių bei spragų ar 
tik ne daugiausia? Iškilmės buvo 
baigtos "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos" kelių ištraukų 
inscenizavimu, ir moksleiviai sa
vo uždavinį atliko palyginti ge
rai. Jiem vadovavo G. Degutytė -
Iešmantienė. Visi sugiedojom 
tautos himną. 

Va t ie keli džiaugsmo pragied
ruliai pilkos kasdienybės dangu
je. O džiaugtis, kad vis dar yra, 
kas kuo rūpinasi, kas ką daro, 
kad krūvon dar buria, kad paro
do, jog gyvi tebesam. Programai 
sklandžiai vadovavo stud. A. Raz-
gaitis, šventės reikalais daug rū
pinosi "Ateites" klubo pirminin
kas R. Bridžius. Ir pasidaro ge
riau: 

Ateitį regim tėvynės garbingą, 
Šviečia mums kryžius ant mūs 

vėliavos. 
Stokime drąsiai į kovą 

garbingą, 
Dirbkim, kovokime dėl 

- Lietuvos! 

Programos meninėj daly jau
niausias būrelis suvaidino "Pu
pučio skėtį", IV - V I skyriaus 
mergaitės perskaitė pačių surašy
tas mintis už ką Dievu i dėk in
gos , pritaikytas skaidrėmis, ir vy 
riausios mergaitės atliko įdomią 
mimiką. Po programos visi buvo 
kviečiami pasivaišinti ir peržiurę 
ti parodos stalų, an t kurių buvo 
išdėstyti vaikų paruošti darbai. 

Su šventės pabaiga, "užsibai
gė" šių mokslo metų ateitininkiš
ką veikla. Tačiau atsinaujinę atei
tininkai suprato, kad ateitininkų 
veikla iš tikro niekad nesibaigia. 
Kiekvienas ateit ininkas turi n u o 
lat stengtis gyventi pagal penkis 
principus ir "viską atnaujinti 
Kristuje, tarnaujant Dievui ir Tė 
vynei." 

D a l i a Garūnaitė 

S t B . 

PR. DimNINKfllčIO KUOPOS šVENTt 
Prano Dielininkaičio kuopos 

metinė šventė, prisimenant ir už
baigiant šių metų veiklą, įvyko 
balandžio 29 d. Gimimo Švč. Mer 
gėlės Marijos parapijos salėj. 

Jau nuo trečios valandos darbš
tus tėvų komitetas ir kiti talki
ninkai tvarkingai dėliojo stalus ir 
kėdes mokyklos salėje. Kelios va
dovės taip pat susirinko su būre
liais atlikt paskutinę repeticiją to 
vakaro programos. Salės pakraš
čiais buvo susibūriavę jauni atei
tininkai kandidatai, kurie rūpes
tingai žiurėjo į lapus, besiruo
šiant egzaminam. Aišku jų ran
kos ir keliai drebėjo, bet šypsena 
pasiliko ant veidų, nes jie žinojo, 
kad bus keliami į tikruosius jau
nučio ar jaunio ateitininkų kuo
pos narius, sėkmingai išlaikę eg
zaminus. 

Kan. V. Zakarauskas, A. Kižie-
nė ir Lionė Bradūnaitė patikrino 
jaunųjų ateitininkų žinias. Po eg
zaminų jaunieji" apsidžiaugė bai
mei praėjus, susirikiavo su kitais 
atvykusiais ateitininkais ir rimtai 
kartu nuėjo į bažnyčią. Grįžus į 
salę p o Mišių pradėjom progra
mą. 

P. Kižienė, pasveikinus visus 
susirinkusius, perdavė programą 
pravesti aštuntokei Ritai Stukai-
tei. Tol iau sekė ženklelių įteiki
mas išlaikiusiems egzaminą. I 
tikrus jaunučių ateitininkų na
rius buvo keliami keturi kandi
datai: Raminta Biliūtė, Tauras 
Gaižutis, Rimas Gaižutis ir Linas 
Liutikas. Į jaunių ateitininkų na
rius buvo keliami kandidatai: 
Audrė Budrytė, Aleksandras Dir-
kis, Aušra Jasaitytė, Rūta Kūlytė, 
Vidas Liutikas, Eglė Liutkutė, 
Renata Matonytė ir Vilija Vierai
tytė. 

Gavę ženklelius, kiekvienas pa
garbiai pabučiavo ateitininkų vė
liavą, pasiryždamas sekti ateiti
ninkų principus ir siekti jų idea-
yų. Kan. V. Zakarauskas, P. Ki
žienė ir Lipniūno kuopos atstovė 
Ramoną Rapšytė nuoširdžiai pa
sveikino sėkmingus kandidatus. 
Džiugu buvo prijungti ir pakelti 
kandidatus į tikruosius narius, ta
čiau buvo gaila atsisveikinti su 
aštuntokais, kurie paliks Pr. Die
lininkaičio kuopą, pereidami į 
kun. Alfonso Lipniūno mokslei
vių kuopą. 

— Amerikoje dirbančių že
mės ūkyje v i s m a ž ė j a . 1977 m. 
farmose g y v e n o 7 . 8 mfl. ž m o 
nių, ta i yra 450 ,000 mažiau ne
g u 1976 m. 
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Ką tik išėjo i i spaudos 
Anatol i jaus K a i r i o dramų 
rinkinys v i e n o j e k n y g o j e 

T R Y S D R A M O S 
1. R Ū T E L Ė , 4 v . drama 
2. S A U L E S R Ū M A L 4 v. dra

m a 
3. ŽMOGUS IR TILTAI , 3 v. 

drama 
Rinkinys ded ikuotas nepri

klausomybės 6 0 m . sukakčia i 
paminėti. 

Kaina s a pers iunt imu $6 .55 . 

U ž s i s a k y t i : 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. UI. 60629 
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UTHLANlAft «OOLD-WIl>fc OASLl 

aeoaoo CIMB po«i»g» t*Jd at CtUcago, X PuMghmi teio 
Sondavs. Legai HoUdays, day» «ftcr Chrittm*--

toc fcaster by tbe Litnuanian Cathoiic Pro* Sodely. 

Subecriptioa Ratas: $33.00 - Chicago 
•limoia and Oanada Elsevbere i» (tie U.S.* 
aountne* $34.00 

Cook Counrj 
G! .00 Pareigi t 

i 
Pašto Į*1»t<tiit i " * " " . paavlUvuaa* ux «»uuu ,xoo^a* 

ratas oesiuottam: Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo *c 
rato. gavus ii fo mokes4 atžymima ifc kada yra užsimokėję* 

DRAUGO pre 

CUcago ii Cooa 
Kitur JAV 
Kanadoje 
Užsienyje 
Savaitinis 

aetame 
$33.00 
31.00 
33.00 
34.00 
25.00 

i * 

6 men. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 mte 
$15.01 

13 Ot 
15.00 
15.00 
9.00 

f 

• Administracija dirba kas- a 
Cea nuo 8:30 iki 430, šešta- j \ 
tteniais nuo 8:30 iki 12.-00 

• Redakcija dirba kasdien !! 
8:30 — 4:00. šeštadieniais 
8:30— 12.-00. ą 

• Redakcija straipsnius taiso save 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnio 
nesaugo. Juos gražina tik iš anks 
to cusitaru*. Redakcija ui skelb.-
oan turinį neatsako Skelbimų 
kainos prisiunčiamas gavjt pra-
lymą. 
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
is BOSTONO m NEW YORKO 

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE: 

Vienas savaites: Rugsėjo 17 — $845.00 Rugsėjo 22 — $845.00 

Dviejų savaičių: birželio 11 
liepos 2 
liepos 16 

— $1195.00 rugpiūčio 6 — $1245.00 
— $1245.00 rugsėjo 3 — $1195.00 
— $1245.00 gruodžio 22 — $1045.00 

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių grupių galima jungtis 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su papildomu mokesčiu 
New York'e. 

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA REGISTRUOTIS 
KUO ANKSČIAU. 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j: 

T R A N S - A T L A N T I C T R A V E L SERVICE, INC. 
3 9 3 W e s t Broadway, P . O. Box 116 

South B o s t o n , Ma, 02127, TeL (617) 268-8761 

įstaigai vadovauja: Aldona Adomoniene Ir Albina Rudžifiniene 

Prio&s are based on double oceupancy and are subject to changes 
acd/or Government approval. 

FLORIDA THE FARGO M0TEL 
10810 Gutf Boulevard Treasure Island 

S t Petersburg. Fla. 33706, USA 
Tet (813) 380-0878 

MOTELIS ant Meksikos {lankos kranto, 
Treasure island centre, gražiausiame pajūry-
Je, Miegamieji kambariai, kambariai sa virtu
vėmis, apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai krabai, žvejojimo vietos, golfo Ir te
niso aikites, šventoves, krautuves ir t. t. 
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS m TERESE ZEBERTAVKIAI 
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Savanorio ir Kontržvalgybininko Atsiminimai 
Ta! Lietuvos žvalgybos ir kontražvalgybos paslaptys 

kurias aprašo I. DEMERECKIS savo knygoje. 
Kaina minkštais viršeliai $4.00. kietais $5 00 

Gaunama _ 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629 
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COME TO LITHUANIA IN 1978 
JOIN \& ANO FULF1LL A DREAM THAT VVILL HAVE 

END11SS MEM0RIES 
DEPARTING DATES 

Jury 28 to August U 

August 18 to Sent. 1 

Sept. 1S to SepL 23 

Sept. 22 to Seot. 31 

Sept 28 to Ocf. 7 

Oct. 12 ta Oct. 21 

Dec 22 t« Jan. 5 

— $1,074.00 

— $1,874.01 

— $848.01 

— $849.00 

— $840.00 

- $848.00 

- $1.049.00 

NIGHTS IN EACH CITY 

Vilnius 5, Druskininkai 3. 
Moscow 3, Leningrad 3 

Vilnius 5, Druskininkai 3. 
Moscow 3, Leningrad 3 

Vilnius 5. Moscow 2 

Vimins S, Moscovr 2 

Vilnius 5, Moscow 2, 
Cflpenhagea 1 

Vilnius S, Moscovr 2, 
Copenhagen 1 

Vilnius 5, Warsaw 3, 
Leningrad 3, Moscow 2 

A fuO day's excursion to Kaunas and a half day trip to Trakai is indoded. 

J O N A S A D O M Ė N A S 
T o o r Manager 

T R A N S I N T E R N A T I O N A L TOURS LTD. 
335 Ftfth Aveniu* 

N e w Yortc, N . Y. 10017 
212—697-7257 
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lietuviškos 

S M S PASAUKIMAS ! NUSIKALTĖLIŲ IŠPAŽINTIS 
K gyvenimo patirties matome, 

kad visi daiktai vieni nuo kitų 
priklauso. Visas regimasis pasau
lis sudaro labai darnią visumos 
vienumą, o visi daiktai yra tos 
visumos dalis. Negyvoji gamta 
tarnauja gyviesiems kūriniams 
taip, kad kiekviena prigimtis vis 
kam nors yra palenkta ir kam 
nors priklauso. Senovės didieji 
mąstytojai, kaip Šv. Tomas Akvi-
nietis, visus gyvosios prigimties 
polinkius vadino altruistiniais. 
Atseit, viskas, kas yra ir veikia, 
dėl ko nors kito už save tobules
nio yra ir dėl ko nors kito veikia. 
Todėl jis mokė, kad ir žmogus 
visa savo buitimi yra dėl aukš
čiausios būties, — dėl Dievo. 
Dėlto ir žmogiškoji meilė yra al
truistinė taip, kad žmogus tą to
buliausią būtį, — Dievą myli la
biau už save. Atseit, žmogus lai
mės trokšta labiau kaip savojo 
buvimo. 

Žmonių tarpusavio meilė yra 
tikra, jei ji yra altruistinė, jei ji 
be apskaičiavimų ir asmeninės 
naudos ieškojimo visada yra pa
siruošusi daugiau duoti ir atsi
duoti nei kaip gauti, ir kaip nors 
pasinaudoti. K tokios meilės, at
rodo. Dievo kūrybos keliuose tu
rėtų žmonės susitikti ir tik iš to
kios meilės šeimas sukurti. Šei
mos, surištos tokia meile, nėra 
išskiriamos. Kristus yra pasakęs, 
kad, ką Dievas surišo, žmogus 
teneišriša. Iš Čia moterystės ry
šys šeimoje negali būti išardo
mas žmonių nutarimu. Dievas, 
pats būdamas meilė, tik meile 
gali ir surišti. Tokia meilė betgi 
yra altruistinė. Ji yra kūrybinė, 
nes dalyvauja Dievo veikime, ku
riant naujas žmonijos kartas. 

Kat Bažnyčia visą laiką mokė 
ir dabar moko. kad moterystės ry
šys yra neišardomas, o jos pirma
eilis tikslas pačia žmogaus pri
gimtimi yra vaikų gimdymas. 
Pastoraciinėje konstitucijoje apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame pasau
lyje sakoma: "Savo prigimties sa
vybėmis santuokos institucija ir 
vedusiųjų meilė skirta vaikų gim
dymui ir auklėjimui. Vaikai yra 
moterystes tikslų vainikas. Vyras 
ir moteris moterystės sąjungoje 
"jau nebe du. bet vienas kūnas" 
(Mt 19.6), giliausiu asmenų bei 
veikimo susijungimu vienas ki
tam padeda ir tarnauja. Jie pati
ria ir vis labiau įgyja savo vie
nybės jausmą. Ši giliausioji vie
nybė, kaip abipusis asmenų atsi
davimas bei vaikų palaima, rei
kalauja visiškos vedusiųjų ištiki
mybės ir šitos vienybės neišar
domumo" (nr. 48).. 

