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Krikščioniškajam 
Pasauly 
Religija ir mokslas — suderinami 

Miunchenas. — Miunchene į-
vyko Vatikano sekretoriato san
tykiam su netikinčiaisiais palai
kyti surengtas studijų simpoziu
mas tema: Religija ir mokslas. 
Vadovavo Sekretoriato pirminin
kas Vienos arkivyskupas kardino
las Koenig, dalyvavo tarptautinio 
garso mokslininkai ir teologai. 
Šalia krikščionių buvo taip pat ir 
marksistų atstovai. Daugiausia 
dėmesio buvo skirta aptarti santy
kiams tarp biologijos mokslų ir 
religijos. 

Prancūzas genetikos mokslinin
kas Jerome Lejeune pažymėjo, 
jog senieji konfliktai tarp religi
jos ir biologijos mokslų šiandien 
yra nesunkiai pašalinami. Moks
las yra priėjęs tokių išvadų, ku
rios savaime išsklaido darvinisti-
nės teorijos priekaištu: Šventajam 
Raštui. 

Austras biochemikas Hane 
Tuppy kalbėdamas apie biologiją 
ir evoliucija, nurodė nepamaino
mą Bažnyčios įnašą į mokslą, 
ypač nus'atant etines normas, ku
riomis visada turi remtis moksli
ninkų darbas biochemijos srityje. 
Bažnyčios skelbiamos moralinės 
normos pilnai derinasi su mokslo 
nustatytomis normomis. 

Austrų psichiatras ir neurologas 
Frankl kalbėjo apie dabartiniu 
metu ypač jaunimo tarpe smar
kiai jaučiamą egzistencinės arba 
gyvenimo prasmės problemą. Re
ligija yra vienas esminių veikmių, 
galinčiu padėti žmogui išspręsti 
gyvenimo prasmės problemą, pa
reiškė Frankl. Ypač svarbų vaid
menį egzistencinės prasmės at
skleidime gali suvaidinti kunigas, 
kuris gali paveikti žmogaus sąmo
nę tokiomis priemonėmis, kurios 
neprieinamos psichiatrijos moks
lui. 

Lenkijos kunigai 
Varšuva. —Lenkija yra vie

nas tų kraštų, kuriuose dvasiniai 
pašaukimai, Bažnyčiai nesudaro 
didesnės problemos. Nežiūrint 
jau 30 metų besitęsiančio "vals
tybinio ateizmo'*, jaunimas Len
kijoje he tiktai nėnutolo nuo ti
kėjimo, bet, priešingai, religiją 
laiko vis stiprėjančiu gyvenimo 
veiksniu. Kunigystė, vienuolinis 
gyvenimas, vis labiau traukia 
jaunimą. Lenkijoje dabar yra 
apie 20 tūkstančių kunigų ir apie 
30 tūkstančių seserų vienuolių. 
Per vienus metus buvo įšventin
ti 438 nauji kunigai, o seminari
jose kunigystei ruošiasi 5,058 
klierikai. 
Afrikoj galima, Lietuvoj — ne 

Johannesburg. — Praėjusiais 
metais Pietų Afrikoje buvo ats
pausdinta daugiau negu dešimt 
milijonų egzempliorių Šventojo 
Rašto knygų afrikiečių kalba. 
Šven'ojo Rašlo platinimu Pietų 
Afrikoje rūpino:! krašte veikianti 
Biblinė draugija. Jos rūpesčiu 
prieš 45 metus buvo parengtas 
pirmasis šventojo Rašto vertimas 
į vietinę afrikiečių tarmę. 

šventojo Rašto platinimo drau 
gijos veikia ir kituose Afrikos 
kraštuose. Ghanoje, pavyzdžiui, 
tik prieš 11 metų įsteigta Bibli
nė draugija jau yra išvysčiusi la
bai plačią veiklą. Praėjusiais me
tais Ghanoje buvo išplatinta a-
pie milijoną egzempliorių Šven
tojo Rašto — Senojo ir Naujojo 
testamento. Šiais metais numato
ma išplatinti jau du milijonus. 
Biblinės draugijos rūpesčiu Šven
tasis Raštas dabar verčiamas J į-

Etiopija išvarė Kubos 
ambasadorių 

Nairobi. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose sakoma, kad Etio
pija liepė išsinešdinti dviejų sa
vo draugų diplomatams, — Ku
bos ir Pietų Jemeno. Minimi ir 
diplomatų vardai — Kubos am
basadorius Jose Novoa, jo pata
rėjas Frank Rodriguez ir P. Je
meno įgaliotas ministeris. Išva
rymo priežastys nežinomos, bet 
spėjama, kad tie diplomatai per 
daug susidraugavo su Etiopijos 
socialistų sąjūdžiu, kuris siekia 
pašalinti valstybės šefą Mengis-
tu Haile Mariam. 

Vietnamas isvare 
70,000 kinu 

Pekinas. —Kinija apkaltino 
Vietnamą, kad išvarė 70,000 ki
nų kilmės savo piliečių. Daugeli 
jų apmušė, apvogė ir sužeidė. 

Brity liberalai nerems 
vyriausybes 

Londonas. —Britanijos libera
lų partija pranešė, kad nuo lie
pos 31 nerems darbiečių vyriau
sybės. Partija turi 13 narių par
lamente ir padeda darbieeiams, 
kuriem trūksta 18 balsų iki dau
gumos. 

Paryžius. —Zairo prezidentas 
Mobutu, lankydamasis Prancūzi
joj, nusiskundė menka Vakarų 
pagalba Afrikai, kai tam konti
nentui gresia sovietų neokolonia-
lizmo pavojus. 

Kohvezi. — Prancūzų svetim
šaliu legionas, parašiutininkai, 
pradedami vežti atgal į Korsiką. 
Zairo vyriausybė tuo nepatenkin
ta, bet jiems atskuba Marokas. 
Keli lėktuvai su Maroko kariais 
vakar jau buvo Zaire. 

Nujaučiama, kad keli šimtai 
katangiečių slaptai grįžo į Kol-
wezi ir gali atnaujinti savo veiks
mus, kai tik pasitrauks prancū
zai 

Lima. — Peru suėmė 11 poli
tikų ir laikraštininkų ir juos de
portavo į Argentiną. Jie kritika
vo aukštas kainas, kurios sukėlė 
riaušes, streikus. Per 10 paskuti
niųjų dienų neramumuose žuvo 
23 žmonės. 

"Stalinas važinėja 
Maskvos gatvėmis" 

Chicaga. — "Stalinas vėl va
žinėja Maskvos gatvėmis", rašo 
vienas "Chicago Sun-Times" 
skaitytojas laiškų skyriuje, pasi
piktinęs Juri Orlovo nuteisimu. 
Siūlo boikotuoti viską, kas ruriš-
ka: nevažiuoti turistiniais tiks
lais, nepirkti jų prekių, boikotuo
ti 1980 Olimpiadą, neparduoti 
jiems kviečių, nebendrauti, Sov. 
Sąjungą išmesti iš visuomenės. 
"Tegul juos lydi amžina gėda 
tuos beširdžius sutvėrimus", bai
gia laišką Richard Ohrn iš In-
dianapolio, Ind. 

vairias šio krašto gyventoju tar
mes. 

Užsienio spauda, pateikdama 
šiuos statistinius duomenis, su 
apgailestavimu konstatuoja, jog 
tuo metu, kai Afrikos tikintie
siem yra spausdinami milijonai 
Šventojo Rašto egzempliorių, dau 
gelyje komunistu valdomų Euro
pos kraš'ų dėl valdžios draudimo 
tebėra jaučiamas religinės litera
tūros badas. Ypač katastrofiška 
padėtis esanti Lietuvoje. 

Brzezinskfo misija 
ir Taivvanas 

Kai reikia pasirinkti tarp garbes žodžio ir gyvenimo fealybes reikalavinm. 

CARTERIS APKALTINO KUBA 
"Būtų juokinga kalbėti, kad Kuba neutrali šalis' 

Wash.Tngtonas. — Zbigniew 
Brzezinskio misija į Pekiną buvo 

! nuraminti kinus ir išaiškinti 
! Amerikos politiką, sindikatinei 
j spaudoj sako kolumnistas Joseph 
Kraft. Prezidento Carterio specia
lus patarėjas saugumo reikalams 
Pekine susilaukė įvertinimo, jo 
misija pasisekė. Rezultatų labai 
greitai dar negalima laukti, kai 
kas panašu į Amerikos-Kinijos są
jungą dar neįstengs sulaikyti so
vietų ėjimų. 

Svarbiausia, ką Brzezinski iš
aiškino Kinijai, kad Amerika aiš
kiai pasiryžusi pastoti kelią So
vietų Sąjungos ekspansijai. Čia 
Amerikos interesai su Kinijos su
tampa. Antra, kas irgi svarbu ki
nams, pažadėjo jiems padėti mo
dernizuoti kraštą, pagelbės ir eko
nomiškai, ir technologiškai. Pir
mą kartą buvo paminėtas Ame
rikos interesas matyti Kin.jp 
"stiprią". 

Trečia —dar toliau nuėjo nei 
prieš jį buvę Amerikos atstovai, 
sakydamas, jog reikia normali
zuoti abiejų šalių santykius, siek
ti pilnų diplomatinių santykių. 
Ta- klausimas yra tikrai sunkus, 
žmarrt Amerikos' Įsipareigojimus 
Taiwanui. Brzezinski tuo reika-

Chicaga. —Prezidentas Car- utrali šalis. Ji turi karinę sąjungą 
su Sovietų Sąjunga ir veikia pa
gal jos direktyvas". 

teris, lankydamasis Chicagoje, 
Sheraton-Blackstone viešbuty 
spaudos konferencijoj paneigė 
reikalą Amerikai su kariais kiš
tis į Afrikos interesus. Paneigė 
spėliojimus, kad Afrika gali bū
ti kitu Vietnamu. Apkaltino Ku
bą, sakydamas, kad ji ištreniravo 
ir apginklavo riaušininkus ka-
tangiečius, įsiveržusius į Zairą. 

Paklaustas apie Gerald Fordo 
siūlymą SALT derybose pareika
lauti sovietų ir kubiečių atsisa
kyti avantiūrų, atsakė, kad tuo 
argumentu nepasinaudos. "Aš 
manau, jog ginklų apribojimo 
derybos yra toks svarbus klausi
mas ne tik mums, bet ir visam 
pasauliui, kad neturi būti jokių 
trukdymų galimam susitarimui". 

Apie Kubą pridėjo: "Būtu juo
kinga kalbėti, kad Kuba yra ne-

Carteris Springfielde 
Springfieldas, 111. — Preziden

tas Carteris vakar lankėsi Spring
fielde, kalbėjo Illinojaus legisla-
turos abiejų rūmų susirinkime ir 
paragino ratifikuoti ERA, lygių 
teisių įrašymą į Konstituciją. 

Carteris vakare buvo W. Vir
ginijoj ir iš ten grįžo į VVashing-
toną. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27: Augustinas, Res-
tituta, Gindas, Neringa. 

Gegužės 28: Kristaus Kūno 
šventė; Emilijus, Margarita, Jc-
girdas, Rima. 

Gegužės 29: Kapų diena, miru
sių pagerbimas; Sisinas, Teodozi-
ja, Didonis, Erdvile. 

Gegužės 30: Feliksas, Joana 
Arkaitė, Vyliaudas, Jazminą. 

Saulė teka 5:21, leidžias 8:14. 

ORAS 
Dalinai saulėta, karšta ir 

drėgna, 30 proc. galimybė" lie
taus su perkūnija, apie 90 laips
niu. 

Carteris mano, kad buvę pre
zidentai, pradedant Kennedžiu, 
•patyrę Vietnamo pasekmes, būtų 
taip pat labai atsargūs neįsivelti 
į kitą panašų karą. Kongresas taip 
yra suvaržęs prezidento galią, 
kad neįmanoma net nusiųsti grū
dų ar suteikti paskolą bet kam, 
kai sovietai ar Kuba gali teikti 
ginklus ir siųsti karius kur tik 
nori. 

Jurgutiene Amerikos 
ambasadoj 

Maskva. — Kaip pranešama 
iš Maskvos, Marijai Jurgutienei, 
muz. Aloyzo Jurgucio, gyv. Chi
cagoje, žmonai, gegužės i6 d. 
pavyko įeiti į JAV ambasadą ir 
įteikti įvairius dokumentus. Po 
to M. Jurgutiene buvo KGB su
imta, visą dieną tardoma, iškra
tyta ir vakare paleista, įgrasius 
daugiau ten nesilankyti. 

mą sąjungininką, Kinijos Respub
liką — Taiwaną. Mini faktus: 
Brzezinski atvyko į Pekiną tuo me
tu, kai Tahvanas į pareigas įves
dino naują prezidentą, o Ameri
ka net atsisakė nusiųsti atstovą 
dalyvauti ceremonijose. Taiwa-
no ambasadorius James Shen bu
vo painformuotas, kad kai jis iŠ 
savo posto pasitrauks, naujo am
basadoriaus Amerika nepriims. 
Brzezinski, balandžio 27 kalbė
damas apie Azijos politiką, Tai-
wano visai neminėjo. Pagaliau 
nuo 1973 amerikiečių karių Tai-
wane nuolat mažėja, nuo 10,000 
sumažėjo iki 1,000. 

Tokią Amerikos politiką ko
lumnistas laiko ciniška ir kvaila. 
Kodėl Wasningtonas gerinasi Pe
kinu:? Ne mes esame jų reika
lingi, bet i'ie mūsų. Po nevykusio 
mūsų pasielgimo su pietryčių Azi
ja, pabėgimas iš Taiwano būtų 
dar didesnis abejojimas mūsų 
duotų pažadų verte Niekas Pa

lu mažiau svyruoja nei kiti. 
Be abejo tai dar neišblaškė vi

sų kinų abejonių ir klaidingų 
Amerikos politikos aiškinimų. Jie 
mato, kad Amerika nesusilygina 
su sovietų karine ekspansija ir 
veik nieko nedaro, kad sulaikytų 
Maskvos spaudimą Afrikoje ir ki
tose vietose, o nuo Šanchajaus 
komunikato paskelbimo (apie 
santykių sunormalizavimo reika
lą) praėjo šešeri metai. 

Kai ko kinai gavo ir daugiau 
negu tikėjosi ir nei patyrė iš ki
tų Carterio administracijos žmo
nių: gali tikėtis sąjungos su Ame
rika prieš sovietus. Jokios abejo
nės apie kinų-amerikiečių ryšių 
stiprumą, ypač ekonominėj dir
voj. 

Trikampio Žaidime Richard 
Nixon ir Henry Kissinger, gra
sindami tam tikrais kinų-ameri
kiečių ryšiais, buvo išgavę dides
nių sovietų nuolaidų. Nuolaidos 
baigia išgaruoti. Dabar vėl at
versta kiny korta. Žinoma, Kini- J * * " gorėtų laikyt, s u s u p a -

tikimais araugars. Net Pekinas ja nėra labai stipri ir daug nuo
laidų iš Rusijos nepavyks išgau
ti, bet reikia kantrybės ir staty
ti toliau barjerus prieš sovietų 
ėjimus. Darbas nebus lengvas. 

Ištikimojo sąjungininko 
įskaudinimas 

Kitas kolumnistas, Patrick Bu-
chanan, nusiskundžia, kad Ame
rika rengiasi išduoti seną, ištiki-

kreivai žiūrėtų į didžiąją galybę, 
kuri parduoda savo geriausių 
draugą, norėdama pirkti ideolo
ginio priešo malonę. 

Azijos ar Pacifiko krizes metu 
Taiwanas su 17 milijonu gyven
tojų būtų su mumis, o sala bu
tų nenuskandinamu lėktuvnešiu. 
Kurioj pusėj būtų Pekinas? — 
klausia Buchanan. 

!š "Dievas ir Tėvynė" Nr. 6 

T fetnviai T-C-istau« TTiinn TV 
Vokietijoj. Garmigch karemaeae 

"ocesijoj 1948 inetais, stovyklų laikais 
(J. Aoamkevįčiaas nuotrauka) 

Kovoje už tiesą 
Kunigo Antano Yliaus kančių kelias 

• — Kaip nori. Bet mes prane
šame, kad nėra pagrindo teisti 

—Mūsų valstybinis uždavinys knygų autorių, nes medžiaga im-
— ateizmo statyba, — įsiterpia ta iš paties bylos. 
J. Bakučionis. — Ir vėl reikia kartoti: jeigu 

— O mano tiesioginis uždavi- toji medžiaga būtų imta iš ma
nys yra ateizmą griauti, ir no bylos, tai ten būtų buvęs ir 
griausiu, kur tik galėsiu ii kiek 58(8) ar bent 59 straipsnis. O 
galėsiu. dabar ateistinė propaganda pa-

I tai niekas nieko neatsakė, ėmė tik tai, prie ko galima pri-
Tada prokuroro padėjėjas J. lipdyti šlykščiausią melą. Juk iš 

Bakučionis pridūrė: konteksto išėmus žodį, galima ka-
— Iš visko išeina, kad paties ž'n kas padaryti. Pavyzdžiui, net 

teismas yra tikras ir teisingas. pačiam Šv. Rašte yra žodžiai: 
— Kad jis yra tikras, aš to ne- "Nėr Dievo". Pagai jus išeitų, kad 

neigiu, nes 10 metų atsėdėjau. Sv. Raštas skelbia, jog nėra Die-
Tačiau jis yra neteisėtas ir ne- vo. Bet kontekste šie žodžiai reiš-
teisingas. Neteisėtas, nes aš bu- kia visai ką kitą: "Beprotis sau 
vau teistas pagal okupantų įsta- vienas nusprendė: "Nėr Dievo" 
tymus, kurie gynė jų tėvynę, o (Ps 13,1). 
ne mano. Kam aš išdaviau sa- __ Pažiūrėsime, gal daugiau ir 
vo Tėvynę? Aš viską dariau, kad nebūsi ateistinės propagandos mi-
mano Tėvynė būtų laisva, ne- nimas, — reziumavo J. Bakučio-
priklausoma, demokratiška ir lie- n is , 
tuviška, tik ne rusiška. Mane tei- _ j a <jar kur nors rasiu 
sė ne už mano Tėvynės Lietuvos Šmeižto, pats pas jus atvaHuo-
išdavimą, o už okupantų tėvy- siu, ir z,*\ gatavai su degtukais. 
nes išdavimą, nors tokios tėvy- __ Pačiam nevalia apie tai nė 
nes aš nepripažįstu ir jai nepri- pagalvoti, — užsidegė saugumie-
klausau — lietuviu gimiau, lie- tis. 
tuviu mirsiu. Taigi, kadangi baus- __ Uždrausti galvoti jums tik
tas ne už nusikaltimus Lietuvai, o r a i nepavvks. Ir žinokite, kad aš 
u;: pastangas nusikratyti oku- kovoju už Dievo ir Bažnyčios 
pantais, mano teismas yra netei- g a r bę, u ž sielų išganymą. 2ino-
sėtas ir neteisingas. kitę, kad Šių aukščiausių prind-

— Duok prašymą, kad reabi- pu nekeisiu į priregistravimą, ra-
lituotų, — pridėjo J. Bakučionis. mybę, asmeninę laisvę ar net gy-

— Tuščias dalykas, nes oku- vybe, — užbaigė pokalbį kun. A» 
pantai nenori ir nepripažins, kad Ylius. 
jie okupantai. (Pabaiga) 

http://Kin.jp
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NAUJA "ASTUHTOJI DIENA" 
Tai Cicero Vysk. M. Valan

čiaus moksleivių ateitininkų kuo
pos laikraštėlis, 1978 m.. Nr. 9. 
Šį nr. redagavo: Vitas Laniaus-
kas, Ina Gadliauskaitė, Vida Kup
rytė, Laima Šulaitytė, Rūta Kon-
čiūtė, Jūratė Arštikytė, Viktoras 
Radvilas, Rūta Norkutė, Saulius 
Baronas. Tai kasmetinis Cicero 
moksleivių ateitininkų laikraštė
lis. Gana prasmingai pagrindžia
ma Aštuntosios Dienos sąvoka: 
Aštuntoji Diena "yra ta bėganti 
visada į ateitį dabartis"... "Aš
tuntoji diena yra kaip ir ta die
na po žmogaus mirties, kuri pa
skęsta amžinybėje". Redakcija 
patikslina, kad "Šio laikraštėlio 
pavadinimas yra kilęs iš 1970 m. 
Moksleivių Ateitininkų sąjungos 
centro valdybos aplinkraščio. 
"Ten toliau tvirtinama, kad aš
tuntosios dienos saulė nenusileis. 
nes misija nesiriboja laiku ar vie
ta". Ir kas galėtų būti prasmin-
gesnio ar vertingesnio jaunų žmo 

biau skaidrėti ir mūsų siekiamų 
idealų horizontai ryškėti Kiek
viena mūsų jaunųjų katalikų reli-j 
ginė, kultūrinė ar visuomeninė1 

teigiama apraiška mus, vyres
niuosius, ypač džiugina. Iš šių 
plunksnos pradininkų labai daug 
viliamės. Pradžia niekam nėra 
lengva. Nėra lengvas ir plunks
nos darbas. Gal šiuo metu jis 
yra sunkesnis už kai kurias ki
tas protines darbo sritis. Dažnai 
lengviau piešti ir ką nors droži
nėti Bet mums labiausiai reika
linga gerai valdančių plunksną, 
žinoma, lietuvių kalba- O koks 
prasmingas Ateitininkų federaci
jos vado linkėjimas: "Teneišblės-
ta Jūsų kūrybinis entuziazmas už 
"Aštuntosios Dienos" slenksčio" 
Jis yra įpareigojimas — nepadė
ti plunksnos. 