Bažnyčios mokymas apie mote
rystės neišardomumą, apie vaikų 
gimdymą ir kontrolę pagal pri
gimties dėsnius susilaukė mūsų 
laikais didelio nepasitenkinimo ir 
aštrių prieštaravimų iš tikinčiųjų 
ir netikinčiųjų pusės. Mūsų laikų 

žemė nepajėgs žmonijos išmai
tinti. Todėl įstatymų leidėjai su 
lengva širdimi pateisina negimu
sių vaikų žudymą. Negimę kūdi
kiai tampa savo tėvų priešai, 
nuo kurių gyvieji turi gintis, kad 
iš jų erdvė nebūtų atimta. 

Tokia žmogiškosios gyvybės 
apdraudimo logika nesiderina 
nei su prigimties nei su sąžinės 
balsu, kurį Bažnyčia laiko paties 
Dievo balsu. Jeigu žmogus būtų 
skirtas tik šiam regimajam pa
sauliui, tai jo gyvybę galima bū
tų kontroliuoti taip, kaip kontro
liuojami augalai ir gyvuliai. Bet 
žmogus turi iš savo Kūrėjo am
žiną pašaukimą, todėl ir jo as
mens vertė bei gyvybė nėra apri
bojama regimojo pasaulio laiki
naisiais motyvais. Antrojo Vati
kano susirinkimas šitai išreiškia, 
kreipdamasis į visus žmones: "Vi
siems verta pagalvoti: žmogaus 
gyvybė ir uždavinys ją pratęsti 
negali būti apriboti vien tik šio 
pasaulio motyvais ir, nuosekliai, 
negali būti sprendžiami ir su
prantami tik šio pasaulio požiū
riu. Būtina šiuos klausimus 
spręsti, turint prieš akis amžiną
jį žmogaus pašaukimą" (G.S.51). 

Didžiosioms tautoms, kaip Ki
nija, Japonija, Indija, neturin
čioms pakankamai erdvės plės
tis ir prasiveržti iš esamų ribų, 
žmonijos progresyvinis plitimas 
kelia klausimus, kurie šeimose 
kryžiuojasi su moraliniais įstaty
mais bei gyvybės teisėmis, neras
dami sėkmingo atsakymo. Visai 
kitas reikalas yra su mūsų tauta. 
Ji buvo ir yra maža. Mūsų tautos 
gyvybinis klausimas yra, kaip ją 
praplėsti, o ne kaip sumažinti. 
Deja, mūsų jaunos lietuviškos šei
mos kuriamos toje aplinkoje, 
kurioje yra pateiktos visos gim
dymų kontroliavimo bei apribo
jimo techninės galimybės. Todėl 
yra pavojus visai tautai, kad ji 
dėl moderniųjų laikų nuotaikos ir 
baimės dėl naujų gimimų dar la
biau sumažės. 

Amerikos žydai pastebėjo, kad 
dėl gimdymų kontrolės jų skai
čius sparčiai mažėja, ir yra labai 
susirūpinę, kas su jais atsitiks po 
keliolikos metų, kai jie praras 
politinę ir ekonominę įtaką. So
cialini) apdraudimo pareigūnai 
pramato, kad po dvidešimt me
tų, mažai bus dirbančių, kurie tu
rės mokėti tos socialinės apdrau-
dos mokesčius. Dėl gimdymų 
nuolatinio mažėjimo bus daugu
ma pensininkų, kurie dirbantie
siems pasidarys nepakeliama 
našta. Taigi gimdymų sumažini
mas ateityje sukels visoms tau
toms dar nepramatomų proble
mų. 

Mūsų tautos dalis už tėvynės 
ribų po mūsų akimis nuolat ma
žėja ir be gimdymų kontrolės. 
Lietuviškos įstaigos turi gražius 
namus, kultūrinius įrengimus, 

Sovietai, kaitindami lietuvius bendradarbiavus su vokiečiais, nori save išteisinti 

GEDIMINAS GALVA Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuva tapo slenksčiu. Per jį 
žengė rusai ir vokiečiai. Abu Lie
tuvos kaimynai siekė ją valdyti. 
Prieš pat karą Lietuvos didieji 
kaimynai sudarė klastingas slap
tas sutartis Lietuvą prisijungti. 
Sovietai pirmieji atsiuntė savo ka
riuomenę. Rusai greitai nusiaubė 
kraštą. Lietuvių tauta buvo iš
prievartauta balsuoti rinkimuose 
už komunistų partiją, už Stalino 
saulę, už okupanto terorą, nekal
tai pralietą kraują, ir lietuvių 
kaulų pasėjimą auksinėje Sibiro 
taigoje. 

Vokiečiai atėję į Lietuvą su ka
ro audra darė panašius nusikalti
mus, turėjo panašius kėslus kaip 
ir rusai Abu buvo klastingi, abu 
naudojo pasibaisėtiną jėgą, buvo 
žiaurūs, bet pasirinko skirtingas 
aukas. Rusai laimėjo. Antrą kar
tą atslinkę f Lietuvą lietuvių tau
tą kraujo klanuose skandino ir dar 
šiandieną jie tebešaukia: štai vo
kiečiai buvo pabaisos, o mes, bol
ševikai, tik lietuvių tautos kori
kai, nusižiūrėję į savo brolį kori
ką Michail Nikolajevič Muravjo
vą, Vilniaus generalgubernatorių 
1863 — 65 m. 

Deja anas korikas Lietuvą val
dė nepilnus tris metus, o šian
dienykščiai, kiek pakeitę valdymo 
būdą, jau 33 metus tebeengia lie
tuvių tautą. 

Bolševikų išpažintis 
Trečdaliui amžiaus praslinkus 

komunistų partijos valdovai Lie-
uvoje sumanė savo korikiškais dar
bais išsigarsinti. Š. m. balandžio 
mėn. 1 — 5 d. "Tiesos" laidose 

žmogus vis daugiau ir daugiau bet ar ilgai jos galės tarnauti sa-
stengiasi būti laisvas nuo visokių vo tautiečiams? Jaučiame, kad 
ryšių ir Įsipareigojimų. Atsako- jau ir toms įstaigoms stinga dar-
mybės našta darosi jam vis sun- bininkų. Pagaliau kam reikės tų 
kesnė. Pragmatizmo aplinkoje lietuviškų parengimų, lietuviškų 
išaugusiam žmogui Kristaus Baž- laikraščių, jei šeimos neišaugins 
nyČios mokslas atrodo labai sun- naujos lietuviškos kartos? 
kiai įvykdomas. Kaip pavergtoje tėvynėje taip 

Daugybė jaunų šeimų klausia, ir-laisvajame krašte lietuvių šei-
kas ir kaip gali Bažnyčios mokslo moms atitenka nepaprastai sun-
laikytis moterystės klausimuose, kus, bet garbingas ir kilnus užda-
kai tiems klausimams žmonės vinys — išlaikyti jaunąją kartą 
neranda įtikinančio atsakymo, nepalaužiamą krikščioniškuose 
Juo labiau, kad valstybės įsta- ir tautiniuose idealuose Prieš 
tymai legalizuoja skyrybas ir nepalankią aplinką, ateinančią 
valstybės autoritetai skatina ir iš mokyklų ir viešojo gyvenimo, 
moko. kaip kontroliuoti gimdy- šeimos turi stengtis sukurti vai-
mus. Visuose kraštuose eina kova kams aplinką, iš kurios laukia 
už abortų legalizavimą. Žmoni- ateinant naujų kartų Dievas ir 
jos progresyvus pasaulyje daugė- tėvynė. Tai yra uždavinys ir 
jimas yra suprastas ir išaiškin- šeimų pašaukimas šiuolaikinia-
tas, kaip jos pačios didžioji grės- ma pasaulyje, 
mė. kad greit ateis tas laikas, jog V. Rmš. 

aštriąsias šių dienų problemas: ra
sės, stabmeldybe, tautinį šoviniz
mą, turtų garbinimą, alkoholizmą, 
narkotikų vartojimą, šaunamų 
ginklų laikymą ir nužudymus did
miesčiuose, filmų ir televizijos neš
varumą ir jų neigiamą jtaką jauni
mui, šeimų įrimą, vagystes iš krau
tuvių ir darboviečių, sektantų pa
sipinigavimą ir daugybę kitų daly
ku. 

Autorius kalba dokumentuotai, 
pagrįsdamas faktais, aiškiai nuro
dydamas dekalogo laužymo žalą. 

Iš vienos pusės autorius atsklei
džia pirminę dekalogo nuostatų 
prasmę izraelitų senovėj, iš kitos 
pusės nuosekliai nurodo dekalogo 
nuostatų laužymo žalą moderniojo 
žmogaus nukrypimuose, Į savo teo
loginius svarstymus įveda moder
niųjų patirties mokslų faktus ir iš
vadas. Taigi veikalas yra jungtis 
teologinių nuostatų su dabarties 
patiriamųjų mokslų duomenimis, 

paskelbė straipsnį "Atpildas" su 
tąsomis. Ilgame straipsnyje nu
šviečiamas, nors ir miglomis 
dangstomas, P. Kubiliūno pagro
bimas ir įo pakorimas. 

Begėdišku bolševikiniu akižė-
rumu, pasididžiuojant, rašoma 
(Tiesa, 1978. IV. 1): "O kas liečia 
buržuazinių nacionalistų karto
jamus aiškinimus, kad pirmąjį hit
lerininkų parankinį pakorė bol
ševikai, tai yra faktas". 

Sis bolševikiškos žmogžudystės 
faktas lietuvių tautai primena ir 
kitus jų slepiamus faktus. Faktas, 
kad tūkstančius lietuvių sukimšo 
į kalėjimus prieš liaudies seimo 
rinkimus, įvykusius 1940. VTL 14. 
Faktas, kad komunistų partijos 
vadovai — M. Suslov ir kiti siekė 
išnaikinti trečdalį lietuvių tau
tos. Faktas, kad NKVD komisa
ras Serov organizavo milžinišką 
tautos išvežimą, o išvežtuosius 
sunaikinti pasibaisėtinose klima 
tinėse sąlygose. Faktas, kad vi
daus reikalų komisaras A Guze-
vičius vykdė Sovietų NKVD la
bai slaptą 001223 įsaką ir savo la
bai slaptame 1940. XI. 28 0064 
rašte komunistų partijai saugu
miečiams įsakė pasiruošti lietu
vių tautos naikinimui Faktas, 
kad bolševikų įsakymu 1940 m. 
birželio mėn. karui prasidėjus vyk
dytas žvėriškas lietuvių tautos 
naikinimas daugelyje vietovių. 
Faktas, kad bolševikai atliko pla
taus masto žvėrišką lietuvių tau
tos naikinimą 1945 — 51 m. Fak
tas, kad nuo to meto vis stiprina
mas lietuvių tautos rusinimas, 
kai pvz. ok. Lietuvos valstybinėje 
respublikinėje bibliotekoje 1977 
m. randame 3,22 mil. knygų, o 
lietuviškų — 330.000. Faktas, 
kad ok. Lietuvos mokslininkų dar
bai leidžiami rusų kalba ir moks
lų akademijos 1977 m. laidose 
daugelis straipsnių jau skelbiama 
rusų kalba, ir pasitenkinus tik 
lietuviškomis santraukomis. Fak
tas, kad bolševikai ir šiandieną 
tebepersekioja bet kurį tautinį ar 
religinį pasireiškimą. Gana fak
tų, nes visų čia nepaminėsiu. 
Visus šiuos įvykius bolševikai 
dar ir šiandieną bando slėpti už 
vokietmečio nusikaltimų. 

pradėjo ieškoti pirmojo generali
nio tarėjo. Tuo vyriausiu hitleri
ninkų kvislingu nuolankiai pasi
siūlė., gen. Petras Kubiliūnas". 

Tiesa, kad hitlerininkai panai
kino valstybingumo apraišką, bet 
ir bolševikų Lietuvos TSR, deja, 
juo nesinaudoja. Hitlerininkai tu
rėjo planus Lietuvą kolonizuoti, 
bet ir rusai juos vykdo, lietuvių 
tautą rusina Tarkim, kad vokiet-
metyje, okupanto spaudžiami, at
sirado kvislingai, žaidę su ugnimi 
ir dalimi vykdę jo įsakymus. Ar 
Sovietai nėjo tuo pačiu keliu? 
Kas buvo ano meto vadovas M. 
Gedvilą ir šimtai jo talkininkų? 
Kaip pavadinti tūkstančius dabar
tinių Sovietų varovų, prade
dant pirmuoju komunistų parti
jos sekretoriumi P. Griškevičiurni, 
didžiuoju pataikūnu? Jie visi yra 
Maskvos kvislingai Lietuvoje. Ir 
šie Maskvos kvislingai tariasi tu
rį teisę teisti vokietmečio veikėjus, 
patekusius tarp kūjo ir priekalo. 

Jei Kražių skerdynės pateko į 
Lietuvos istoriją, nebus galima 
nutylėti Sovietų ir jų kvislingu 
Lietuvoje padarytų kruvinų žaiz
dų lietuvių tautai Dešimtimis 
tūkstančių nužudyta, šimtais 
tūkstančių ištremta, bet visi nu
sikaltėliai paslėpti. 1941 — 59 m. 
nukentėjo 1,1 miL Lietuvos 
gyventojų, bet lietuvių tautos 
naikintojai pavadinti "tarybinės 
liaudies gynėjais". Jei yra nusikal
timas, turės būti surasti ir nusi
kaltėliai. 