Neiškenčiu nepacitavęs kun. 
dr. Kęstučio Trimako, kuopos 
vado, dedikuotų Aštuntajai Die
nai minčių: "Tai menas..., kaip 

MAS SUVAŽIAVIMAS 

Laikas jau visiems ruoštis 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
metiniam suvažiavimui, kuris į-
vyks šeštadienį, liepos 8 d. Dai
navoje. Visos kuopos prašomos 
išrinkti atstovus į suvažiavimą. 
(Vieną atstovą penkiems na
riams). Atstovai prašomi atsivež
ti kuopų vėliavas ir veiklos pra
nešimus. Programoje bus: cent
ro valdybos pranešimai, kuopų 
pranešimai, diskusijos apie veik
lą ir dabartinę MAS padėtį 
ir naujos centro valdybos išrin
kimas. . 

nių kely į savo didžiąją paskir-! besisukančio pasaulio didžiau 
tį? Nors aštuntoji diena palieka-1 šiam greity vien^ savaitėj atras-
ma amžinybei, tačiau josios lai- ti dar ir Aštuntą Dieną..., bet 
minga ar nelaiminga ateitis pri
klauso nuo mūsų pačių ryžto ir 
ištvermės, nuo mūsų turimų šir
dies, proto ir sielos galių. Mūsų 
dvasinis veidas turėtų kaskart la-

tik tada, kai visos septynios }OS 
dienos — nei vienos jų akimir
kos nepražiopsojus — būna pil
nai, pilnai — dieviškai — iš
gyventos". Pranas Razminas 

MOKSLEIVIT; KUOPOS 
ŠVENTO 

19TT-78 mokslo metams bai
giantis, baigias ir mūsų veikla. 
Chicagos Kun. Alfonso LJptuu-
no kuopos moksleiviai tą pro
gą, minėjo su metine švente 
uereitą. sekmadieni Jaunimo 
centre. Kun. Antanas Saulai-
tis atnašavo šv. Mišias koply
čioje. P o pamokslo Vita Kaz
lauskaitė, Vida Momkutė, Gaja 
Pemkutė ir Lina Vieraitytė -da 
vė vyr. moksleivio ateitininko 
įžodi Kiti nors buvo išlaikę eg 
zaminus, negalėjo dalyvauti 
dėl kitų įsipareigojimų 

Edmundas Saliklis, Arūnas 
Sodonis. Raminta Pemkutė, 
Laura Linaltė ir Dalia Musony 
tė davė valdybos narių įžo
dį. MAS CV-bos pirmininkas 
Saulius Cyvas ir Ateitininkų 
federacijos vadas dr. Petras 
Kisielius įteikė juostas kandi
datams ir pasveikino naująia 
valdybą, šv . Mišios baigėsi vi
siem sugiedani ateitininkų him 
ną. 

Vaisių metu dr. P. Kisielius 
visus pasveikino ir kalbėjo apie 
šios dienos ateitininkus, Sau
lius č y v a s perdavė MAS CV-
bos linkėjimus, Vida Kuprytė 
atstovavo Cicero Vysk. M. Va
lančiaus kuopai P. Pieinys at-

Dr. Petras Kisielius, Ateitininkų stovavo Hamiltono kuopai, 
federacijos vadas, kalba Cicero Paskutinių metu ir naujieji 
ateitininkams Nuotr. Jono KuprioĮvaldybos nariai yra: korespon

dentes — D. Musonytė ir L. 
Linaitė, ižd. — E. Sa lfldis ir 
R. Pemkutė sekr. — Ūdi ja Du
densite ir D. Musonytė, vice-
pirm. — Rasa Narutytė ii* Al 
Sodonis, pirm. Arūnas Pemkus 
ir Edmundas Saliklis. 

Naują išspausdintą laikraštė 
U "Kelias į Auksinį Rytą'* pri-

l a * apgavi*. Mokdinlnkal pa
žymi, kad šios beždžionės išsi
vystymo lygis yra toks, kaip 
psichiškai atsilikusių vaikų. 

Ant DRAUGO prie kiekvieno įkaitytojo 
• Jo mokesti atJymum fld kada yia 

Užsienyje 
»• • « % • * • • • • 

I * S 
$SSM 119.00 tlAOO 
S1.00 UdOO 
».0Q 19.00 l&M 
S4.00 20.00 

a MttiHJntiwrijt dirba ka* 
tea ouo 830 iki 430, gesta-

nuo 830 fld 12.-00. 
* Renakrije dbba kasdiet 

&30 — 4:00, ĮUfadteniaii 
830 — 1230. 

• Redakdfci 
nuožiūra. Nesunaodotų straipsnaj 
uBsmgo. Juos gražine tik B aan 
to eusharu». Redakcija ui 
5Hj turinį 
kainos 
173% 

AUTOBUSAS B TORONTO 
l DAINAVĄ 

Dar kartą primename, kad nu
matytas autobusas iš Toronto į 
Dainavos stovyklą liepos 3 d. bus 
išnuomotas tiktai tada, jeigu su 
sidarys pakankamas skaičius no- ^ a t e redaktorė DaHa Garftaai-
rincių juo pasinaudoti. Visi no
rintieji turi iki gegužės 29 d. pra
nešti apie tai MAS pirmininkui 
Sauliui Cyvui, 18301 La Salle Rd., 
Cleveland, OH 44119 Tel: (216) 
481-5706. 

• 

CIevelando ateitininkai prie paminklinio kryžiaus, karta su savo vėlia
vomis ir vadovais. Stovi (iš k.): klebonas kun. G. Kijauskas, Liet. jėzu
itų provinciolas kun. L. Zaremba, kun. J. Kidykas 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

ATErnNDiKŲ NAMŲ REIKALU 
(Pabaiga) .ramos ir pasiaukojimo. Man at 

Ateitininkų planavimas sta-j*** 0 ' k a d kiekvienas profesio-
tyti Ateitininkų centrą toliau! ̂ ^ *"* biznierius galėtų šiam 
nuo Chicagos susilaukė r i m t o s » r e i k a l u i P * " * ° J i . P° ***** 
kritikos. Ateitininkų jaunimo | tūkstančių, o kiekviena dirbau-
veikėjai ypač "Ateities" žurna į « , **"*? P° .tūkstantinę. Tikrai j „ ^ M ^ 
lo redakcijos darbuotojai ^ j dėl tokios vienkartines aukos, ^ a p y l i n k i < l a t e i t i n i n k a i y ^ 
daugelis vvresniųjų ateitmin- ^ OT^ūlfACl^ m e k f n e n u " kvieSami dalyvauti Mišiose, 

TIKRINS SVEIKATĄ 

Dr. Augusta ir d*. Vaclovas 
; Saubai, taip pat dr. Kazys Pfenv 
|kus tikrins sveikatą jaunučių ir 
[moksleivių ateitininkų, vykstan-
Į cių į Dainavos stovyklą, ateinan

tį trečiadienį, gegužės 31 d., nuo 
6:30 vai. vak. ligi 9 vai. vak. Jau
nimo centre. 

IŠ CHICAGOS ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ VEIKLOS 

Chicagos ateitininkai sen
draugiai birželio 11 d Jaunimo 
centre ruošia mūsų tautos 
skaudžiausio momento, birželio 
mėnesio išvežimų, prisiminima. 
Mišios už mirusius ateitininkus 
bus atnašaujamos 10 vai. rytą 
Jaunimo centro mažoje salėje. 
Po Mišių toje pat salėje bus iš
vežimų prisiminimas. Po trum
pos pertraukos įvyks skyriaus 

Visi Chicagos 

tė. šventei oficialiai užsibai
gus, daug kas pasiliko pasikal
bėti ir vėliau klausėsi Hamilto
no mergaičių choro "Aido" ir 
sol. Rimo Strimaičio koncerto. 
Valdyba dėkoja prisidėjusiems 
prie kuopos i veiklos ir linki 
naujajai valdybai sėkmingai 
tęsti darbą ateinančiais metais. 

S u šypsena Kristuje! 
Dalia Musonytė 

kų pageidauja, kad šis centras 
būtų įmanomas pasiekti auto
busais, šiuo atveju jau reikia 
galvoti apie mažesnį sklypą, nes 
artimų Chicagos priemiesčių 
žemė yra labai brangi, žinoma. 
paties pastato planavimas turi 
atitikti specifinius Ateitininkų 
centro reikalavimus, tai bū
tent, vieta archyvui "Ateities" 
žurnalo redakcijai ir administ-į 
racijai, nedidelė padalinama sa 
l ė susirinkimams, suvažiavi
mams- posėdžiams ir pan.. Nuo 
didesnio masto salės teks atsi
sakyti, nes. sužinojus statybos 
i r administravimo kainas Ir iš
klausius patarimus tų žmonių, 
kurie šitame dalyke turi paty
rimo, paaiškėjd, kad ta s ateiti
ninkams uždėtų tik nepakelia
m ą naštą, o šio centro išlaiky
m a s galėtų būti paremtas me
tiniu narių mokesčiu, atlei
džiant nuo jo t & besimokanti 
jaunimą. Juk visi Amerikos 
klubai išsilaiko šiuo pagrindu. 

glandien mes, ateitininkai, 
esame pajėgūs tokį projektą 

biednės. Aukas bus galima nu
rašyti nuo valdžios mokesčių, oi 
aukotojas bus pilnateisis tos j 
nuosavybės tvarkytojas ir ga
lės pervesti savo teisę, kam no- Į 
rės. Žinoma, į aukotojų eiles į 
turėtų gausiai jai jungti ir jau-' 

paminėjime ir susirinkime. 
Vaidyba 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPĮY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
9 MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami «a 
Jų redkasesia. PMliMmrtatrlHi pa-
tagta piaso athtMaal pasirink-
tas reikmenis ypatingai progai 
PflsftJ užbaigtu loto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
b- katvirtad ikara i s ttd » vai 

3314 Vfett 63rd Strtet 
Tel - PRowct M998 

jau daugelį metų. 
Baigdama šias mintis, noriu 

n e ^ o / a t e r t i n m k ų karta, "nes j ****** v t e a s Amerikos ateiti-
toks centras tarnaus ilgus me-! ^nlcus vieningon talkon ;. šio 
tus jiems patiems ir jų vai
kams. Tikiuosi, kad. įsisteigus 
Ateitininkų centro statybos 
fondui, atsiras h* stambesnių 
aukotojų Ir palikimų. Stambus 
aukotojai tokiame centre galės 
įamžinti save, pavadinant jų 
vardais archyvą, spaustuve, sa 
le ir pan. 

Kai ldeno daromi priekaištai 
dėi konkurencijos Jaunimo 
centrui Chicagoje. tai mano 
manymu, rūpinimasis savo* or
ganizacijos reikalais. pastan
gos išlaikyti ir plėsti lietuvy
bę, nėra jokia konkurencija.. 
č ia tik realesnis žvilgsnis J to
limesne ateitj įdomu, kodėl tie 
priekaištai nėra daromi kitoms 
Chicagos lietuvių organizaci-

ninkus 
dideliai svarbaus projekto įgy 
vendlnimą. Kai komitetas, ge
rai išsvarstęs Ir paruošęs šiam 
centrui planus, kreipsis į Jus 
prašydamas aukos, atiduokite 
ją su ateitininkišku nuoširdu
mu galimai didesne- Nuo mūsų 
visų priklausys š io projekto 
pasisekimas. 

Siena Razmienė 

Taria Cfclc&*o» 
Dirbu ir ufccieaty. Dirba greitai, ga> 
r&atoottu Ir rcjjanlnaai. 

E L E S U O S 
rr EDEMA; — PATAIBYMAJ 

4360 B. Washtww Ava, 92T7-S56f 
KiiArouus vm&vtiJB 

M M M 4 M I M M M I M M » » W W 

LT DECX>RATORS 
D A Ž Y T O J A I 

Dažome iš vtdaas ir ii koka, 
Prieinamos Vainos muaq tautiečiams-

Nemokami aaokaiaavunaL 

Alfa Zmkevicias — 476-0223 
Valdas Endrralaltfe — 925-7856 

Kreiptis po 6 vaL vakaro 

jKT61"1"1^ Ufc ie^4 visą pa- j jojąs, JPvAosJęm sai» gisaums | 

DfiLEI IŠVAŽIAVIMO 
PARDUODAMA: Šaldytuvas, gaziag ptyta, raSomoji toaŠiaUi, by* 

tau metaline dėže. UetuviScos knygos, plokšteles, įvairūs baldai ir kitkas. 

ItTS sa. birteUo pabaigofa galiu suvežti } Floridą Miami Beach, net 
du asmenis mokančius vairuoti automobilį. D6t vau. urformadju kretotis 
7234 S. Sacramento Ava^ Chleago, Di «N2a tel 434-$TS& 

— 

*Jn*'k-e«M' 

A. A. Muz. Kazio Steponavičiaus 
Paminklo Fondas, 

Įsteigtas "Pumyn'' choro, 
kuriam jis vadovavo 4? metus. 

Per tą laiką džiugindamas ne tik 
čia gyvenančius hetuvius. bei ir 
mūsų nepriklausomoj tėvynėje Lie
tuvoje 

Pirmyn choro valdyba, globojan
ti muz. Kazio Steponavičiaus pa
minklo statybos fondą, maloniai 
kviečia jus savo auka prisidėti 
prie a. a Steponavičiaus paminklo 
statybos. 

Aukas galima įteikti Pirmyn 
choro nariams. 

Dėl daugiau informacijų skam
binti Juozui Vieraičiui po penktos 
valandos vakaro tel. 434-6315. 

Paminklas bus Šventinamas ge
gužės 28 dieną, 12:30 vai. popiet 
Lietuviu Tautinėse kapinėse. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

a m i n a m e p a t y s 
STOGELIUS DURIMS IR 

LANGAMS 
Gante pasirinkti {vairiu spalvų araminijetto. •'•* 

Padengiame aluminijum medžio dalis (SIDING) ir tuma 
ne rūpės ra^dimŲ daliu dažymas. - i 

KOSTAS BUTKUS Telef. 778-2781 
«• -

Globotojai 
Pirmyn Cfcoro Vaidyba 

— - • 

FLORIDA THE FARGO MOTEI 
t t t l t Oulf Bantevara T n i a i i 

St Petersburg, FU. 38706, USA 
TcL (819) 3«Mtt78 

MOTELIS ant Meksikos įlankos 
Treasure kland centre, gražiausiame pagiry
je. Miega mteji kambariai, kambariai 
vtais, apartmenatl hr 
Visur spalvotos tetevlzljoa, netoU 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir ta-
also aikštės, šventoves, krautuves Ir U t 
Visos rasloniai kviečia ttetayiai savininkai-— 

ALFONSAS K TERESE ZEBERTAVTČIAI 

Perskaitė "Draugą", duokite ii kitiems. 

L I E T U V I Ų SV 
DEIMANTINI 

E N T O K A Z I M I E R O K A P I N I Ų 
7 5 METŲ S U K A K T I M I N I N T 

Kapinių Steigėjų Paminklas, skirtas prisiminti tom 
lietuvių parapijom, kurių pastangomis turime Sv 
Kazimiero kapines. 

Visi lietuviai kviečiami kuogausiausiai dalyvauti. 

Gegužes meti. 29, 1978 m. 
MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMO DIENOS 

p r o g r a ina 
lietuvnj Sv. Kazimiero kapinėse: 

Viaos aryauiizacijOB su vėliavomia remkaai į admtajatiatortaua -
gyvonaino namo ki«ną (prie 111-tos gatvės). 

10:15 — procesija j bendrą kunigų sklypą 

10:30 — koncelebracinės šv. Mišios VYSK PAUL C. MARCINKUS 
ir lietuvių parapijų klebonai Jų metu bus dalijama šv. Komunija. 

Gieda švenčiausios Mergeles Marijos Gimimo parapijos choras, 
vadovaujamas muziko Antano Lina 

TEGU TA PATI AMWXOJI MEVO ŠVIESA, KURIOS SAVO MALDOSE PRĄflOSBE 
Mffil&TEM, SVTEČIA IR MtHS. 

M 
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SUSITIKIMAS SU AMŽINYBĖN iSKEUVUSiAiS OKUPANTO KONSTITUCIJA LIETIMU 
&o krašto gražiu tradiciją visi ja, bet jau tik istorija. Ji papildo-

ateiviai greitai perėmė ir padarė ma kasdien, nes kasdien i dides-
sava. Tai kapų puošimo die- nes kapines atlydina vis nauji 
na, žuvusiu Amerikos karuos- buvę kūrėjai, darbuotojai, veikė-
karių, savųjų mirusių prisimini- jai, tautinių grupių vadovai, po-
tno žventė. Vėlinės čia yra tar- liukas vadai, 
tuon religinė Šventė, o gegužės Tačiau kapinės nėra tik miru-
pab&igoje mirusiųjų prisimini- šiųjų tylos vieta. Jie kalba iš už 
mas ar kapų puošimas yra karsto ir iš už paminklų gyvie-
tartum valstybinė, tautinė ir tra- šiems, kurie jų amžino poil-
dicinė švente. Si šventė, daroma sio vietas lanko. Ir tai ne tik šios 
pavasari, sutraukia daugybę šventės^ kuri specialiai skirta pa-
žmonių, norinčių mirusiųjų bu- gerbti didvyriams, kariams ir ar-
veinėje bent savo dvasia susi- timiesiems proga, bet ir kitomis 
tikti su didvyriais, laisvės ^y~ dienomis, kada paminklo tylus 
nėjais, Amerikos valstybės kūrė- balsas primena jų darbus ir auką, 
jais ir savo šeimos nariais. Tai ir jų paliktus kurinius ir pavyzdį. 
yra tas Šiltas žmogiškas" jausmas. Iškilmingos pamaldos krikščio-
kad mirusieji gyvena su mumis niškai primena sieks, kurios am-
mūsų mintyse, idėjose, darbuose, žinai gyvena, civiliniai pagerbi-

Tauta, kuri negerbia didvyrių, mai primena jų kūnų su sielo-
jų ir neturi. Amerika savo didvy- mis darbus, atliktus iš sielos gel-
rius gerbia. Ji jų nesulegendina, mių išeinančiais troškimais, sie-
bei gerbia dėl jų žmogiškų verty- kiant gėrio ir grožio savo laike. 
bių, paliktų dabartinėms kar~ Gyvieji tik tai ir turėtų prisimin
toms, dėl jų aukos laisvės idea- ti bent šioje šventėje, nes su ty-
lams, kurių siekia Amerika ir visi linčiais ir amžinybėn iškeliavu-
žm»nės. Ne užkariauti ir naujų šiais artimaisiais tėra galima tik 
žemių isigyti Amerika kovojo ke- tylos kalba — malda ir įsiniąs-
Ihioae karuose. Ji kovojo už lais- tymas j jų buvusius siekimus. 
vc ir žmoniškesnį gyvenimą, už * 
savo ir didelės žmonijos dalies Pasisavinę savo gyvenamojo 
žmoniškesnę ateitį. Jos kariai krašto tradicijas pagerbti miru-
tapo didvyriais, gindami savo sius ir su jais kapinių šventėje 
laisvę prieš kolonialistus. Jos ka- dvasia susitikti, turime prisiminti 
riai aukojo gyvybes ir už sveti- ypač lietuviškas kapines. Jų jau 
mus interesus, gindami kitų tau- yra susikūrę dideli miestai, nors 
tų ir žmonių laisvę pirmajame ar kalbą tik medEų šniokštimu ir 
antrajame kare. Korėjoj ar Viet- paminklų šešėliais. Lietuvių yra 
name jie kovojo prieš komuniz- ir įvairių miestų, įvairių vietovių, 
mo kėslus į laisvę, j kurią kėsino- net įvairių religinių įsitikinimų 
si svetimos jėgos. kapinėse. Lietuviai ne tik kvrė 
. Kapų puošimo ir veteranų pa- Amerikos gyvenimą, bet jį ir gy-
j ^ b i m o šventė primena pir- nė, paaukodami savo kraują ir 
miausia tas aukas, kurios sūdė- gyvybes laisvei. Jie dalyvavo ka 
tos ant laisvės aukuro. Prisimena re su ispanais, Filipinuose, bet y 

"tuos valstybės kūrėjus, kurie sa- pač daug jų kariavo ir savo gy 
vo gyvenimus aukojo, nesigailė- vybes atidavė paskutiniuose 
darni gyvybės, kad Šio krašto dviejuose karuose Europoj, Azi-
žmonės, susikūrę S ateivių ir jų joj h* ten, kur reikėjo ginti laisvę 
vaikų, būtų laisvi, turėtų užtik- ir žmoniškumą. Pagerbti juos ir 

Balandžio 20 d. įsigaliojo Sovietų primestoji konstitucija ok. Liemvoje 

GEDIMINAS GALVA 

rintą gyvenimą, galėtų laisvai 
kurti savo ir savo vaikų ateitį, ši 
šventė yra kūrėjų ir vetera
nų darbų ir sektinų pavyzdžių 
priminimas, kad tauta neliktų 
be stipriai Amerikos žemėje įdai-
fįatų ?*knų 

Vadinamoje ok. Lietuvos Aukš
čiausioje taryboje, susirinkusioje 
posėdžio balandžio 19 — 20 d. Vii 
niuje, vienintelis dienotvarkės 
klausimas tebuvo naujosios kon
stitucijos priėmimas. 