Popiežius Paulius VI iškumingainešamas Vatikane 

Rimties valandėlei 

MININT ŠEIMOS DIENĄ 
Kasdien esame liudininkai mokytojas) bijo savo studentų, 

nuostabios tvarkos gamtoje O ta- • studentai savo profesorių įžeidi-
čiau šiaurės kraštų vandenyse ir nėja. Jaunimas nori tuojau už-

iškalbingai atskleidžiant modernių
jų nukrypimų žalą žmonijai ir at
skiriems asmenims. 
Veikalas skaitomas lengvai, nau

dingas teologui, visuomenininkui, 
sociologui. J. Pr. 

Bolševikų kvislingai 

"Atpildo" įžangoje komunistų 
partijos patikėtinis rašo: "Hitle
rininkai paskelbė, kad panaikina
mas Lietuvos valstybingumas, Lie
tuva paverčiama generaline Ost-
lando sritimi. Jie užsimojo koloni
zuoti mūsų kraštą. Bet hitleri
ninkams ir Lietuvoje buvo reika
lingi kvislingai. Pirmiausia jie 

Kaltininku ieškojimas 
"Atpildo" KGB pareigūnų ra 

šytoje įžangoje randame: "Dar ir 
šiandieną buržuaziniai naciona
listai, pabėgę nuo liaudies rūsty
bės.-, savo spaudoje begėdiškai 
meluoja, esą jie nesusitepę tarybi
nių žmonių krauju. Esą jie "per 
prievartą" talkininkavo hitleri 
ninkams plėšiant rauslį kraštą, 
žudant jo žmones". 

Lietuviai bėgo ne nuo "liaudies 
rūstybės", bet nuo rusų imperia
listų siaubo, kurį pergyvena lie
tuvių tauta. Ar visi išeiviai nu
sikaltėliai? Ar jais yra prievarta 
išvežtieji į Vokietiją ir pokario 
metu dažnai besilankantys Lie
tuvoje? 

Tik po šio pasišvaistymo pa
naudota pik. A Alekso "žurna
listinė iškaba" pasakoti apie sau
gumo komisaro A Guzevičiaus 
įsakymą saugumiečiams gen. P. 
Kubiliūną surasti, pagrobti ir at
vežti į Lietuvą. Šiam uždaviniui 
įvykdyti nepagailėta daugelio 
šnipų ir didelių lėšų. Pasakoji-
įe daug kas "nudailinta", dar dau
giau nutylėta 

Pagautasis ilgokai kankintas, 

miškuose kasmet pasilieka nema
žas skaičius jauniklių paklydu
sių paukščių ir jie visi žūna Tai 
nuklydusieji nuo senių paukščių 
vadovaujamų būriu, savu laiku 
išskrendančių į pietus. 

Asmens, šeimos, visuomenės 
tvarka ar netvarka prasideda indi
vidų jausmuose, protuose, valio
se. Šiuo keliu subrendusieji ir jau
ni tampa tvarkos arba chaoso kū
rėjais. Kalbant apie šeimą, labai 
dažnai vis prieinama prie tėvų ne
rūpestingumo. Tačiau ar tik tė
vai visur kalti. Paryžiuje Katali
kų instituto suvažiavime 1977 m. 
gegužės 6 d. profesorius Paul 
Poupard tokiais žodžiais vaizdavo 
šių dienų bent savo krašto šei
mą: "Vaikas atiduodamas sveti
miems nuo darželio amžiaus iki 
subrendimo. O mūsų laiko mo
kyklą vienas prancūzų humoris
tas yra pavadinęs rūbine, kurioje 
tėvai palieka savo vaikus apsau
gai". 

Prof. P. Poupard norėjo šiais 
žodžiais pasakyti, kad visokio 
laipsnio mokykla vaikui, jaunuo
liui neduoda nei auklėjimo, nere
tai nei mokslo. Žinoma, negalima 
vertinti vienodai visas mokyklas, 
bet ar vienas toks atvejis, už ko-

imti savo vyresniųjų vietas. Vy
resnieji, kad nepasidarytų despo
tiškais ar atsilikusiais, jaunimui 
visur nusileidžia O viską apvai
nikuoja, laisvės ir lygybės vardu, 
tendencija, kad nesą net lyčių 
skirtumų". Kada ir kieno tai pa
sakyta? Tai graikų Platono prieš 
2350 metų. 

Taigi šiandien daug kas ne
nauja, kas vadinama nauju. Ir ge
ruose dalykuose — moksle ir ki
tur — nėra nieko, kas neturėtų 
šaknų praeityje Paveldint, kas 
sukurta prieš mus, kuriant toliau 
visada lieka svarbiausiu tas pat:iš
mokti būti. Buvimas —gyveni
mas turi savo tikslą, o kur yra tiks
las, ten yra ir principai, reikala
vimai. Nieko nepaisymas netin
ka nei asmeniniam gyvenimui, 
nei kūrybai. Gyvenimo principų 
nepaisymas veda tik į griaunan
čią anarchiją. Subrendimo ir su
brendusio asmens ženklas yra ži
nojimas ir mokėjimas tvarkyti sa
ve teisingais principais. 

Augusieji Lietuvoje, augome 
Šalyje, kur policijai, teismui be
veik netekdavo įsikišti į jaunuo
lių elgesį. Tai buvo tėvų, kitų 
šeimos narių, mokytojų sritis, ir 
savo pareigą jie gerai atlikdavo. 

kį jaunuolis New Yorko valstijo- Svetimuose kraštuose esame ne 
je šį pavasarį kreipėsi į teismą 
kompensacijos už tai, kad mokyk
loje per keliolika metų jis neišmo
ko nei skaityti, nei rašyti, 

tam, kad užmirštume tėviškės pa
veldėjimą ir pasiduotume įta
koms, kur kokias randame. Net ir 
imigrantai, tapę piliečiais, turi pil-

Ak, visada buvo visko. Skaityki-Į ną laisvę ir kompetenciją savo 
te sekantį: "Tėvas bijo savo vai-žodį pasakyti įstatymų leidėjams, 
kų. Sūnus laiko save lygiu tėvui 
ir savo tėvams neturi nei pagar
bos, nei baimės. Jis nori tik vieno 

—būti laisvas. Profesorius (ar 

miestų savivaldybėms ir mokyk
loms. Jaustina pareiga prieš blogą 
ne tylėti, o reaguoti. Šią teisę turi 
užaugusieji ir jaunimas. Asmuo 
tada yra pozityvus visuomenės 

net išgautas jo pažadas bendra- narys, kai naudojasi teisėmis ir at-
darbiauti ii nužudytas. Po trečda- lieka pareigas. Taip yra šeimoje 
lio amžiaus nuo įvykio bolševikui ir visuomenėje šeimos ir visuo-
niekšybė, pavadinta "didvyrišku
mu", labai kvailai panaudota lie
tuviams išeiviams gąsdinti. 

menes narys tas yra sąmoningas, 
kuris žino šeimos ir visuomenės 

(Nukelta į 5 psL) 

Spaudoj ir gyvenime 

DEKALOGO DABARTIES SOCIALINE PRASME 
Liuveno universitete. Belgijoje, 

pasiekęs išsimokslinimą teologas 
Sttan A. Hag&erty parašė naują, 
tik 1978 m. išleistą knygą "Out of 
t"he House of EBavery". T5*isi 

puslapiai skirti išryškinti Istorinį 
dekalogo įsakymų turinį ir atskleis
ti jų dabarties prasmę, šiuos De
šimtį Dievo įsakymų aiškindama* 

autorius ***ir.da —\1~*V**f> 

GUNDA GUNDELE 
KOTRYNA GRIG A i r m f : 

3 
Taip jie abu ir lankėsi pas mane, 

kol susitiko netyčia net keletą kartų. žiT"»t telefono 
savo kambary neturėjo, o šeimininkė įspėjusi, kad 
leidžiama naudotis jų telefonu tik labai svarbiu reika
lu. Šie du, susitikdami pas mane, jau pradėjo vienas j 
kitą skersuoti Buhalteris pirmas pasišiaušė. Studen
tas dar vis laikėsi ramiai, paskui pradėjo įvyniotai, bet 
gana taikliai atsikirsti. Aš tiesiog nežinojau, ką daryt 
ir kaip laikytis. Kartą buhalteris, matyt, savo širdies 
reikalus "apskaičiavo" ir pasakė: 

— Jei tas studijozas čia lankysis, daugiau nebe
ateisiu. 

—Svečio juk negaliu išprašyt, jei nieko bloga 
nedaro. 

— Cha, cha, cha, nedaro! Nebūkit naivi, mergyt. 
Reikalas toks: jūs, panele, man rimtai patinkat ir ne
noriu, kad pašonėje kas nors zulintųsi 

— Jis padorus vaikinas, — mėginau užtarti. 
— Kam tas reikalingas! Kelias turi būti nušluo

tas, kuriuo einame. Sakykit, ar pažadat juo nusikra
tyt? — paėmė už smakro, kaip mažam vaikui, ir pabu
čiavo į žandą Tylėjau nusisukus į šalį. Tokius staigius 
sprendimus daryt nebuvau pratusi. Bet jo balse ir vi
soj laikysenoj jautės tam tikras valingumas. Priešintis 
lyg ir nebuvo kaip. Gal dėl to, kad mano šeimoj domi
navo tėvas ir vyresnis už mane brolis. Galėjo būti ir ki
ta priežastis: aiškios persvaros tarp abiejų vyrukų 

veikalo, ižleisto Pic^st Press: 158* jų saostsui pr*taižj7=ą sprrT^ant 1 ̂  **buvau pajutusi. 

— Na pagaliau išdrįsk, — maldavo apkabindamas. 
—Būk tik mano. Supranti? Tik mano... 

Suprantu, — ištariau kiek patylėjus, nejučiomis 
linkdama į jo pusę. O jis vis glaudė ir švelniai bučiavo. 
Pamažu viskas pradėjo nušvisti Turėsiu pastovų 
draugą, su juo visur vaikščiosiu, įsijungsiu į platesnę 
Kauno visuomenę. Bet jis toks dabita, galvojau. Reikės 
ir man pasitempti Rūbų spintoj nekokie reikalai. Išva
žiuojant mama įbruko pora medžiagos gabalų, kad pa
sisiūdinčiau ką nors pagal Kauno madas. Kreipiuos į 
šeimininkę. 

Lyg norėdama kai ką prisiminti Gunda prityla. 
O aš ir neiškenčiu: 

— Atrodo, kad Gintauto gana lengva širdimi ta
da išsižadėjai 

— Palauk, palauk — nevisai taip. Eidama gulti, 
šukavausi plaukus prie veidrodžio. Akys sustojo virš 
kaktos ties smilkiniu. Pabraukiau pirštu — lyg gužiu
kas. O gal tik taip pasirodė. Žvilgsnis nuslydo žemyn 
ant komodos: pajūrio kriauklėj, atsivežtoj iš namų, 
tūnojo kaštanas. Paėmiau jį į delnus. Cinktelėjo kaž
kas širdy, ir gailiai nuaidėjo. Grįžo vėl tas vakaras, 
ka i parėjus gana vėlai iš kino, su Gintu patyliukais 
kalbėjomės kaštanų šešėlyje. Kai kokia jėga traukė 
vieną prie kito. Oras švelniai vėsus, dangus žvaigždė
tas. Tylu aplinkui Nežinia iš kur atburzgė lėktuvas, 
sparnais žerdamas nuo dangaus žvaigždes. Užverčiau 
galvą į viršų. O Gintas priešingai — nuleido. Pama
čiau besimerkiančias akis ties savo veidu. Rankų apka
binimas via tvirtėjo. Tik kad jau canktels dygus kaš
tanas virš smilkinio. Suspigau ir atšokau nuo Ginto. 
Šeimininkų miegamajam staiga įsižiebė šviesa! Budri 
policininko akis nuslinko pro užuolaidos kraštą. Gin
tautas pakėlė nuo žemės perskilusį kaštaną ir, išėmęs 
iš dyeaus lukšto. nsdėk> m ant demo. 

Po to Ibejc ūgsau raudu peaaaatėm. Jis ruoiėaii 

egzaminams. Visai netikėtai susitikom kartą prie 
skelbimų lentos universitete. Žadėjo užeiti pas mane 
ateinanti šeštadienį. Ne, nepajėgiau jam pasakyti, kad 
nesilankytų daugiau. Sekmadienį buvau susitarus su 
Leonu eiti j operą. Šeštadienį, Gintautui esant, galvo
jau, gal rasčiau tinkamesnę progą švelniau visa tai pa
aiškinti. Širdy vistiek lyg kai kas skundėsi, išmeti
nėjo. Tai buvo apie Kalėdas. Nagi žinai, tą šeštadienį, 
kai turėjo ateiti Gintas, kad pradėjo snigti, tai ligi pa
vakarės pridrėbė tiek, kad vos išbristi begali. Buvau 
su seimininkais taip susitarus, kad mano svečiai atėję 
pabels į mano langą. Tas langas buvo kampinis, kitame 
namo gale. Gintautui reikėtų klampoti per sniegą, šei-
mininkai apie duris nusikasė takelį į gatvę ir šaligatvį. 
Eisiu, manau, ir nusikasiu sniegą namo gale. Vos tik 
atsiradau lauke ant laiptelių, ogi žiūriu, buhalteris be
grįžtas nuo lango. 

— Žinai, brangioji, užbėgau dėl tų operos bilietų, 
—sako pasiveikindamas. — Buvau susitaręs su teatro 

kasininke, jei kas grąžintų geresnius, negalėdamas ei
ti, kad man paliktų. Vietoj aštuntos eilės šone, dabar 
sėdėsim ketvirtoj ties viduriu. 