Šiuo klausimu kalbėjo Maskvos 
auklėtinis ir vienas veikliausių
jų Sovietų kvislingų. Tai A. Bar
kauskas, minėtos Tarybos prezi
diumo pirmininkas. Apie nepri
klausomą Lietuvą jis prasitarė: 
"O juk mes, lietuviai, tai neseniai 
gyvenome visiškai kitokį gyveni
mą. Gyvenimą slogų, pilką, var
ganą, neretai be didesnių pro
švaisčių". Kaip stebėtinai tinka 
šie žodžiai Lietuvai, patekusiai 
po ruso padu. 

Jis prisiminė kaizerinį okupan
tą, tarptautinio imperializmo jė
gas ir kvislingišku nusižemini-
pagerbė Maskvos statytinę revo
liucinę vyriausybę Lietuvoje 
1918. XIL 16, pasižadėjusią eiti 
su Tarybų Rusija. O tą vyriau
sybę laimino Leninas. Raudonoji 
armija įsibrovė į Lietuvą ir slin
ko ją užimti. Ją išgujo ne kokie 
imperialistai, bet Lietuvos kaimie
čiai, bežemių, mažažemių ir 
ūkininkų sūnūs. 

Su panieka jis kalba apie Lie
tuvos seimų laikotarpį: **_ visiš
ką beteisiškumą, pažeminimą, 
žmogiškojo orumo paniekinimą*'. 
Dar piktesniais žodžiais palydimi 
fašistinės diktatūros metai To
kiu būdu ruošiamas kelias tary
binei konstitucijai, kurios galio
jimo metu išnaikintas ketvirtada
lis Lietuvos gyventojų ir lietuvių 
tauta paskandinta kančios ir 
skurdo jūroje Net šiuo metu, kai 
Maskvos garsiakalbiai skelbia 
pramonės gamybos 50 kartų, o 
žemės ūkio gamybos 2 kartų pa
didėjimą, ok. Lietuvos gyvento
jai vis tebesiskundiža pramonės 
ir maisto gaminių stigliumi. 

Visa valdžia liaudžiai 

nė valdžia ok. Lietuvoje priklau
so ne ok. Lietuvos valdomiesiems 
organams, atliekantiems tik savi
valdos pareigas, o Sovietų rikiuo
tojams. 

Štai kodėl konstitucijos 2 str.: 
"Visa valdžia Lietuvos LTSR pri
klauso liaudžiai" yra ne tik be
reikšmis, bet ir kitiems straips
niams prieštarauja Jei valdžia 
priklausytų krašto žmonėms, jie 
turėtų laisvai išsirinkti įstatymus 
leidžiantį organą, o šis sudarytų 
savarankišką vyksomąjį organą, 
kuris nebūtų Maskvos žaislu. 
"Liaudis" yra pajungta ne ok. 
Lietuvos, bet Tarybų sąjungos 
komunistų partijai, besiremian
čiai proletariato diktatūra, dabar 
vadinama demokratiniu centra
lizmu. 

31 str. pasakyta : **Kiekvienas 
Lietuvos TSR pilietis yra TSRS 
pilietis". Koks gi gali būti ok. Lie
tuvos suverenumas be savo pilie
čių? 

sssČLm «*&cESfal 

GYVENIMO DUONA 

Kapinių plotai, pasipuošę rink
tiniais medžiais ir meniškais pa-

i 

4 

• ' . 

juos pnsrmmti — tai prisiminti 
savo pačių tautos įnašą į laisvės 
ir žmonijos gynimo istoriją. 

Reikia Šioje šventėje, kaip ir 
Vėlinių dieną, prisiminti visus 
tuos lietuviško gyvenimo kūrėjus 
Amerikoje, pavergtoje dėvynėįe, 
Sibire ^.r tolimuose plotuose, kur 
Šimtai tūkstančių, galima nesu
klystant sakyti., milijonai jau yra 

minklais, sudaro didelę miestų iškeliavę amžinybėn. Gyvieji 
dalį. Tai ypač ryšku tuose mies- jiems yra daug skolingi — mal
tuose, kurie savo dydžiu net ir dų, prisiminimų, įsižiūrėjĖmo į jų 
kapines yra jau sutraukę savo darbus ii pavyzdžius, į daugelio 
sterblėn ir apstatę namais ir f ab- didvyriškumą ir nepalaužiamas 
rikais. Tačiau kapmės rodo ne tik pastangas tarnauti savo tautai ir 
miestų augimą. Jos rodo Arneri- žmonėms. Jų daug yra mažuose 
fcos praeitį ir jos susikūrimą, Ga- Pennsylvanijos miestelių kapiny-
lima rasti kapinių įvairių tauty- nuose, yra didžiuosiuose mies-
bių, kurios kūrė Amerikos ^yve- tuose, kurių kapinės dažniau 
nimą prieš šimtą ar daugiau lankomos ir plačiau žinomos. Y-
metų. Galima rasti kapinių pa- pač prisimintini tie didvyriai, ku-
skirų tautinių grupių, kurių na- rie kūrė tautos dvasią ir jos ateitį, 
rių tūnantys kūnai rodo jų bu- kurie kūrė mūsų charakteryje' # m ų "UMSterijų veiklą. Esmi-
vusius užmojus, jų darbus, tai, ką mes dabar turime — tau- i wattmmtmmmtKmammmmmmm 
kad tik šio krašto gyvenimas, o tinę tapatybę ir tautinius dvasi-
tuo pačiu ir jų bei jų valkų, bū- nius turtus, 
tų geresnis, patogesnis Ne vienas sukhips prie savo &T-

Tai tautiniai susigrapavrmai, timųjų kapo ateinantį pirmadie-
kurie šiandien jau parodo tik is- nį. Ne vienas prisimins vardus tų, 
toriją, kaip įvairiu tautų ir net kurių darbais pelnytai mes di-
kontinentų, įvairių religinių gru- džiuojamės. Bet reikia visiems 
pių ir skirtingų pažiūrų žmonės prisiminti, kad susitikimas su sa-
suprato paskirtį savo tautoms ir vo artimaisiais ir pranokėjais ka-
tam kraštui, i kurį buvo atvykę pinių dieną turi būti pažymėtas 
ieškoti laisvės, duonos ir lahnės. tik rimtimi ir pasiryžimu tęsti jų 
Kapinynai, paminklai, kapi- darbus tautos ir žmonijos gero-
nių vietos — tai netolima istori- veL Pr. Gr. 

Ok. Lietuvos konstitucija yra 
tik Sovietų kon<mtudjos atšvais
tąs. Tarybinės respublikos vadi
namos suvereninėmis, tačiau jų 
suverenumas labai apkarpytas. 
Gynybos, užsienio reika-lai 
priklauso Maskvai. Konstituci
jos 16 str. štai kas pasakyta apie 
ūkį: "Lietuvos TSR ekonomika 
yra vieningo liaudies ūkio kom
plekso, apimančio visas visuome
ninės gamybos, paskirstymo ir 
mainų grandis TSRS teritorijo
je, sudedamoji dalis". Ryškiau ta
rus, ok. Lietuvos esminiai ūkio 
klausimai sprendžiami Maskvoje. 
Ūkio planas, biudžetai ten ruo
šiami ir sąjunginės ministerijos 
prižiūri visų respublikoje vei
kiančių respublikinių —sąjun-

Ok. Lietuvos konstitucijoje yra 
pakartotos Sovietų konstituci
joje paskelbtos teisės ir laisvės. 
Piliečių teisių išvardijimas ir ap
tarimas Sovietų konstitucijoje 
yra išsamus, nes paliečia visas 
svarbiausias sritis. Šiuo požiūriu 
konstitucija būtų ideali, jei pilie
čiai galėtų jomis naudotis. Juk ir 
ankstesnėse Sovietų konstitucijo- j 
se buvo plačiai išgarsintos pilie
čių teisės ir laisvės, bet jos ne
trukdė komunistų partijos prole
tariato diktatūrai siausti, žmones 
naikinti, juos priespauadoje ir 
skurde laikyti. Tarybinė santvar
ka, papuošta žmogaus teisėmis 
ir laisvėmis, panaudojo visas fa
šistines priemones siaubui įgyven
dinti k net mažesnėms tautoms 
išnaikinti. 

32 str. sakoma: "Lietuvos TSR 
piliečiai yra lygūs prieš įstaty
mus", bet 34 str. minimas: "~ 
visu TSRS nacijų ir tautybių 
vispusiško vystymo ir suartėjimo 
politika, piliečių auklėjimas ta-

rybinio patriotizmo ir socialisti
nio internacionalizmo dvasia". 
Rusams kai kur jau pavyko įgy
vendinti "visapusišką suartėji
mą", didelių sričių surusinimą. 
Tokius planus jie turėjo ir tebetu
ri Lietuvoje įgyvendinti. 

Konstitucijos bruožai 
Konstitucijos sumanymui svars

tyti užsukta milžiniška propa
gandos mašina. Šiam tikslui su
šaukta net 15000 susirinkimų, 
kuriuose kalbėjo apie 60.000 as
menų. Ryšium su tarybinės sart-
varkos negerovėmis gauta 2.200 
siūlymų ir pastabų, bet neturėju
sių įtakos konstitucijos apimčiai. 

Konstituciją sudaro įvadas, 
10 skyrių, 18 skirsnių, 172 straip
sniai. Pats didžiausias yra 6 sirs-
nis, turintis 31 straipsnį, liečian
tį piliečių teises į darbą, poilsį, 
sveikatos apsaugą, materialinį ap
rūpinimą senatvėje, gyvenamąjį 
plotą, mokslą ir 1 1 . 

Konstitucijos 37 str. tariama: 
"Lietuvos TSR piliečiai turi visas 
socialines — ekonomines, politi
nes teises bei laisves-.", bet jos 
įspraudžiamos i griežtus tarybinės 
santvarkos rėmus. Konstituci 
jos 50 str. pripažįstama sąžinės 
laisvė išpažinti bet kurią religi
ją, bet nurodoma, kad tik ateis
tai gali vesti savo propagandą. 
Administracija suranda būdus, 
pamiršus konstituciją, pažeisti są
žinės laisvę ir tramdyti tikinčiuo
sius. 

Aukščiausia teisėtumo priežiū
ra priklauso prokuratūrai. 163 str. 
sakoma: "Lietuvos TSR prokuro
rą skiria TSRS generalinis pro
kuroras". 

Pats didžiausias melas skelbia
mas 68 str., kad "Lietuvos gyven
tojai laisvu apsisprendimu, sava
noriškai ir lygiateisiškumo pa
grindu įsijungė į TSRS". Sovie
tai mielai norėtų pamiršti jų ka
riuomenės 1940 metų įsibrovimą 
į Lietuvą, kelerių metų kovas 
pokaryje "Lietuvai išlaisvinti" ir 
"savanorišką lietuvių apsispren
dimą" vykti į Sibirą, tapti kan
kiniais ir ten mirti. 

Kristų Švč. Dievo Kūno šventė
je turime prisiminti sakramente 
Kai Kristus buvo padauginęs duo
ną ir pavalgydinęs penkių tūks
tančių vyrų minią, neskaitant 
moterų ir vaikų, Kaparnaumo 
sinagogoje, jis taip kalbėjo: "Aš 
gyvenimo duona. Jūsų tėvai val
gė tyruose manos ir mirė. Šita 
yra duona, nužengianti iš dan
gaus, kad, kas jos valgys, nemirtų, 
Aš esu gyvoji duona, kurs iš 
dangaus nužengiau. Kas valgys 
tos duonos, bus gyvas per am
žius; o duona, kurios aš duosiu, 
yra mano kūnas dėl pasaulio gy
vybės... Su ja bus ne kaip su 
mana, kurios jūsų tėvai valgė ir 
mirė- Kas šitą duoną valgo, bus 
gyvas per amžius" (Jn.6,48-59). 

Tai sunki kalba ir kieti žo
džiai, kaip daugelis mokinių, tai 
išgirdę, sakė. Šv. Jonas Evange
listas pastebi, kad nuo to meto 
daug mokinių pasitraukė ir jau 
daugiau su Kristumi nebevaikš
čiojo. Bet Kristus savo žodžių ne
atšaukė, tik paklausė, ar ir apaš
talai nori pasišalinti. Tada Pet
ras atsakė: "Viešpatie, pas ką 
mes eisime? Tu turi amžino gy
venimo žodžius. Mes įtikėjome ir 
žinome, kad tu Kristus, Dievo 
Sūnus" (ibd.6,70). 

Per tiek šimtmečių krikščiony
bės eroje tikintieji šiuo klausimu 
irgi nieko daugiau negali pasa
kyti, kaip tik pakartoti Šv. Petro 
išpažinimą, jog Kristus yra Die
vo Sūnus ir turi amžinojo gyve
nimo žodžius, nes eucharistinė 
paslaptis prašbksta visą žmogiš
ką supratimą ir aiškinimą. Kris
taus pasilikimą duonos ir vyno 

riai, esant visiškai naujose sąly
gose, reikia nepaprasto maisto, 
įkvėpdamas sieloje pašvenčiamą
ją malone, Dievas suteikia jai 
antgamtinį gyvenimą, paima ją 
j savo trijų asmenų bendravimą. 
Taigi tam malonės gyvenimui rei
kia pačios Dievybės. Reikia jai 
dieviško maisto. Sieloms, ku
rioms yra jau nušvitęs palaimin
gasis regėjimas, Viešpats yra jų 
tarpe regimu būdu, pripildyda
mas jas dieviška garbe ir die
višku džiaugsmu. Jos jau gyvena 
dieviška tikrove Bet tiems, ku
rie dar yra keleiviai šioje žemėje, 
kurie dar tik artinasi prie amži
nosios tėvynės tikėjimo šviesa, 
kurią pasaulis laiko dar prieblan
doje, Dievas ateina pagal žmo
gaus gyvenimo sąlygas. Jis ateina 
pas mus duonos ir vyno pavida
lais teikti gyvybei stiprybę, au
ginti mūsų vienybę su Dievu, di
dinti antgamtinį panašumą į 
Dievą ir gilinti meilę. 

Visi sakramentai antgamtinį 
gyvenimą teikia arba ji toliau 
vysto. Atgailos sakramentas sielą 
antgamtiškai tarsi iš numirusių
jų prikelia, nes jai teikia prarastą 
malonę. Sutvirtinimo sakramen
tas duoda sielai ypatingą stipry
bę kovoti su priešais, kurie gra
so tą malonę sunaikinti. Ligonių 
sakramentas, susilpnėjus kūnui, 
teikia dvasiai jėgos ištverti ir iš
saugoti amžinam gyvenimui gau
tą iš Dievo gyvybę. Eucharisti
ja antgamtinį gyvenimą maiti
na. 

Šv. Tomas Akvinietis palygi
na šv. Komuniją su medžiagi
niu maistu ir sako, kad Eucha-

pavidalais tikime dėl jo žodžių' nstija antgamtinį gyvenimą už-
ir dėl įsakymo daryti tai jo atmi-. laiko, tobulina, vysto, taiso ir tei 
nimui. 

Tai išpažindami, mes vis dėl 

Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tėvų komitetas. Iš k.: 
V. Paiūnas. V. Butkuvienė, B. Vedegienė, A. Muliolis ir 2. Motiejūnienė 

Nuotr. J. Vysnionio 

to galime klausti, kodėl yra rei
kalingas eucharistinis Kristaus 
pasilikimas mūsų tarpe. 

Visos tikėjimo tiesos, visi sak
ramentai yra neatskiriamai suriš
ti su žmogaus sielos išganymu. 
O išganymą galime pasiekti tik 
su dieviškos gyvybės, t.y. ant
gamtinio gyvenimo gavimu ir iš
laikymu. Mes esame sukurti bū
ti panašūs Kūrėjui — DievuL 
Vienybės su Dievu atbaigimą tu
ri palaimintųjų sielos Dievo re
gėjime, kuriam pradžią ir teisę 
duoda krikšto sakramentas jau 
čia žemėje Eucharistija, kaip tos 
vienybės veiksmingasis ženklas, 
yra antgamtinės gyvybės palaiky 
toja ir augintoja. 

Gyvybės dėsniai, kurie veikia 
gamtoje, yra panašūs ir veikia 
antgamtiniame gyvenime Die
vas, kuris gausiai maitina dan
gaus paukščius ir yra parūpinęs 
maisto kiekvienai gyvybei, nega 
Ii pamiršti žmogaus sielos, ku-

kia sielai dvasinio džiaugsmo. Ši
tai išreiškia pats Jėzus, sakyda
mas: "Kas valgys tos duonos, bus 
gyvas per amžius" (Jn.6,52). 

Komunijos kitas vaisius yra 
vienybė su Dievu. Tą vienybę 
per Eucharistiją Kristus ne tik 
simbolizuoja, bet ir vykdą Jis 
sako: "Kas valgo mano kūną ir 
geria mano kraują, tas pasilieka 
manyje ir aš jame" (Jn.6,57). 

Pagrindinis meilės instinktas 
yra ieškoti vienybės, ryšio kr 
jungties su mylimuoju. Sitai Kris
tus įrodė Eucharistijos įsteigimu, 
ką šv. Jonas išreiškia, sakyda
mas: "Jėzus, žinodamas, kad bu
vo atėjusi valanda eiti iš šio pa
saulio pas Tėvą, mylėjęs savuo
sius, kurie buvo pasaulyje, paro
dė jiems savo meilę iki galui" 
(ibd.13,1). Meilės instinktas, 
tarsi traukos jėga, neleidžia my
limiesiems atsiskirti. Ta jėga vei
kia Kristų ir jo sekėjus. Šv. Pau
lius šaukia: "Aš esu spaudžia
mas iš abiejų pusių: trokštu mir-

(Nukelta J 5 psl) 

NACIA ŠVENTOJI 

Dalyvaujant tūkstančiams ti-
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Įjos vyriausybės oficiali delegaci
ja. "Naujoji Bažnyčios Palai
mintoji — sesuo vienuolė Marija 
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džių vėl grjfctelėjo į tebesišypsančią pardavėją,: 
— O kada pristatytumėt į mano namus, jei 

pirkčiau? 
— Už poros dienų. — Mandagiai informavo Ma-

rianne, 
— See? O man reikia šiandien! Good-by!— Ir 

nužmgsniavo sparčiai tolyn, laimingai sau besišypso-

znatėsi ypač daug vokiečių mal- Į liudyti pasauliui Kristaus Elvan-&nmkų. atvykusių iž naujosios Į ^ % M e f l ė ^ ^ fr ^ ^ ^ 
Palamuntosios gimtinės — ^ T)Sbavo ^ J ^ J ^ ̂  k < m_ 
! ^ ^ J ? * * W B i gyvenimo uždaviniai, 
S J " « t V ^ ^ Z f ^ i k a r i u o « * ^ 3 * ^ tarnaudama 
Vokietijos' -nrtaj l j « " ! » * » j f i z m i a l ^ i y ^ ^ kenčiantiem 
dalyvavo tam pat daugiau negu fc^ Sesuo Mari ja Kotryna 

l 

20 kardinolų, apie 3ft vyskupų, 
prie Apaštalų Sosto akredituoti 
įvairių pasaulio kraštų dipioma-
tttti atstovsi. Vakarų Vckto* 

Kaaper", — pažymėjo Popiežius, 
— "yra kasdieninio krikščioniš
kojo pareigingumo 

~*>C 

Ko ji taip laiminga? — Mąstė Marianne atsikvė
pusi — Ar kad išgelbėjo savo pinigus nepirkdama? 