— Įėjus vidun, jam ir sakau: 
— Ką jūs čia... per tokį sniegą Būtų buvę gerai 

ir anie. 
— Nesakyk "jūs", o "tu". Dabar mes artimi, — 

pirštu pagrasė. —Kai kaip nemaloniai nuteikė ir "tu", 
ir "artimi". Bilietai tebegulėjo ant stalo. Tik nežinau, 
kodėl jis juos iš viso buvo palikęs. Juk žadėjo prieš 
spektaklį atvykti mane paimti. 

— štai, jie tebestovi toj pačioj vietoj, — ikimis 
parodžiau. 

— Tai ir nusivilkti nebeprašai, — lyg ir priekaiš
tavo. 



DRAUGAS. W5tfl^«^fs. *MWS W». P P ^ i « 7"** ę & 
Pasaulio lietuvių sportinėse 

žaidynėse Hamiltoną atstovaus 
sporto klubo Kovas sportinin
kai — krepšininkai, plaukikai, 
lengvaatlečiai, stalo tenisinin
kai, lauko tenisininkai bei šach
matų klubo atstovai Tikimasi, 
kad j Torontą išvyks apie 100 
hamiltoniečių sportininkų, jų 
tarpe buv. Lietuvos ir Kanados 
šachmatų meisteris P. Vaito
nis. K Baronas 

Kun. Juozas Vaškas, "Laivo" žurnalo redaktorius, kalba •"Draugo" 
romano premijos įteikimo metų. Jis atstovavo mecenatus Adą ir And
rių Skučus. Greta stovi laureatas -A. Kairys Nuotr. G. Janulos 

KANADOS ŽINIOS 

— Italijoj yra 12 mil. beraš
čių arba pusiau beraščių. Ita
lijoj beveik penktadalis gyven
tojų beraščiai arba mažaraščiai. 

D t H B 8 I O 

Hamilton, Ont. 
AIDO KONCERTAS 

Hamiltono "Aido" mergaičių 
choro koncertas balandžio 29 d. 

V A L O M E 
KŪMUS IR BALDUS 

gyventoja a. a. Viktorija Da> 
nauskaitė - Burttinavičienė, M u "! 1. BUBNYS — TU. BE 7-5MB 
sų užuojauta vyrui Stanislovui. 

MOTINOS DIENA 

Gegužės 14 d. minime Moti-
sutraukė pilną salę klausytojų n o s d i e n ą . j ą p r adėsime pamal-
Jaunimo centre. Pilnai supran-, domis A V parapijos šventovėje, 
tama. kadangi reprezentacinis, ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ a k a d e i n i . 
mūsų choras išeivijoje pasirodė j a jaunimo centre. Pagrindinę 
pirmą kartą su nauju vadovu paskaitą skaitys Kristina Pa-
muz. J. Govėdu bei visiškai nau-; r ė š tytė , o meninę dalį išpūdys 
ja programa. Ją hamiltonietės i Gyvataras ir lituanistinė mo-
pradėjo "Beauštančia aušrele", į kykla. Dalyvaukime visi ir tuo 
A. Budriūno 'Išeik tėveli Sa-ipagj^ pagerbkime mirusias ir 
Man sodelin", S. Šimkaus "Plau- g y ^ motinas, 
kia sau laivelis", pereidamos į 
lengvo žanro — estradinės mu- NAUJI ADVOKATAI 
zdkos pasaulį. Gal tai įtaka jau- Advokato įstaigą 131 John 
no muz. J. Govėdo, gal pačių st . So. atidarė jaunosios kartos 
mergaičių page idavimas . . . Ta- atstovas ir labai geras šachma-1 
čiau reikia pripažinti, kad leng- tinmkas Juozas Chrolavičius, | 
va muzika mergaičių lūpose jįg y , ^ baigęs mūsų lituanisti-j 
skambėjo žymiai geriau už lie- n e m o kyklą ir gerai kalba lie- ! 

tuvių kompozitorių kūrinius, tuviškai. Taip pat advokatė 
Koncerto programą paįvairino j o a n a Kuraitė, baigusi teisės 
sol. R. Strimaitis, kurio atlik- m o ks lus Toronte, pradėjo dirbti 
tos tik su choru dainos susi- Hamiltone kaip teisinių patari-
laukė ilgų ir gausių katučių, m ų direktorė. |staiga darbą 

Koncertą atidarė "Aido" se- pradėjo nuo gegužės mėn. 1 d., 
niūnė R. Kvedaraitė. o prane- telef. 545-8410. Sėkmės mūsų 

miiiiiiiiiiiiiitiiiiiittiiiiii 
W% — 20<& — SO% pigimą mnfrftatc 
ož apdraudę nuo ugnies Ir 1 W » 
bilio pas m n 

FRANK ZAPOLIS 
IS08H Weat SSCta Otmt 

ChJo»go, IHinote 
Trtef. GA 4-SSS4 
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M. A. $ I M R U S 
NOTARY PUBUO 

INOOME TAX 8ERVKM 
**m Sa. Maplesroad, tai. 2M-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
OIMIN1Ų idkvletlznal. plldonl 

PTLTJETTBfiS PRAŠYMAI 5r 
kreofete blankai 

ittuiimt 

C L A S S I F I E D G U I D E 
•»U»M M • I t O f c 

i E S I O N U O M O T I 

ReBmUngas 5 kamb. butas 
nuo biri. 1 d. Bridgeporte. Skam
bint po 5 v. v. tėl. 247-145S 

IsNXOMOJAMA — FOK KENT 

Bnuom. Ciceioje moderniškas ap-
HM. 4*6 kamb. butas (2 mieg., dide
lis saJionas). 1-me aukšte. Suaugu
siems- Jokių gyvuliukų. Mažiau 200 
dol. mžn. Skambint po 5 v. v., šestad. 
zr sekm. visą dieną tei. 863-3338. 

l§miwn. 5J/4 kamb. butas 1-me 
aukšte. 2 dideii miegami. Apšild. Už
dari porčiai. Suaugusiems. GR 6-1435 

R E A L E S T Ą T E 

Mūrinis hungalon — 16 metu. 
3 miegamieji. 64-tas Place j vak-
rus nuo Kedzie. Skambint 778-0804 

Sav.. modernizuoti 2 po 6 k. Mar-
ąuette Pke. 2emi taksai, fema kai
na, geros pajamos. 471-2446 

TELEVIZIJOS 
8pslvoto» ir Paprastos. Kadtfrl, 

Steroo Ir Oro Vėsintuvai. 

MI6LIKAS Tf 
SS46 W flfttti <*t.. M. T7t-14M 
• • • • • • • — — ^ ^ t m 

sėjos pareigas atliko Aušra Plei-
nytė. 

Po programos tėvų konutoto; 
vardu dėkojo E. Norkienė, pa-
kviesdama miesto kontrolierių 
J. Bethune į sceną. Burmistro 
Ir miesto savivaldybės vardu 
kontrolierius pasveikino chorą 
ir beveik 300 svečių, dėkodamas 
už pakvietimą. Pereitais me
tais jis taip pat dalyvavęs lie- i 
tuvaičių metiniame koncerte, 
kuris jam palikęs labai gerą 
įspūdį. Tad šiemet į "Aido" pa
sirodymą jis jau atvykęs su! 
žmona ir dukra. Ir savo šeimos į 
j i s neapvylęs. nes koncertas bu- i 
vęs labai geras. Dar raštu svei
kino daugiakultūros ministeris 
N. Cafik. 

Už pirmą tokį puikų pasiro
dymą ir sėkmingą tolimesnį va
dovavimą chorui "Aido" vardu 
muz. J. Govėdui padėkojo L. 
Kalvaitytė, įteikdama mergaičių 
dovaną. Pritariant visai salei, 
choras savo vadovui sugiedojo 
"Ilgiausių metų". 

Reikia tikėtis, kad "Aido" 
koncertas Chicagoje gegužės 21 
d. taip pat sutrauks pilną salę i 
klausytojų Jaunimo centre,' 
nes choras yra vertas čikagie-
čių dėmesio. Tad ir linkime 
aidiečiams sėkmės laisvo pasau
lio lietuvių sostinėje! 

TAUTOS FONDO 
RINKLIAVA 

Tautos fondo Hamiltono sk. 
valdyba pradėjo metinę pinigi
nę rinkliavą mūsų kolonijoje. 
Miestas suskirstytas rajonais, 
tad kiekvieną hamiltonietį jo 
namuose aplankys rinkėjas. Ne
uždarykime jam durų, bet įtei
kime bent valandinį savo už
darbį mūsų laisvės kovai. Pe
reitais metais T. F. valdybai Ha
miltonas pasiuntė 3.300 dol. 
Šią sumą šiemet norima pakelti 
iki 4 tūkst. 

MIRTIS 

Balandžio 24 d. po ilgos ir 
sunkios vėžio ligos iš šio pasau
lio pasitraukė mūsų kolaaijB» 

jaunosios 
lams. 

kartos profesiona-i 

TAISO 
SKALBIMO K DŽIOVINIMO 

MASINAS, ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermaną Deckį 
Tel- 5854S24 po 5 v. v. 

Kalba lietuviškai 
(IHIUMlilHIHilflHHHtlIflIlMinilltnilIHII - • • • • " " • • • • - ' -

A . V I L i M A S "•toit̂ HituiiitMfiiHiiiNiimuiiuinaMUi 
mi r . M i ftj r- STATOME NAUJUS NAMUS 
m U V I N U Atitekame 

Apdraustas perkraustymas! *** nam* P*totey",»-
(•airių atstumų PETRAUSKAS 

OONSTRUCriON COlffANT TeL 876-1883 arte 376-5996 
MIINUimillMIIIIHINIimilllUNIIMIIIIIIIIIl 

HtMMMniMiiiinmiiimiiiiiiimmntuiūn 
PACK4GE ESJPRESS AGENCY 

MARMA MOREIKTENC 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos gerr* rūšies 

prekes. Maistas A Kumpos sandeliu. 
2S08 W. SS S t , di lcago, m. 6062*. 

TKL. — WA 5-2787 
immiiiHiiKiiiiuiiiiiiiiiinnmiiuimHiii 

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

TFL — *\. 5-8663 

TeL — 847 7564 
tkamhrnt no 6 vai vakaro 

wnwmtimwiwtwiwnnw———i—m» 

Turiu Chlcagos miesto l«tdlrą%. 
Dtrbu !r užmiesty. Dirbo greitai, g£-
rantuotai Ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

4SS8 S. Washteoaw Ave. 927-S569 
KLAUDIJUS PCMPUTIS 

R g A L E S T A T E 

ŽINOTINA LIETUVIAMS, 
KAD p. BUDRAIČIO NAMŲ PIRKI
MO BEI PARDAVIMO IŠTAIGOJE, 
4Z4S W. 63 G-VE, CHICAGOJ, ĮSI
JUNGĖ NAUJOS LIETUVIŠKOS PA
JĖGOS: 

Ponia MILDA JAKŠTIENE, 
Ponas TOLU HOFFMANAS, 
Ponas BRUNO BACEVIČIUS, 

KURIE TAIP PAT MALONIAI PA
TARNAUS LIETUVIU VISUOMENEI 
NUOSAVYBIŲ PIRKIME BEI PARDA
VIME CHKAGOS PIETVAKARIŲ 
GYVENTOJAMS. 
#52 61 ir St Louis. Mūr. $56.000, 

7 katub., 4 mieg., 2]/2 m. garažas. 
#24 54 ir Lawndale. Med. $29.500, 

6 kasb., 3 mieg. 
# 7 62 ir Homan. Mūr. $32,900, 6 

kamb. 2 mieg., 1 m. garažas. 
#36 72 ir Christiana. Mūr. $40,000-

514 kamb., 3 mieg. 
#77 79 ir Francisco. Mūr. $53,900, 

8 kamb-, 3 mieg., 2% m. garaž. 
#34 53 ir FairfieU Mūr. $39.500 

5 kamb., 3 mieg. 
#87 56 ir Richmond. Mūr. $51,900., 

10 kamb., 5 mieg., 1% garaž. 
#50 75 ir Milard. Mūr. $50.900. 6 

kamb., 3 mieg., 2y2 m. gar. 
# 4 73 ir Talman. Mūr- $26.900, 5 

kamb., 2 mieg, 1 m. gar. 
#14 54 ir Millard. Mūr- $43.900. 5 

kamb., 2 mieg., 2 m. gar. 
# 62 ir Richmond, Mūr. $35,000, 

7 kamb., 4 mieg., 2 m. gar. 
#55 56 ir Pulaski. Mūr- $58.900, 6 

kamb., 3 mieg. 
510 40 ir Francisco. Mūr. $36.900, 5 

kamb, 2 mieg-
#81 55 ir Pulaski. Mūr. $58,500. 7 

kamb, 4 mieg. 
#264 64 ir Keating- 3 butų. Mūr. 

$68,500, 2 m. gar. 
43 ir RicamoRd. 2 butų. Mūr. 
$39,500, 1 m gar-

#258 43 ir Mozart. 2 butų. Mūr. 
$52,900, 2 m. garažas. 

#245 53 ir Talman. 2 butų. Mūr. 
$38,800. 

#272 79 ir Christiana, 2 butų. Mūr. 
$89.900. 

#265 72 ir Campbell. 3 butų Mūr. 
$69,000. 

#254 73 ir Maptewood. 2 butų. Mūr. 
$45,000. 