Žvilgterėjo į laikrodį. Dar tik trečia valanda. Aky
se mirguliuoja žmonių figūros, neaiškiai, lyg didžiau
sioj tolybėj, lyg prie Reino, pusiau apdaužytoj, bet vi
duje puošnioj krautuvėj.^ Kur jie vaikščiojo, žiedų 
ieškodami... 

Taip jai keletą ar keliolika sekundžių atviromis 
akimis besapnuojant, šmėkšteli pro šalį Ray Lutz, lyg 
koks vaiduoklis, ir, mostelėdamas išdidžiai ranka, į jas 
piktokai prataria: 

— Nestovėkit pakampiai, merginos! Štai, Klin-
ger, patikrink man naujų siuntų numerius. 

— Kai būdavo ko piktas ar nenuotaikoj, jis išleis
davo Miss ar Mrs. Tiktai • Klinger, padaryk! Nuvalyk. 
Patikrink. Suskaičiuok. Atnešk... 

Marianne paėmė iš stalčiaus pluoštą lapų ir savo 
liudytoja J pjAaHiyą 

— raida! f n - pirkėjas. *k: — isvkft Jau

nesniąja: Lutz. Ir jau nustypsėjo | keltuvo puse, Tur 
būt, nukeliavo — kavos. Jis paaikekiavo į penktą 
aukštą gal Šešis kartus per dieną. Kavos. Pasikalbėti su 
kitų skyrių vedėjaia, su svarbesniias klientais, su už
sakytojais iš centro... Daug svarbių reikalų, kaip jis 
sakydavo, — geresniam bizniui palaikyti. O gal svar
biausia visų anų susitikimų priežastis — jo didelis 
pamėgimas gerti kavą ir... paplepėti. Darbus jis palik
davo savo pavaduotojui ir merginoms. Pavaduotojas 
— užguitas lyg žvėrelis, į žmogų beveik nemokąs pra
kalbėti, triūsėsi sandėly, arba lindėjo užgulęs ant raš
tų krūvos Lutz. kabinete. Merginos jį prisišaukdavo 
tiktai sunkioms lempoms perkelti, parodomąsias iš
pakuoti, supakuotą pirkėjui iš sandėlio atnešti. Jo var
das buvo Peter, ir niekas kitaip jo nevadindavo. 

Marianne užsigulė ant stalelio. Mirgėjo akyse skai
čiai, ir joje virė pyktis. Ji žinojo, kad tai paties Lutz 
darbas, arba gal — Peter, bet ne pardavėjų pareiga 
atlikti tos skaičių litanijos sutapimą a r nesutapimą 
su skaičių litanija kitoje knygoj. Ji nesuprato ir ne
matė jokios reikšmės ir nejautė pareigos; šis mecha
niškas tikrinimas buvo jai primestas. Be to, kol ji su
silenkusi gadino akis prie smulkių, neaiškių skaičių, 
Felicija čiauškėjo su pirkėjais ir jau pardavė, jau 
skambino pinigų dėžę... Marianne buvo atidi žmonėms 
ir gera pardavėja, tai Lutz tyčia atrasdavo progų jos 
dieninei pardavimų sumai prislopinti, sumažinti. 

'Tegu sau", — ji galvojo, — "aš, vistiek, jau vie
ną gerą klientę turėjau, ir mano šiandieninė suma kny
goje bus nemaža.,.** 

Iš kito aukšto atskambanti slopi "Silent night" jai 
priminė, kad šiandien būtinai turi pradėt savo kalėdi
nį apsipirkimą. O vakare, tuoj grižus, skambins Šope
no "Polonaise", savo mėgiamiausią; ta i šauksmas gy-
veafcae. kitokie. 8«g9 *i# mardšjimss «at skaičių, lem

pų ir pinigų dėžes. 
— Gee, Marianne, a š taip norėčiau namo! — Fe

licija rąžėsi ir žiovavo. 
— Ja. — Ištarė ši, nė nejusdama, kaip £ žiovu

liu neatsilieka nuo mergičkoa, 
Namo7 — Galvojo Marianne Klinger. — Kas jos 

laukė namie? Gal motinos paskambinimas, gal geras 
išsikalbėjimas su Thelma... O jeigu jis bus sugrįžęs ir 
visą vakarą neduos ramybės?.. 

Ji užsirėmė ant stalelio, tarytum tebetikrindama 
tuos nelemtus skaičius, ir suspaudė pirštais smilki
nius. Kažkur giliai krūtinėje, kairėj pusėj, spaudė ir 
skaudėjo, širdies negalavimai, ar bacilos bronchuose, 
plaučiuose? Užveržti nervų mazgai? — Kas žino. Daug 
kartų skaudėjo, ir daug kartų ji nebekreipė dėmesio. 

Skaičiai buvo jau sutikrinti ir lapai užversti. Ne
nešė jų į Lutz raštinę, kad jos daugiau kuo neužkrau
tų... Parymojusi žvilgterėjo į laikrodėlį. Negali būt! 
Sugedo? Stovi? Iš lėto j i nužingsniavo link sienos, kur 
virš keltuvo buvo didelis laikrodis. To laikrodžio dvi 
rankos, atrodė, visiškai ne judėja Marianne tik palygi
no su savo rankiniu laikrodėliu, kuris irgi, tartum, 
buvo kurčias ir nejudąs... šyptelėjo. Kas gi sako, kad 
laikas lekia! Tai tik metai, mėnesiai, savaitės pralekia, 
o valandos, nuobodaus darbo valandos, kaip užsiūtos! 
Nesijudina iš vietos... 

Dar tik penkiolika minučių po ketvirtos, o pirkėjų 
nėra, biznio nėra, o Lutz vėl nužergsnojo kavos... Pra
eidamas jai parodė truputį dulkėtą lempą, reiškia, va
lyk... Vėl ta pati rutina... Nors ji laukė greičiau namo 
eit, bet nieko gero nenumatė ir vakare namie, išsky
rus Šopeno "Polonaise", kurį skambins Thelmos pia
ninu, jai siurbčiojant savo kasdieninę degtinės porci
j a -

I (Bu* IsųfUųJ 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m, geguam aaen. 23 d. 

ALTOS PROTESTAS PRIEŠ 2YDŲ 
KALTINIMUS 

v * 
ramos. 

Dr, Kazys Bobelis. 
pyrm į n i n k a 

Ean. Adolfas StaSys, 
sekretorius 

TAISO 
SKALSIMO IR DŽIOVINIMO 

MASINAS. ŠALDYTUVUS 
Kreiptis j Hermaną Deckį 
Tel 58S-SC24 po 5 v. « 

Kalba lietuviškai 

Smerkdami! smurtą ir prie- rrausybeje. Lietuvoje fytlu teo-
vartą, kur jis besireikštų, be- loginės mokyklos (kaip ir visos 
tuviai buvo ir yra priešingi bet kitos jų mokyklos) buvo iėlai-
kokiai diktatūrinei sistemai, komos valstybes iždo lėšomis, 
naikinančiai žmonių laisve ir garsėjo visoje Europoje ir dar 
teises. Lietuvių tauta savame plačiau. Lietuvoje buvo žymisi 
krasre nacių okupacijoje sunkiai aukštesnis procentas žydų gy-
išgyveno prievartą, nuo kurios dytojų, advokatų, prekybininkų, 
labai nukentėjo patys lietuviai negu jų tautybės procentas 
ir kuri žiauriai palietė žydų Lietuvoje, 
tautybę. Daba." tie nacių žiau-; Apgailėtina, kad baltistinių 
mirai ryškinti filme "Holo-: studijų konferencijoje Toronte, 
caust", rodyti NBC televizijos Kanadoje, gegužės 11 
tinkle šių motų balandžio 17-20 uomis buvo sukviesta gausai Į 
dienomis, keliami laikraščiuose; Izraelio ir kitų kraštų žydų pas-į f g D JįaTTlMr mm-*-m£+m*.x+t 
ir teismuose. ! kaitirinkų. nesistengiant laiky- j *7-9 me*- ****• 

Nelaimei čia prasiveržia visiš- tie bešališkumo ir nepakvie- į JHreta. Dr. Jofcnba* J. gają— 
kai m teislngrai metami kaltini-: ciant atitinkamo skaičiaus kom- į ĮtjP—""Sfa 5 J- OZOK 

mai lietuvių tautai. * Holocaust" į petentingų lietuvių ir kitų pa-i T * 4 3*-4 M* < o o d e ) *•* 
filme minimi lietuvių SS daliniai, i baltiečių mokslininkų, svarstant! JgSS&JSįEmm 'ktfb* 
Liet'jvcje uetuvių SS dalinių iš;žydų klausimą Pabalty. j & J * ^ * ^ « J ^ ° W S G £ s s f c * ^ 
viso nebuvo Priešingai, dauge-į Amerikos Lietuvių Tarybai FM>- Vmnad. 7:sc-8~.3.> vai vakaro. 

M S M E č I U I 
f97."0e €3hi«gi'j»* 

$73.00 
O l c e r o j e 

(10/20/5/UM) 
Pensmiakams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

CUAS Si F I £ D GUI D£ 
PROGOS — OPPOKTUNlTlEtt 

Wanted Oealers: 
to install IMPERIAi, «pr»yed r«-
Rooiiag and Roof repą irs o « oid and 

f O H f r V T / » T n e 7 7 0 . 9 9 1 1 n e w buildings. *4 «s aiao a tremeti-

6455 Sa. Bodue Avenue 

%HETUV0S ATSiMEiTOŲ" 
Radtio Valanda Jau vlr* S« m. tar-

, sauja New Jeraay. N«w York Ir Coa-
14 die- . neetieut lV*».uvtejn»! 

- . i 
Kaa §ežt&.dteo4 nuo * lkl 6 vai. po-

p»e* ta WEYT> Stotiee N«w Yorkv 

lis lietimų yra labai nukentėję i reiškia protestą prieš neteisin-: 
dėl to. kad nestojo į vokiečių i gą lietuvių tautos apkaltinimą 
organizuojamus SS dalinius ir j ir raštu kreipėsi į NBC televi- j 
prieš tai protestavo. 

Filme yra užuomina neva lie-

<Vadov*«J» proC JI. Stakaa>. 