Budraitis ReaHy Co. 
Mes BU S0 kitom aunu pardavi

mo ištaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NOREmĖJI 
PARDUOTI AE PIRKTI 

arba išnuomoti batą 
be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar noriai apdausti 
NAMĄ, AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVEIKATĄ maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUKAITIS 
4243 W. 6Srd St, Chicago, m 

767-6600 arta 778-&371 

HELP WANTED VYRU 

Embossing and Hot 

, « , . . . I I . » « < 

RMkaliae^Bff 

• t « H I T 0 R I U S 
Dirbti vieną dieną savaitėje — tik 
šeštadieniais. 
Kreiptis į St. Nidholas kleboniją 

Tėl. 7S5-11S1 

SHERIBJUf PRESS 
Fhill or part time. 

AppH- at the — 
S. K. SMITU O0MPAKT 

2S57 No. Wesern Ave. 
CIacago, IK. 

276-3790 

TIHLEY PK. — BY 0WMER 
9 rm. raised ranch. 4 or 5 bedrms. 
Panelled family room with a fire-
place. 2V2 baths. Centr. air-cond. 
3y2 car garage, elec. doors. Side 
drive. Nice sun deck 532-6598 

Geriausias Investavimas 
Lemonte ir ApyUnkese 

2eme po 1, 2, 3, 4, 5 akrus 20, 40, 
S0, 100 akrų po $5,000 už akrą. 

ABROMAIRS R. E. 
1005 Porter S*. — Lenont, HL 

Tei. 357-6675 

ATDARAS APŽICREJIMUI 
Sešt. ir setam. geg. 6 i r i d. 

9 v. r. 8d 2 v. popiet 
4319 W. 67 Street 

2-jų mieg. mūr. bungalow su gar-
žu. $48.500. 

4UKLP WANTE» — «tOTEBT6 

Clerk Receptionist 
Weli groomed person -with pleasins 
personality to work in aiaail pieasant 
air oonditioned two giri Office. Prefer 
a matupe person wno has & good fi-
grure aptitude and type 45 tv-.p.m. Job 
has a varlety of ir.terestirvg duties. 
Pak. medical and life Insurance plūs 
other bencfits. Oood starting salary. 

DREIER MANUFACTURING 
COMPANY 

7361 So, Woodlawn Ave 
Chicago, m. 00619 — TeL 667-3662 

COOK TRAINEE & DIETARY AIDĖS 
needed for Fox Valley Nursing Cen-
ter in S. Elgin, UI. Under new man. 
agemenL Those appfying mušt be 
tnorough in Englisb and have own 
Transportation. Contact Dietician 

697-3310 

ASSEMBLY / QUAIJTY 
CONTROL / EL*X7TBONH}S 

No esperience needed. WiU train, 
Aasembly of small electronic parta. 
Ideal for bx>u»ewtves. Flerible hours. 
Q«od beneflts, small company auao-
sphere. 

CALIi FOR APPOTNTMKNT 541-0S00 

OOJTSCMERS CSTIi B«V. 

661 Glenn Av«nue 
Wheeling, Įflmois OFFSET PRESSMAN 

2nd shift. HeidL 40 4/c & 2/c. Ezperi-
ence necessary. Full or part time. 
Good working conditions. Ali benefits. 

CaH For Appointmeat 663-5*29 

Brighton Parke: 21 buto mūr. Nuo
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36,000 metinių pajamų. Kaina; 5 me
tų pajamos. 

Marauette Parke: Didelis mm*. 6 
kamb. bungalow. Gazu šildomas. 
Įrengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

iOfUBC' ptTKejų • • UIUUH8 
25 metai kai be pertraukos 
jame lietuviams k fe 

CLERK - i&ECEPTIONIST 
Busy service center. Lighf typing, 
ftling, handie customer service in-
ąuiries. Permanent. Good salary and 
benefits. International corp. O'Hare 
area. 

OaB — S8ZS&& 

Secretary-Legal 
For medium sized Loop firm, will 
train person with good skills. ex-
eellent benefits. 

AUTOMATIC 
SQREW MACHINE 0PER. 
Expd. Brown and Sbarpe single 

spindle or Acme-Gridley multiple 
spindle set-up/operators needed 
for day and night sbifts. Immedi-
ate openings or apply now and 
start af ter your vacatiojL Over-
time shift bonus. Paid medical aed 
pension plan. 

HTNT SCKEW A MPG CO. 
4117 N. KHpatriek 8834902 

GPTICIAN — MANAGEB 
$270.00 

For Berwyai. 5 days, hoapitab-
zation. Apply: 

LJ3VEL OPTIOAJL 
69 E. Madison TeL 2S6-S83S 

TeL — 236-1886 

F A C T O R Y HELP 
SUKT METAL 

FABRICAT0R - ASSEMBLER 

SUIRTIRIAI { LIETUVĄ 
Ir kNis kraitis 

NEDZINSKAS, 4065 Arober Ave 
Cldcago, llL 606S2, teief. 927-5980 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
šildytuvų specialistai. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
nte kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto 
arba po 5 vai. vakare. 

SERAPINAS — 636-2960 

BTCTJRAinS REAETY OO. 
TeL 767-0600 

4243 W. 63rd St , Chicago, UI. 

Jrtal IS man) nudBhv 
GOS9IOS P ARCELS EKPRfSS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

SSSS 8. Hafcrtcd 8 C Ohlck^o, m . S0«0S 
SL, rašfĮTi, BL sasaa 
rJK — 3S4-S320 

Vytaotas Vatontlna* 

TRE F0RTY YEARS 
0F DARKRESS 

Paraše Dr. Juozas Vaišnora 

Apie istorinius lietuvių kovos 
metus. 

J anglų kalbą išvertė 
Juozas Bolevičins 

Kaina $2. Kietais virseliate — 8. 
Ši {domi knyga gaunama: 

DKAFGE, 4545 W. 68 St-
Chicago, m. 60629 

P U S M E Č I U I 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 \ 
C f c e r o j • 

<10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrsnda 

Amžius 62 iki 80 m. 

I. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 So, Kedzie A 

jUETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Ttiwn of Lake) 

Dažo namus i š lauko ir it vi
daus. Darbas garantuotas. 

SkmmftUKI 977-9107 

STASYS SAOVIS 
— m 

Mūrinis. 30 metų. 2 gražūa butai 
po 4 Vit kamb. Ąžuolo kabinetines 
•virtuvę* Brangrios vonios. ĮmokSti 

Omk LnfBe prie 108-tos e - v « vž 
Pulaski 6 kamb. (4 mies . ) . 21 me-
tų mflro rezidencija. Įrengtas rūsys. 
Platus sklypas. Didelis garsias. 

Prie 67-«s u i Kedzie t vmkaros. 
Mūrinis. 20 metų. 6 kamb. (3 mieg. 
ir valgomasis). Įrengtas rūsys. Centr. 
•temimas. Namas geras. Vieta gera. 

Brokeris P. Žurobakis 
Teief. _ PR 8^916 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Ineame Tas 

2951 W.63idSt 438-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Didefia ir patogu mmsa. Mar
auette Parke gabiam Ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16,900. 

Lietuviu mėgiamo) gamtoj netoli 
nuo Chicagos, prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 

MARQra7TTE P ARK 
H a katą po S mieg. marinis. 11 

metą senumo. Atskiros šildymo sis-
tamos. Garažas. Arti 73 ir Rockwell. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Narna pirkiBBas — Pardavimas 

Vsldynaui 
Draudimai — Income Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
t. B A C E V I Č I U S 

•Ififi So. B>-bV Ave, _ 778-22S3 

tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar
auette Pke. AukSta kokybe. 2ema 
kaina. 

5 kamb. naujo tipo mAr. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuo] pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marauette Pk. 

4 vienetu mūras ir garaVas. Mar
auette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našle atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus maro na-
ant plataus sklypo, tinkamas 

seimai žavingai gyventi. Arti 73 fr 
Kedzie. $39,800. 

Grąžos pĮąĮąsj sklypas kr gausias 
Marauette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-jų aukitų maras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido fld 
$38,500. Marauette Parka. 

Vatdis Rea! Estate 
2625 Wwt 71st Street 

Tel. 7377200 ar 737-8534 

H E L P U A N T E D — M A L Ė * F E M A L E 

P E R S O N 
Wtth Good Figare Aptitude 

tight Typing Eequire<i 
Escelleat opportunrcy to learn mo-

dern up to date Systeins, 
• Good V a g e s 
• Full ProvraiB 

of employee Tjenefrts. 
Loop Area 

Across Trtnn NW Statloa 

For appoinunen* 
GaU Mr. BOSS — 939-5484 

mn — W0MEN — STUOEHTS 
lmme<nat« FTIO, TIME TFJJ-JHONE SAJLES 

Buay Sales P̂ >orr for SPOT RADIO BROADCASTING, neėda pleaa-
ant sounding mm or womeo. Convenient work ahift. 8 AM to 
3 P.M. Ideal for housewives whose children oome home after 
schooL Cuarant.x}d salary pTus bonuaea. TVTLL TRAIN conscien-
tlous woirker. «61Uiig to learn tncrative profeaafem. <We are aow 
•ceeptmg stddenr applicattons for sununer srorit) 
CaH tot AppAntment NOW! — 47H-»«7 VA fot Mr. N t t t m 

VTRAI IR 3I0TEEYS 

C O O K 
For Banąuet Hali. Approxi-
mately 40 hrs. wk. Mušt 
speak some Engiish. 

KITCHEN HELP 
Part Time. Euglish not re-
ąuired 

Apply in Person or CaU 
PARTY VHJLA 
2300 JI, tongMMtt 

622O3I0 Ask for Mel 

C O U N T E R 
W O M E N 
A F O O D 

H A N D L E R S 
We offer flexible hours dūr
ino; the day. Full training 
program for qualified peo-
ple. 

APPLT m PERSON 

M c D O N A L D ' S 
R e s t a u r a n t 
3855 W. Uwrence 

Chicago, Illinois 

Excollent »rowth opportunity for pesr-
1 soa interested in steady aiteet metai 
• -work in a clean envirotnnerrt. ESt-

periemce ,wili be helpful, txat not » e -
oessary. Good atarting sa.lary and 
oompany benefits. Apply in person: 

WAG INDUSTRIES 
637 N. Albaay, Chksago. II 6*613 

TOOL ROOM MACHIrtlST 
Ebcpanding business needs full time 
esperienced macninist to make and 
repair preductkm machiaery. Mušt 
read blae prints. CaU or appiy. 

WOODSH>E EWGtNEERING CO. 
1211 Cherry Aveane, FranUMn Pk., Bl. 

ENGTNEERS / F>ESrGNERS 
DRAPTSMEN 

JW«ii.« Eiec~« Cofiiii 
Let voor ezpertise determme yaci 
salary. 

ExceHent oompany benefits. 
Sead Resome or cafi: Joe DePergoIa 

VENTURE DėSTGN. INC 
1008 S. Hariem Ave. 

Summit, IL «S01 — «o-5123 
VVA&TED OPERATORS 

VERTICAL BORIN'G MHLL 
HORIZONTAL BORTNG MOuL 

Minimum 1 yr. Erperience in Operste 
& Set-up. Work permit or Green caRl 
regurred. Top pay & benefits. 

BEARDSLEY & PCPER CO. 
S501 W. Grand Tel- 237-37«» 

EQU«J Opportunity • a EmpIOTsr 
11 J 

HEAD CUSTODIAN 
* 

Exp. worldng ettstodia* with res-
ponsibiUty for supervisnig house-
keeping duties at a Junior High 
School. 12 months, full time job — 
days. Good fringe benefits. 

fvTNNElKA F0BLIC 
SCHOOLS 

Apsimoka skalbia dien. DRAUGE, 
aea jis plačiausiai akaito&oaa lia-
taivk$ dienražtio, gi akolbanu kai-

yra vilrsiis priemamoa. 

W E L B e i 8 
8MBAY P.AJCTTORR 

FaHy Eapeiieneed 
K U U U r'tiy aro rjenenrs. 

Appjy 2801 Aeaeevak Doad, 
Broadview. inmois 

liaak lor <««a: CMCI 
»tS-4VSS0 and 6631 

TSgosl Opportaanr Rjnpkw»*r WL/T 

Psrafcaitę t>r«agv% flaflfdto 
fl W V w « paaiairaitytl. 
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STAIGA NETEKOME MARTYM STONIO 
Taip, staiga, netikėtai, nors: direktoriams reikėjo didelio su-

jau nebuvo jaunuolis, o bebai- j manumo ir kartu šalto kraujo, kad 
giąs pensijos dešimtmetį. Dieną Į moksleiviai netaptų naciu 
prieš mirtį dar kalbėjomės Die-Į aukomis. Anomis kritiškomis 
vo Apvaizdos parapijos kultūros' dienomis velionis savo pareigas 

P H I L A D E L P H I A IR A P Y L I N K E S 
DAUG ŽADAS JAUNAS 

KUNIGAS 

centre ir jis atrodė sveikutėlis. Sa-' 
vaitės vidury lietuviškas radijas 
pranešė, jog Martynas' Stonys mi
rė 1978 m. balandžio 10 d., apie 
11:45 vai. vakare, širdžiai sutri
kus ir Providence ligoninėje ne-
beišgelbėtas. 

Buvo pašarvotas C. F. Schnai-
dt'o laidojimo namuose. Laidotu
vėmis rūpinosi Jolanda Zaparac-
kienė. 

Balandžio 14 vakare su velio
niu atsisveikinti atėjo per šimtą 
Detroito lietuvių. Rožinio kalbė
jime dalyvavo trys kunigai: Alf. 
Babonas, Vikt Kriščiūnevičius 
ir Kazimieras Simaitis. 

Atsisveikinimo akademijai va
dovavo ALB centrinės apylinkės 
v-bos pirm. Jonas Urbonas. Glaus
tai nušvietęs gyvenimo kelią, jis 
ypač paryškino ir pabrėžė velio
nio veiklą Detroite, kuri kalbėto
jui geriausiai žinoma. Baigdamas 
šeimai ir susirinkusiems tautie
čiams perdavė PLB v-bos pirm. 
Broniaus Nainio ir ALB krašto v-
bos pirm. Algimanto Gečio užuo
jautas. Dar kalbėjo Alfonsas Juš
ka — LB Detroito apyl. vardu; 
Algis Rugienius — Dievo Apvaiz
dos parapijos tarybos vardu; Vy
tautas Kutkus — LF tarybos ir 
LF Detroito vajaus k-to vardu; 
Rožė Ražauskienė — Balfo 76-to 
skyriaus v-bos vardu. Akademija 
baigta Tautos himnu. 

Po gedulingų pamaldų Dievo 
Apvaizdos parapijos šventovėje, 
balandžio 15 velionio kūnas palai
dotas Holy Sepulchre kapinėse. 
Gedulingas pamaldas laikė kle
bonas kun. V. Krikščiūnevičius 
ir kun. A. Babonas. Šventovėje ir 
kapinėse dalyvavo didelis būrys 
žmonių. 

Martynas Stonys buvo gimęs 
Šiauliuose 1904m. gruodžio 17. 
Pačioje jaunystėje reiškėsi dide
liais tapybiniais gabumais. Baig
damas Šiaulių gimnaziją su ates
tatu gavo aukso medalį iš paišy
bos. Vis dėlto menininko karjeros 

gerai atliko. 
Martynas Stonys 1938 metais 

vedė Antaniną Milčiūtę. Kai 
1944 m. vasarą atėjo raudonasis 
siaubas, traukėsi į Vakarus su 
žmona ir kūdikiu. Rytprūsiuose jį 
naciai sulaikė ir nuvarė kasti ap
kasų, o šeima atsidūrė Jugoslavi
joj. Tik po karo visi laimingai su
sitiko ir apsigyveno Augsburge, 
Hochfeldo stovykloje. Trumpai 
mokytojavo lietuvių gimnazijoje. 
Ilgiausia darbavosi Baltų komite
te, kasininku. Prieš emigruoda
mas, kuri laiką dirbo Unroje, nes 
buvo baigęs specialius kursus. 

Į JAV atplaukė 1949 m. spalio 
mėnesį. Apsigyveno New Yorke. 

Kun. Kenneth-Kazimieras Stewart 

Prieš kelis metus Philadelphi-
jos jaunimo tarpe atsirado semi
naristas Kenneth - Kazimieras 
Stewart. Jis pasireiškė savo pa-

Beveik žlTmetų dirbo kepykloje, kaitomis, pravesdamas diskusi-
jas ir susidraugaudamas su neiki 1969 m. išėjo į pensiją. Tuo

met New Yorką paliko ir įsikū
rė Detroito apylinkėj. 

Kada atsiskleidžia asmenybė ir 
prasideda pilnutinis žmogaus gy
venimas? Martyno Stonio gyveni
mas prasidėjo sulaukus šešiasde
šimt penkerių, tapus pensinin
ku. Žingsnis po žingsnio Detroi
te jis įsijungė į visuomeninio gy
venimo verpetą. Dirbo (pabrė
žiu —dirbo, ne šiaip sau priklau
sė) LF Detroito vajaus komitete, 
Balfo 76-to skyriaus valdyboje, LB 
Detroito apylinkės valdyboje, 
ALB centrinėje v-boje, Dievo Ap
vaizdos parapijos taryboje, Way-
ne valstybinio universiteto lietu
vių kambariui įrengti komitete. 

Šalia lokalinės visuomeninės 
veiklos,ilgainiui daugiau ir dau
giau ėmė reikštis lietuviškoje spau
doje. Jo straipsniai Darbininke, 
Drauge, Laisvojoj Lietuvoj, Pa
saulio Lietuvyje ir Tėviškės Žibu
riuose lietė įvairias temas. Čia jis 
gvildeno vienybės klausimus, čia 
siūlė naujus lituanistinio švieti
mo receptus, čia kėlė jaunimo nu-
tautimo bei moralės skaudulius, 
čia aiškino lietuvių kalbos plony
bes. Vieni straipsniai išsiplėsdavo 
į kelis tęsinius, kiti sutilpdavo 

tuviais. Gegužės 20 d., Philadel-
phijos kardinolas Krol jį įšven
t ins kunigu Šv. Petro ir Povilo ba
zilikoje. 

Kazimieras gimė Philadelphi-
joje 1951 m., sūnus škoto angli
kono ir lietuvės katalikės, kuri 
vedybų metu perėjo į anglikonų 
tikybą. Gimnazijoje jis pradėjo 
ruoštis anglikonų kunigystei, bet, 
studijuodamas Bažnyčios istoriją, 
pripažino katalikų Bažnyčią kaip 
tikrą Kristaus Bažnyčią. 1970 m. 
Kazimieras perėjo į Kat. Bažnyčią. 
T ų pačių metų rugsėjo mėnesį bu
vo priimtas į Philadelphijos St. 
Charles Borromeo seminariją. 
1973 m įsigijo bakalauro laipsnį 
filosofijoj. Tais pačiais metais 
motina ir tėvas perėjo į kataliky
bę. 

1975 m., dar kalbos nemokė
damas, Kazimieras pradėjo reikš
tis lietuvių tarpe. Nors nuo ma
žens seneliai jį išmokė didžiuotis 
lietuvių kilme, bet tik suaugęs 
pradėjo mokytis lietuvių kalbos 
p. Marijos Vasienės globoje. 1977 
m. Kazimieras gavo diakono 
šventimus ir buvo paskirtas dirb
ti amerikiečių parapijoj Philadel
phijos užmiestyje. 

Kazimieras žada paaukoti savo 
gyvenimą lietuvių tautai, kuri 
buvo teriojama vokiškųjų nacių, 
o dabar žiauriai kenčia nuo ko
munistų okupantų. Jo svajonė -
pamatyti laisvą, katalikišką Lie
tuvą. 

Kazimieras turi kieliką, kuris 
atspindi jo idealus. Jis dedikuo
tas Kristui, kankinių Karaliui, ir 
Aušros Vartų Marijai, ir figūros 
ant jo simbolizuoja kankinius. 
Sekmadienį, gegužės 21 d., 3:30 
vai. p.p. Šv. Andriejaus bažnyčio
je Kazimieras paaukos savo pir

mąsias MT??3« i& IMarą ' r t a u - ' D R A U G A S , $e*tft«Bec*s, 1973 »f>. gcgtrf*? •«*" 6 <? 
tos kankinius. Lietuvių visuome
nė yra kviečiama į šias jauno ku
nigo pirmąsias Mišias. 

Gintarė Gečytė 

DAUG MALDININKŲ 
Didžioji Va t ikano audiencijų 

salė sunkiai besutalpina t ūks - į 
taneius tikinčiųjų, kiekvieną 
trečiadienį čia susirenkančius į 
įprastiniam susi t ikimui su Šven- i 
tuoju Tėvu bendroje audienci- '•, 
joje. Įva i r i a tau tė je maldininkų; 
minioje matos i ypač d a u g j au - j 
nimo — mokyklinio amžiaus 
berniukų ir mergaičių, kurie su į 
jaunatvišku entuziazmu su t in - ' 
ka Popiežių Audiencijos daly
vių t a rpe y r a maldininkų gru- j 
pės iš įvairių Europos kraš tų , ! 
jų ta rpe i r iš Vengri jos, o t a ip 
pa t iš Jung t in ių Amer ikos Val
stybių, Brazil i jos i r Argent i 
nos, Aust ra l i jos , Japonijos, Sri 
Lankos i r k i tų tolimų kraš tų . 
Kai kur ias maldininkų grupes 
Paulius V I a t sk i ra i pasvei
kina. 

A. t A. STEFAI CHARŽAUSKIENE! 
iškeliavus amžinybėn, didelio skausmo prislėgtus 
jos seserį GENOVAITĘ, švogarį STEP£ SEKMOKUS 
ir kitus gimines bei artimuosius giliai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu. 

Ema Pušnerairiene 

Mylimam vyrui 

A. t A. JONUI MALIORIUI mirus, 
jo žmonai, mielai draugijos narei GENOVAITEI, jos 
ŠEIMAI ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

nepasirinko, o įstojęs į Vytauto {sprindžio skiltyje. Kai kurie iš 
saukdavo polemikas, arba bent Didžiojo universiteto humanita 

rinių mokslų fakultetą, studija
vo lituanistinius dalykus. Studijas 
įpusėjęs, dėl tėvo ligos jas turėjo 
nutraukti. Dvejus metus mokyto
javo Plungės kapucinų gimnazi-
joj.Vėliau sugrįžo į VDU, studijas 
baigė ir gavo lituanisto diplomą. 
Tai buvo 1940-jų pavasarį, bol
ševikams Lietuvą beužplūstant 

Sekė lietuvių kalbos ir literatū
ros mokytojo darbas Viekšnių 
progimnazijoje, Kupiškio bei Plun
gės gimnazijose. Vokietmečio pra
džioj nukeltas į Skuodo gimnazi
ją, tuojau buvo paskirtas inspek
torium, o direktoriui sunkiai susir
gus, tyrėjo prisiimti ir šio parei
gas. Jei taip normaliais nepriklau
somybės laikais, tokiu iškilimu 
būtų tekę tik džiaugtis ir didžiuo
tis. Bet jau vieną okupantą buvo 
pakeitęs kitas. Daugelis Lietuvos 
mokytojų ir direktorių negrįžta
mai atsidūrė Sibire. Skuodo gim
nazijoj mokslas ėjo dviem pamai
nom. Martynas Stonys turėjo di
džiausią krūvį literatūros pamo
kų abiejose pamainose ir ant jo 
pečių krito visa administracinė 
našta. Bet tai dar ne viskas. Tre
čiajam Reichui prireikė jaunų 
Lietuvos vyrų. Vyresniųjų kla
sių moksleivius ėmė gaudyti 
tamsporto tarnybai frontuose ir 
fabrikams Vokietijoje. Gimnazijų 

ŠEIMOS DIENA 

(Atkelta iš 3 psL) 

gyvenimą saistančius principus, 
žino savo pareigas ir teises, parei
gas atlieka, teisėmis naudojasi. Tik 
tokiu keliu individai ir šeimos 
tampa visatos harmonijos stebuk
lo dalimi. 

Lietuviai turi apsčiai patrioti
nių organizacijų. Ar būtų per-
drąsu, jeigu lietuviai pradėtų savo 
tarpe ir kreiptųsi į kitus suburti 
seimas geresniam savo pareigų 
atlikimui ir šeimų teisių gyni
mui? Vysk. V. Brlzgys 

paprastai sklandžia kalba. Litera
tūros ir kalbos mokytojas savo jau
nystės profesijos nebuvo pamir
šęs. Ė jo rašinių taisyklkigos 
kalbos gali pasimokyti net kai ku
rie redakcijų žmonės. 

Martyno Stonio staigus išėji
mas paliko didelę spragą Detroito 
visuomenininkų gretose ir dar di
desnę — išeivijos periodikoje. 

Velionio našlei Antaninai, sū
nui Linui ir dukrai Ramunei su 
šeimomis reiškiame gilią užuo-

sukeldavo erzelį. Tai kaip tik ro- ' jautą. O Martynui tebūna ramus 
dė jų aktualumą. Visi, dideli ir užtarnautas poilsis, 
maži, velionio rašiniai rašyti ne - ' Alfonsas Nakas 

SEPTYNERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
Lietuvos kūlėjo savanorio, nepriktarasomybės kovę dalyvio 

A. A. 

KPT. VYTAUTO MORO 
Ilgesy ir skausme praslinko septyneri metai, kai iškeliavai 

amžinybėn gegužes 8 d. 1972 mt. Esi ir būsi nepamirštamas 
mūsų širdyse. Tu buvai geriausias, švelniausias ir mylintis sa
vo šeimą vyras, tėvelis ir senelis. Ilsėkis ramybėje Viešpatyje. 

Liūdesy likę: žmona Bronė, dukra Irena su šeima ir sūnus 
Kęstutis su šeima. 

Šv. Mišios už Jo sielą bus atnašaujamos Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje Rockforde, gegužės mėn. 7 d. per lietuviškas pa
maldas. x 

Maloniai prašome buvusius draugus ir pažįstamus tą dieną 
prisiminti a. a. Vytautą savo maldose. 

A. t A. RIMA UTARIENĖ 
MALETAJTĖ 

Gyveno 4128 S. fcockwell Street, Chicago, Illinois. 
Mirė geg. 4 d, 1978, 3 vai. ryto, sulaukus 39 m. amŽ. 
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje, Obelių parapijoje, 

Kriščionių kaime, Amerikoje išgyveno 28 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vitalis, tėvai Akvilia ir 

Petras Maletai, vyro broliai su šeimomis. Dėdė Jonas Kišūnas 
Kanadoje, dėdės, pusseserės ir pusbroliai Lietuvoje, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 2 vai. popiet Gaidas ir Dai-
mid koplyčioje, 4330 S. California Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad.. geg. 8 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapi
nes. 

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

NoHfidę: Vyras, tėvai ir kili giminės. 
Laid. direkt. D. Gaidas ir G. Daimid, teL 523-0440 

A. t A. JONUI SPAČKAUSKUI, Sr. 
amžinybėn iškeliavus, jo žmonai JUZEFAI, sūnui 
JONUI, žentui STASIUI ČIUŽUI ir anūkams reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

j : i'-t i ' ' '<•:' 
čarnecku šeima 

A.fA. 
P R A N A S U S Ė L I S 

MERE 1972 M. GEGUŽĖS 12 D . 

J U Z Ė U S Ė L I E N Ė 
MIKĖ 1978 M. VASARIO 24 D . 

Nors laikas tęsiasi, bet mes n iekados negalėsime 
užmiršti mūsų mylimų tėvelių, uošvių ir senelių. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybę. 

Už jų sielas šv. Mišios bus a tnašau jamos gegu
žės 12 d. 7 vai. ry to Šv. Kryžiaus parap i jos bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, d raugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose i r k a r t u su mu
mis pasimelsti už a. a. Prano ir Juzės Ūselių sielas. 

Nuliūdę: 
Duktė Juzė, žentas 

anūkė Teresėlė. 
CarI K r a m e r ir 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir 6ERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenut 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermrtogft Aveniu 
Telefonas — YAids 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

A. t A. L I U D A S A R B A S 
Beverly Shores, Indiana. Anksčiau gyv. Chicago. Illinois. 
Mirė geg. 4 d. 1978. 4 vai. ryto, sulaukęs 58 m. amžius. 
Gimė Lietuvoje, Papilės mieste. Amerikoje išgyveno 30 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Rūta (Anužyte), sū

nus dr. Alvydas Arbas, duktė Gina Arbaitė, uošvis Petras Anu
žis su žmona Elzbieta, švogerka Ada Banevičius su vyru Vytu 
ir šeima, Lietuvoje sesuo Viktorija su šeima, kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. 

Priklausė Beverly Shores Lietuvių klubui. 
Kūnas bus pašarvotas šeštadienį, t valandą popiet Petkaus 

Marąuette koplyčioje, Chicagoje. 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks pirmad.. geg. 8 d. iš koplyčios 10 vai. ry

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

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

Nuliūdę: Žmona, sūms, duktė ir kiti giminės. 

Laid direkt. Donaki A. Petkus, teL 476-2345 

3307 SO. I2TUANICA AVE. TeL V Arda 7-3401 

STEPONAS C. LACK <LACKAWICZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE VIrgtnia 7-6672 
2424 W. 69th STREET TeL BEpablie 7-1213 
11028 Southwest ffighway. Palo* HlUa, IUL TeL 974-4410 

PETRAS BIEU0NAS 
4348 SO. CALIFOBNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

J9RSIS P. RDOMIR 
3319 SO. TJTT ANTCA AVE. TeL Y Arda 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STBfET TeL Y Arda 7-1911 

ŪSAITIS - SUTKUS 
1446 SO. AOth AVE, CICERO. HJL. TeL OLympie 2-1663 

mĖmĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖm 
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5 DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. gegužės men. 6 d. 

X Juozas Masilionis, Pedapo-

X Lietuviškojo Knygos klubo 
i nariai, mokėdami už jiems pri-
siųstas knygas, klubą parėmė; 

j aukomis: Liucija Hoffman, Pra-' 
\ nas Karalius, Vladas Kuzavinis 
ir Elena Masaitienė. Širdingas 
ačiū. 

X Lituanicos futbolo kluta 
veteranai šį šeštadieni, 5 vai. 

g i n o Lit. instituto vadovybės vak. susitinka su Wings koman-
pakviestas ir Lektorių t a r y t a ; da. Rungtvnės ivyks Hauson 
patvirtintas Ped. lit. instituto parke. Sekmadieni, ^e-pižės 7 
Neakivaizdinio skyriaus direk-,<j. 1 vaL p. p. tarp Lituanicos 
torium. Jo adresas: 4632 S rezervo komandos ir Pampas 
Keating Ave.. Chicago, SL j rungtynės \\~yks Marąustte P?.r-
60632. Telef. LU 5-2629. :, ke. Visuomenė kviečiama d a y -

x Kun. J. Vaišnys, SJ., atlai- v a u t i -
kys pamaldas ir pasakys pa
mokslą gegužės 7 d. 11 vai. Tė
vu Jėzuitų koplyčioje tra
dicinių Dzūkų dienų proga. Po 
pamaldų bus apeigos prie pa
minklo, kurias praves A. Drū-
tys. 

x "švyturio" jūros šaulių 
kuopa Detroite, per mūsų ben
dradarbi Alfonsą Naką atsiun
tė "Draugui" 20 dol. auką. 
Kartu padėkojo už malonų pa
tarnavimą, garsinant jų prane-
ismus. 

PUTNAMO DUONA 
Per Putnamo seselių rėmėjų jos gavo žinią, kad Antanina ir 

metinę vakarienę buvo pasvei
kinti Juozai. Tarpe jų ir Juozas 

Juozas Vasiukevičiai Putnamo 
seselių vienuolyno gyvenamo na-

Vasiukevičius. Taip jau susi- mo statybai aukojo tūkstantinę, 
klostė, kad rengėjos, žinodamos' Tai dide'.ė suma ir didelė para-
jj vakarienėje dalyvaujant, pa- ma seselėms. 

SJ., sidabrinio kunigystės jubi-
liejaus minėjimas įvyks birže-j J £ £ , " £ & * * * > 
ho 18 d. Šv. Mišios bus 12 vai 
Jėzuitų koplyčioje, pamokslą 
pasakys provinciolas kun. L. 
Zaremba, SJ. Pietūs įvyks Jau
nimo centro kavinėje 1 vai. 
Ruošiasi atvažiuot svečių net iš j 

čią jubiliato giminaitę O. Ra-
dauskienęš telef. WA 5-4990. 

J. A. VALSTYBĖSE 

x Kun. P. Brazauskas, North 
S ^ J ^ ^ ^ S ^ Bend, Oreg., mūsų bendradar-

bis ir nuoširdus "Draugo" rė-
s 

reikalu trumpą laiškutį, vėl pri
dėjo 15 doL auką. Širdingai dė- — Muziko Algirdo Kaėanaus-
ko jame į *"> ^ ^ metinės sueina gegu-

x Gegužinės pamaldos Lietu- j žės 9 d Jis bus prisimintas ge
rumo centro kavinėje 1 vai. j ̂  s o d y b o j e n u o 2 vai. po pietų j &užės 7 d , sekmadienį. Tą die-
Ruosiasi atvažiuot svečių net iš! ą sekmadienį. Po to pažmonvs i ną 11 vai. bus kc*«Oebracinės 
Kanados. Rezervacijas pietums į tvarkomas a k t Alfo Brinkos.! mišios Apreiškimo parapijos 

organizuojan-|V i s i hivkiaxni_ Užkandis v isą | bažnyčioje, Brooklyne, N. Y. 
dieną. Jei oras bus šiltas, rink-! Po mišių tuoj bus minėjimas 
simė« gėlių pilname kieme. į parapijos didžiojoje salėje. Pro-

vadovaus prof. Jokū-

sidalino ru juo iš Putnamo at
verta, pačiu sese'iu ke*>ta, rubi
ne duona, ka p simboliu prielan
kumo, kaip ryšiu vienos šeimos. 
Juozas ir Antanina Vasiukevi
čiai yra ilgamečiai Putnamo 
seselių rėmėjų nariai 

Ruginė duona lietuviui visais 
laikais buvo šventa. Ji buvo 
pagarbiai laikoma krikštasuolės 
kampe, nukritus duonos riekei 
žemėn ,buvo pakeliama ir pabu
čiuojama, ją prie stalo raikė 

Kristijono Donelaičio aukštesnio8:os lituanistines mo kyklos mokiniai, kurie dalyvaus V-toje dainų šventėje, u* dalino šeimos tėvas ar vy
riausias šeimynos asmuo. 

Nenuostabu, kad tas duonos 
gabalas kartu su sveikinimais 
nuoširdžiai įteiktas padarė Juo
zui Vasiukevičiui malonų įspūdi 

Seselė Margarita, vienuolyno 
vyresnioji, vakarienės metu sa
vo kalboje pranešė, kad sese
lėms Putname būtinai reikia 
naujo gyvenamo namo. Senasis 
darosi pavojingas gyventi. Na-

Viduryje iš kairės sėdi dainavimo mokyt. muz. Vytau tas Gutauskas ir mokyklos direktorius Julius širka. 
šventė įvyksta liepos 2 d. Maple Leaf G&rdens, Toronto, Ontario, Kanadoje Nuotr. Jono Tamulaičio 

I S AR T I I k TOLI 

x "Tėviškės" liet. evangelikų 
parapijos raštinę bandė apvogti 
pro langą įlindęs vagis. Tačiau 
bildesį išgirdo budrus sargas, 
kuris pranešė policijai Ši tuo
jau atvykusi vagį sugavo. Jau
nuolis 21 metų, gyvena netoli 
bažnyčios, bet parapiečiams ne
pažįstamas. 

X LB Lemento apylinkės ats
tovais į LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimą išrink
ti : Kazys Balčiūnas, Jūratė Ja
kaitienė, Modestas Jakaitis, 
Bronius Juodelis, Alfonsas Ke
relis, Baniutė Kronienė, Romu
aldas Kronas, Anatolijus Milū-
nas ir Rasa Šoliūnaitė. Apy
gardos suvažiavime taip pat da
lyvaus ir Kontrolės komisijos 
pirmininkas Pranas Šapalas ir 
visi apylinkės valdybos nari i i 
Suvažiavimas įvyks gegužės 14 
d. Jaunimo centre. 

x Marųuette Parko lituanis
tinės mokyklos Tėvų komitetas 
šiomis dienomis išleido naują 
mokinių laikraštėlio "Vyturė
lio" numerį- 88 puslapių apim
ties leidinys gražiai paruoštes, 
puikiai iliustruotas, pačių mo
kinių rašinėliais bei piešinėlius 
užpildytas. Gražiai atspausdino 
"Draugo" spaustuvė. 

x Hamiltono Mergaičių Choro 
"Aidas" ir operos soL Rimo 
Strimaičio koncertas įvyks ge
gužės 21 d , sekmadieni 3 vai 
popiet Jaunimo centre. Chorui 
vadovauja Jonas Govėda. Ha
miltono mergaičių choras "Ai
das" yra pasirodęs su gastrolė
mis Europoje ir Pietų Ameriko
je. Bilietai gaunami Gifts In
ternational, 2501 W. 71 S t , t e i 
471-1424. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti. Ruošia PLJS 
Ryšių centras ir PLB Valdyba. 

(pr.). 

x Albinas Karkona, akcijų 
brokeris, dirbąs su Rodman & 
Renshaw, Inc., patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 9T7-7916. 

(sk.)i 

y Audronės - Terra 9 Stodl-

pavasarį, teprisimena, kad šiais 
metais sueina 50 metų. Visiems 
sueiti į vieną vietą nėra gali
mybės, todėl prašau, kurie gy
vena laisvame pasaulyje, atsi
liepti nors trumpu laiškeliu, o 
aš tada galėsiu būti Jūsų tarpi
ninke. Laukiu ir iš buvusių mo
kytojų — rašo Ona Kreivėnie
nė - Jankauskaitė, 425 W. Jef-
ferson St., Media, Pa. 19063. 

— A. Simutis, Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke, dalyvaus 
muziko Algirdo Kačanausko 

gramai 
bas Stukas. Bus pagrota mag
netofono juostelė, į kurią yra 
įrašytas pasikalbėjimas apie jo 
muzikinį darbą Muzikinę dalį 
atliks Apreiškimo parapijos, __ ( 
choras, vadovaujamas V i k o r o ^ ^ ^ _ 

mas apie Lietuvos laisvinimo 
bylą Helsinkio ir Belgrado kon
ferencijų šviesoje ir buvo išryš
kinta Amerikos Lietuvių Tary
bos uždaviniai ir veikla. Sim- į mas medinis, jau turįs virš šim- \ sirengusios 
pozhunas įvyko globojant Lie-jto metų amžiaus, 
tuvių namų Visuomeninės veik
los komitetui Atidarė namų 
vadovas Teodoras Stanulis. Sim-

A. ir J. Vasiukevičiai laiške 
-esrlėns rršo: 

"Mano ir žmonos noras ir 
mintis paremti sese'ių sunkų ir 
pasiaukojantį darbą ki!o ypač 
dėl jų dėmesio senatvės sulau
kusiems ir gyvenimo kelyje pa
vargusiems. Nesvarbu, kokia 
priežastis žmogų sutriuškina: 
amžius, liga ar lengvapėdiškas 
gyvenimo tvarkymas. Kristus 
mokė mus mylėti visus vieno
dai. 

Kai gyvenau savo ūkyje Lie
tuvoje, nepertoli nuo Sintautų 
miestelio, šelpdavau praeinan
čius ir miestelio vargšus, uba
gėliais vadinamus. Pavalgydin-
davom, o kartais ir pernakvy-
dindavom, ypač atlaidų metu jų 
gausiai užplūsdavo. Šiuo metu, 
deja, to negaliu padaryti To
dėl mumu su žmona nutarėme 
aukoti Putnamo seselėms, kurių 
rankos ir širdys yra visad pa-

padėti lietuviams. 
Šia mūsų auka simboliniai no
rime tęsti savo tėviškėje prakti-Juozas Vasiukevičhia, prak- , . .. . „ . . . . v kuotą gerojo samariečio darbą . tiškas žmogus, tuojau ten pat ^ " J 

su savo žmona Antanina Vašiu- į Antanina ir Juozas Vasiuke-
kev'čiene pasitaręs, nusprendė vičiai remia kiekvieną kultūrin-
savo atliekamomis santaupomis gą užmojį, pozityvų darbą. Jų 
seselėms padėti Iš vakarienės vardai yra daugybėje aukotojų 

, išeidamas vienai iš rėmėjų vai- sąrašų. Jie aukojo lituanisti-
^ „ f - ^ f T ^ ^ ^ ^ T S . T i d y b ^ nariu pasakė: "Mudu su nėms mokykloms, L'et. Fondui, 

poz'.umui vadovauti buvo pa
kviestas dr. Leonas Kriaučeliū
nas. Teodoras Blinstrubas api
būdino Altos uždavinius ir veik-
lą-

mirties metinių pamaldose ir|konferencijų praktiškąją reikš-! ^ ^ ^ ^ ^ ^ r e m s i m e „ T j ė z u itams, Dainavos stovyk-
minėjime ir tars žodį, mę Lietuvos reikalui kalbėjo 

dr. Kazys Bobelis, o dr. Kazys 
Šidlauskas nagrinėjo teisinę Hel-

Ir štai pereitą savaitę rėmė- lai ir kit. Korespondentė 

Ralio, ^ l o dainuos Mečys Raz- n u . v ė ] a t n a u j i n o c^ n n e c t icuto! rinkio ir Belgrado pasitarimų ir 
gaitis. Po programos vaišės. v a I s t i ^ sekretorius. LB krašto nuostatu, prasmę. 
Visi New Yorko ir apylinkes ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ £ 
lietuviai krečiami dalyvauti ^ n e m o k a m a i tnxk& ^ 
minose ir imneume ir tuo P a - i L e o n a 3 C . Mazotas, jam talki-
gerbti muziką 
nauską. 

Algirdą Kača- nant tarpininkauiančiam Hart
fordo LB apylinkės valdybos 

— Marijampolės mokytoja j pirm. Stepui Zabuliui. Jau 26-ti 
seminariją baigusieji 1928 m. j metai kaip LB veiklai JAV nau-

! do'asi Connecticuto valstijos 
teisine globa. 

KANADOJE 

X Nuo a. a. kapitono Prano 
Gudyno mirties gegužės 6 d su-

Kun. Petras Cinikas^ "Draugo" ad- eina lygiai 49 metai. Velionis, 
ministratorius. taria žodį "Draugo' I k a i p ž : n 0 m a , žuvo nuo Žiaurių į _ Altos shmozinmas Toron-
T ^ V ^ £ ^ o L S £ * * ^ ™ « k * rankų, gindamas'te. Amerikos Lietuvių Tarybos 

tuometinio Lie'uvos mmisterio pirm. dr. Kazys Bobelis ir vice-
X Pauliui Wallen, gyvenan- pirmininko gyvybę. Jo atmini-i pirmininkai Teodoras Blins'ru-

čiam 3525 W. 77 St., Chicago- m a s» ginklo draugų rūpesčiu, ' bas, dr. Leonas Kriaučeliūnas 
je, padaryta sėkminga operaci- įamžintas Lietuvių fonde. J h- dr. Kazys Šidlauskas buvo 
ja. įstatant širdies plakimą re-j x A . a. Irenos Kisk»wski d u k - j n u v v k ę * Torontą, Kanadoje, 
guliuojantį įtaisą. Ligonis sveik-: t ė A M Sviztunas iš Brockto- k u r balandžio 30 d. Lietuvių 
sta Šv. Kryžiaus ligoninėje, j n o Mass., 'Draugui" atsiuntė į namuose įvyko Altos simpozhi-

X Dėmesio! Dar yra lais-ru 110 dol. auką, kuri yra skirta jos1" 
vietų autobuse v>'kti kartu su motinos, kaip buv. "Draugo" 
Lietuvos Vyčių "choru į Dainų skaitytojos, prisiminimui Šir-
šventę, kuri šiais metais įvyks • dingas ačiū. 
liepos mėn. 2 d., Toronto mies-j x Už kalėdines korteles dė-
te, Kanadoje. Išvyksime birže- kodami, aukojo: A, Shukis — 
ho mėn. 30 d 8 vai. vak. nuo 4 d o i gtasė Leikus ir J. Lhit-
Vyčių salės, adresas: 2453 W. kevičius po 3 dolerius. Ačiū. 
47th St., ir grįšime liepos mėn. į __ _ 
3 d , vakare. Kelionė į abi pu-' x Naujausia 19 m. TV $129. 
ses iki Roval York Moteho 36 Gradinskas, 2512 W. 47 S t TeL 

376-1998. A t d »-6; pirm. ir 
ketv. 12-6. Sekm. ir treč užd 

(sk.). 

— Naujai suorganizuotas vy
ru choras, vadovaujamas sol. V. 
Verikaičio ir akompanuojamas 
J. Govėdo, pirmą kartą koncer
tavo Tillsonburge, Ont. Kon
certas buvo visais atžvilgiais 
sėkmingas. Vakaro rengėjai 
— medžiotojų ir meškeriotojų 
klubas "Vilkas" sulaukė gana 
gau~ios publikos iš plačios apy
linkės. Pažymėtina, kad kon
certinėje programoje sėkmin
gai dalyvavo ir TL namų dai
nos vienetas, vedamas V. Ve
rikaičio. 

CHICAGOJE 
MIRfc 

A. A. ONA KRYŽEVIČIENĖ 

doL Galime parūpinti nakvyn-3s 
viešbutyje. Dėl platesnių infor
macijų skambinti dienos metu 
254-0743 arba po 6 vai. vakare 
268-9282. 

Stasys Čepas, 
Rengėjų vardu 

(pr.). 

X Akiniai siuntimai į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave.. Chicago, BĮ. 60629. 
Tei 778-6766. (sk.) 

X OLYMPTA rašomosios maš. lie
tuvišku raidynu visuose modaliuose 
ir elektrines gaunamos Chicago:e: 
"DRAUGAS", 4545 W. 63rd St.. vaka
rais pas A. Daugirda tei. 476-7399 ir 
tiestai iš SPARTA, sav. J. L Giedrai
ti* 1* Barry Dr, E. NORTHPORT, 
N. Y- 11731 (sk.) 
JUiiiiiHiniiiiiimimimiiiimiiiiMiitnciį 

X Kam reikia gmt&ro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, 3235-37 
W. 63 St. Chicago, DL 60629, 
telefonas — (312) 434-4660. 

(ak.). 
X Irenos Veteckytėa Baleto 

ir Piano Studijos metinis pasi
rodymas įvyksta gegužės mėn. 
7 d , 3:00 vai. p. p Jaunimo 
centre. Programą atliks visi 
studijos mokiniai. Pradžioj pia
no mokiniai parodys savo gabu
mus, o po jų seks du ištisi ba
letai : Les SylpbJdes ir The Red 
Shoes (Raudonieji batukai). 

Amžiną atilsį velionę Oną 
Kryževičienę aš pažinau kaip 
L'etuvhj tautinių namų bendra
darbę. 

Tai buvo kukli, tyli, darbšti 
kaip bitelė, nuoširdi kaip mūsų 
lietuvių visos močiutės. Svei
katai sušlubavus, jai teko atsi
gulti ligoninėn. Padarius ope
raciją paaiškėjo, kad vėžys už
kovojo vidurius ir jokia pa

galba neįmanoma. Teko grižti į 
savo vienišą butą, nes ligoninė 
nepagydomo ligonio nelaiko. 

Neturint Amerikoje nei sese- j k a i r ė 5> M- Remienė 
rų nei brolių, nei artimų gimi-Į 
n^ų, sunkios ir vienišos buvo jos 
paskutinės šios žemiškos kelio
nės valandos. Velionė savo san
taupas paliko savo artimiesiems, 
neužmiršdama nei hetuviškų or
ganizacijų : Lietuvos Dukte
rims paskyrė 100 dolerių. Da
riaus ir Girėno mokyklai 200 
dol., Margučio radijo valandėlei 
— 25 doL, Sofijos Barkus radi
j o valandėlei 25 dol.. Liet. pen
sininkų draugijai 25 dol., "Drau
gui" — 25 doL, "Dirvai" — 25 
dol. Šios aukos turėtų mums 
visiems būti pavyzdžiu, baigiant 
šios žemės kelionę. V. P . 

Juozas ir Antanina Vasiukevičiai įteikia tūkstantie3 dolerių čekį 
' P. Norvilui Putnamo seselių naujų namų statybai. Su jais (antra iš 

Nuotr. L. Meilaus 

C H I C A G O S 2 I N I O S 
AREŠTAVO NIEKS A 

jos darbų paroda ir išpardavi
mas bus gegužės 6 ir 7 d., šeš
tadienį ir sekmadienį, nuo 11 
iki 7 vai. popiet. Adr.: 2951 W. I 
63rd S U tei. 925-4949. Daug j [ 
įvairių jaunos menininkės dar-j ; K d j k i a m j į, v a i k a j m |; Laukiam visų. 
bų. Gera proga įsigyti sau ar S «"""*"""» * mmmami 

rūbą krautuve. 
6237 S. Kedzie Avt. 

M . 436-4184 
8a*. StM* Baeevtčfanė : 

Pamatysite klasikinio, charak-
r CTACC'C P A ^ r i ' D N ^ = i terio ir modernaus baleto meną 

OI AOL J l i ū n o j Į kurį išpildys mūsų jaunimas. 
(pr.). 

Užeikite 
(pr.). 

x Reikalinga raštininkė — į 
Mutual Federal Savings and;: 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 347-7747. (sk.) g 

PTRKTI PA-
S K O I J O S duodamos mažais mė-
nesdniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

SL* CHE>nKALAIS 

Ištyrus Chieagos apylinkėse 
platinamą marihuaną, rasta 31 
procentas su chemikalais, nau
dojamais naikinti piktžoles. 

ATOMINES 
DEMONSTRACIJOS 

Sekmadien ruošiamos demon
stracijos apie 50 mylių į pietva
karius nuo Chieagos, netoli Mor
ris, m , kur užkasama suvartota 
atominė medžiaga, kaip atma
tos iš atominių jėgainių, gami
nančių elektrą ir Chicagai. De
monstrantai prisitvirtinsią pan
čiais prie vartų ir taikiai sėdė-

Dvylikos metų mergaitė, gy
venanti Chieagos pietuose, per
gyveno teroro naktį. Ją surišęs 
Patrick White, 23 m. vyras, tris 
kartus metė į Calumet ežerą. 
Kaltininkas areštuotas, bet pa
leistas už 10,000 užstatą. Poli
cija pasmerkė ir 3 kitus vyrus, 
kurie įvykį matė, bet mergaitės 
negelbėjo. 

ARKTV. SHEEN — 

VYSKUPAMS 

Vyskupų konferencijoje Chi-
cagoje į susirinkusius 250 ka
talikų vyskupų pasakė kalbą 
arkiv. Fulton Sheen, dabar jau 
turįs 82 m. amžiaus. Jis pasi
džiaugė, kad paskutiniu metu 
Amerikoje atgyja susidomėji
mas religija. 

Mano Laimes ir Nelai
mes Lietuvoje ir 

Amerikoje 
Juozas Katkus 

ntimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii) 
Advokatas JONAS GIBAITIS 

624? So. Kedzie Avenue 
TeL: 776-3599 

Chicago, Illinois 60629 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

Šeštad. 9 vai. iki 1 vai. d 
'MttffmmfMtnttfttiMmitHiiimmimifii 

įtuiiiiiiimmiiimiiiMniiiiiniiimiiiiiimi) 
Vladas Juodeika 

DIDŽIOJI ILIUZIJA 
Marksizmas teorijoje ir praktikoje 

I-as tomas 
Tai kapitalinis veikalas, kuriame 

aatorius išdėsto marksizmo teori
nes prielaidas, ekonomiką, politiką, 
kultūros sampratą, santykius su 
religija ir etika, o taip pat Markso 
audringo gyvenimo fragmentus. 

SAVAITGALIAI KA LfcJ i M13 

DIDŽIOJI ILIUZUA parašyta 
232 pusi. 1977 m., Miami Beach j įdomiai, lengvu stiliumi ir duoda 

Plorida. Kaina su persiuntimu _ vispusišką informaciją. Kaina 
$15.00. Užsakymus "Book Fond" 
vardu siusti: Mirs. A Pazrara, 1284 

$3.50. Užsakymus siusti: 
DRAUGAS, 4545 W. 6Srd S t , 

Chicago, m. $0629 
Uve Oak Drive, Anaheim. CA 
82805. Knyga taip pat gaunama 
pas platintojus. 
tttmiiiitiiiiiiitiimiimiiiiiuitmitttiiiimt 

Dvi moterys: sekretorė Mild 
red Brown, 31 m., ir Illinois | E 
Techn. instituto sargė 
Camacho, 41 m., kurios 

-'iiiiiiiiiiiiMiiiiinnirmmimmHiwwiiiiHiitfuiiiiPiiHniiiiiiiiniiiiiininiiiiiiim»i 

i "LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTES j 

sią prieš jėgainę. Jie nori. kad I mos algą ėmė šalpos čekius 
General Electric bendrovė ten 
nebegaber.tų radioaktyvių me-

Mutual Federal Savings. 2212 džiagų. Panašios demonstraci
jos vyksta ir prie kitų atomi-n V/est Oermak Road — Telef. 

i | VI 7-774L (ak.)jnui jėga^uu. 

Matiidajj i KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ Dft-JOS OVIOEŠIMTMETIS" I 
??llld3,- S I 

:ius nu- I Išleido jų Centrinė valdyba Chicagoje. Didelio formato £ 
teistos sąlyginai 30 mėnesių ir E leidinys, kieti viršeliai- Kaina su persiuntimu $541. Elino- 5 
52 savaitgaliu - nuo 6 vai. vak. | J a u s 83n«itojri prideda 25 centus taksų | 
52 savaitgalius — nuo 6 v. vak. j : Užsakymus siųsti: Draugas, į5į5 W. 6Srd St., Chica- l 
madieniais — turės praleisti ka- į S go, Ttt. 60629. 
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