IIMMIimHMMMHMMMIHttlHKlMHHIHKM* 

H. A. i i M AUS 
»*tJkax p i BJ^ir 

OTOOME TAI SERVIO* 
42fiB 8a. Maplewood. toL 254-74fii 

Tal į pat daromi VERTTMAA 
aUCNIU laltvtattmju. pildomi 

PTLTETYB«8 PRA.STSIAJ tr 
fcttokto Slankai 

««H<tHfttllHHIItallMMIUU:tiiMmiWlltlll» 

mifiHmiuHimiiiimNiiniiiiiiii.'iniiiiiH 
A. V I L I M A S 

M O V I N G 
Apdrausta* peikiaustymas 

fvairiu atstumų 
TeL 876-1882 arte 376-5996 

iHtHUimfiiiiHiifiiuuuuiiiiiiiimimmiii 

N'early every li»iu« and tauiiriing o»sr 
ner can uso it. "W* are only mana . 
facturer that tralas .fc.ow to iaatall 
with on the Job trainiagr by factory 
Installeni. No deea vt aay kind. W/B 
are only tnterested tn seilina thia 
rooflng and anergy saviae: matertal 
and equlpoient tbat w e ruanutac-
ture. Can be applied aU year ronnd. 
V^'rite tauperial Oteaaaeala i o c ^ 4IOO 
Wissahfd<.on Ave., Phila., P a 1»144 
or CHU >lr. Unttemt,, tom I h a e 
No. l-bOO-d£3-S«»* o r 2L3-844-09M. 

R K A L C I T A I K 

Dėl greito ir patogaus patarnavi* 
tto namų ptridmo lar pardavfano 
prašome skambtat 

V l l l t i HOFFMANCl 
T«4ef. — 267-4600 
Budraitis BeaJty 

4243 We»t 63rd Street 

Parduodamai namas su dideliu 
sklypu Union Pier. Michigan. 
Kreiptis t e t 616—169-4368. 

IŠNUOMOJAMA FOR BENT 

z.jos tinklą, kad būtų duotas j 
laikas lietuviams atsakyti į ne-į 

i.jjlKį 

tuviai dalvvave nacių vvkdo- teisingus kaltinimus. Jei tas 
muose žiaurumuose. Tai melas reikalavimas nebus išpūdytas, 
ir pikta valia. Nacių okupaci- j Amerikos Lietuvių Taryba ti-Į 
jos rnetu Lietuva savo vyriau-į riasatoybes sią 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
lietuviams 

sybės neturėjo. Viską vykdė 
sa~-*o atsakomybe naciaL Ban-

?.-teisingais kaltinimais daromą 
skriaudą iškelti teisingumo js-

P a i e š k o j i m a s 

dvdanri kaltę kitiems suversti, I **%<** ir, jei tas reikalas tek-
jie kai kuriais atvejais n e t l ^ k e l t i teism«' tikimasi liete-
savo žudikus buvo |v3kc į l ie- | — — — — 
tuvių uniformas ir paskiau fil-Į 
mavo. lietuvių vardu prieš žy- Į 
dų naikinimą Lietuvoje protestą i Ieškomi palikimo paveldėtojai lat-1 ] 
daug kas reiškė, pvz., bu-.TS Ze- vio JEKAJBs STALVins, gimuaio j 
mes ūkio ministeris prof. J. i 1 9 0 ° ™ ^ 6^-. ^ ^ ^ «78 m..! 

. . . . , . j gyv. 1227 2<». Gre«iview, Coicaz-o 
Aleksa, buvęs valstybes prez> % ^ ^ ^ ̂  pg}Mmo f ^ g ^ 
dentas dr. K Grmius, buvęs! jag yra lietuvis, kuris dar neatsi-
Zemės ūkio ministeris prel. M. Į ėmė -Spahitfe santaupų suskaitą. Krupavičius ir caug ells kitu.! SPraSoiBas kreiptis pas .Erir Erik-

J.tkm. 4148 N. JESston Ave- Clii-
• ̂ „ . CL 6061S 

dėl ko nacių btr^o deportuoti I * * feeL «5i5-22«i art»a raini * b \ : 
ar laikomi arešte Daugelis He-i mm^ ***** F e d « i Cr^» 
tuvių gelbėio žyitTc, f5;--tatyda-
mi savo laisvę ir gyv\*bę pavo-
jun. Mes turime pareiškimų iš
gelbėtų žydų. kiek daug lietu
viai jiems padėjo. Mes turime 
eilę pavardžių Betovią, kurie 
^ v o įkalinti, sušaudyti už žy
dų išgelbėjimą. Galėjo atsiras
ti pavieubi asmenys ir iš lie
tuvių, kurie nusikalto. Jie ga
lėjo būti išblokšti iš pusiausvy
ros, nes rr.atė žydas talkinant 
komunistiniam okupantui, kai 
kermuus+si gabeno tūkstančius 
lietuvių | Sibirą ir kalėjimus. 
Taip pat pasitaikydavo Indivi
dualių avantiūristų. Bet už pa
vienių, išsišokimus negali būti 
kaltiaama visa tauta. 

Nepriklausomoie Lietuvoje \ 
žydai turėjo savo kultūrinę au-j 
toremiją: turėjo savas mokyk-: 
las. savo spaudą, savo organi- į 
Z3.ci]as ir eilę metų turėjo savo į 
mimsternis (Sol'-.veiė.ka, Robin- i 
šoną) žydų reikalams krašto vy- į 

Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
tr baianaavimaa. Stabdžiai. Dualintu-
v a l Iimetamie ji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FHIBSTONE TIRES. WbeeJ 
aiignm^ct and oalaneing, Brakes. 
Sbock abaoftera. Muffieia aod pdpea. 
Tuae-Upa, Lobricatioa. C3iaage of o& 
and Fi1 tėra. 

COUNTRY AUTO ANO M SERVICE 
2423 Wtst Wt* Strtfll — TeU fi» 6-7777 

Veikia ano 7 00 vai. ryto U 3:00 vi. mkaro. 
*Mtr\t*\mm nuo 7 4 0 vsl ryto iki 4 vai. popiet 
•vwtad>9n ste afctaryt*. — 8av. MIKAS CESAS 

AMERICAN INTERNATIONAL HOLIDAYS CO. 
*Tbe Shodest Distacce Betw«en Two tuad*" 

1978 
Kelionės į Lietuvą 

I i C H I C A G 0 S 

Apiaakysime: 9f»sJcva, Vilnių, Fraaikf&ftą 
tr V a r i o j 

U E T I T I S 
DA21TOJAS 

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lake) 

Dažo namus iš lauko ir i i vi
daus Darbas garantuotas. 

Skambint* 977-9397 

STASYS ŠAKINIS 

IMtHIIIIIIIHlilBHilIitlHIJHIiafllIUnmUi 

STATOME NAUJUS NAMUS 
Atliekam* 

seau w\Tnų paiuiiijiB— 

P1*TRM:>1L\S 
OONSTRICTION GOMPANf 

TeL — 847 75«4 
Skambint po 6 vai. vakaro 

H<ltmHHHHHMMtftHHfl«Mtt* 

VIENOS SAVATItS MEUONe (Maskvoj 1 caktts, vantoje 5 naktys, Maskvoje 1 naktis) 
IŠVYKSTA IŠ JAV GRT2TA T JAV 
Rues 17 d- **& 25 * Vtta«i)e nuo 9/19 iki 9/23 
Rūgs 24 d Spal- 2 d " ** 9/26 iki 9/30 
s 5 ' g d SpaL16d. " • 10/10 iki 10/14 
SpAL 15 d. SpaL 23 d. * 10/17 iki 10/21 

KAINA 
$1079.00 
$1079.00 
$1079.00 
$1079.00 

DVIEJJŲ SAVAKJŲ KEUONCS (Frankfurte 2 naktyse, Vilniuje 5 naktys, Maskvoje 2, 
Rūgs. 15/78 
Rūgs. 22 d 
Ssai. 4 d 
Spal 12 d 

Rūgs 30/78 Vitnhtje 9/19 iki 9/23 
SpaL 7 d - 9/25 fld 9/30 
Spat 19 d. * W/«> fld »/14 
«pal .»d. t i a y i 7 i l i « ^ i 

JŪSŲ KELIONĖJ {SKAITOMA: 
Kdionėiabi puses iŠ Chlcagos jki Frankrarto ir Maskvos 
Valgiai ir gėrimai skrendant 
Finuos klases kambariai sc privačia vonte, 4vtaai taniliaiy 
Trv« valgiai kasdien tiktai USSR 
Pervežimas tS aejodiomų, geležinkelio stočių iki vtesbuCaj 
Vietovių apžiūrep̂ no ekskursijos Į Kauną ir Trakus' 
Bagažo twMkyroas (44 sv.) USSR 
JAV Tarptautinis transportacijos mokestis 

VatSuvoje 4 naktys) 
$1099.00 
$1099.00 
$1099.00 
$1099.00 

P L U M B I N G 
Vonhi, virtuvės ffnkų ir vandens; 
šildytuvų specialistai. VirtaveB k i 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt Į 
plytelės. Glaas bloeks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-, 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
arba po 5 vat vakaro 

SERAPINAS — 636-2980 

NEĮSKAITOMA: Sovietų vizų mokestis $15.00 vienos savaites kelionei Soviets. ir ir Lenkijos vizų 
mokestis dviejų savaičių kelkmei. U2 gautas aplikacijas mažiau negu 30 dienų pn* išvykimą 
bus reikalinga primokėti $10.00 
PRAŠOME DKMESIO: Visų oro kelionių kainos baigėsi 1978 m. kovo 31 d. o nauk* kainos dar 
nepatvirtintos. D« to American International HoUdays garantuoja, kad ekskursijų nanai visada 
mokės žemiausiai galimas katees išvykimo laSoa. Sfe p^ethnmarns pranesfanss gali būti 

— — — o o o O O o o • — «*•— 

Noriu dalyvauti jOsų kaaonsj i Lietuvą, kari įvyks . 
Siunčiu $i kaipo užstatą O kaipo pilną apmokėjimą O už asmenis (skaičius). 
Rašykite čekį ar mooey onler vardu. AMĖRJCAN INTERNATIONAL HOLIDAYS 
$10000 minimum užstatas kiekvienam asraenhd. Pflnai sumokėti reikalinga 45 dienas pne< išvykimą. Prašom 
rašyti spausdtntora raidėm, ir M dangiaa negu viena para. prlJuaJdle s*skką sąmsą s« n&om informacijom, 
kaip reikaleujams žeffitau. 

Vardas, pavarde 
Gatve , , ', • Į .Telefonas 

Valstija Ztp 
r^Rukomojei • Q nsrtkomoje lėktuvo daly 

Pfi»ųsxitt atkarpą su 

ISNUOM prie vienuolyno 5 kamb. 
butas. Skambinti iki 2 vaL popiet 
• • i.-1 — m - 8 8 5 2 . 

IŠNUOM. Brighton Parke 4-ių 
kamb. butas vyresJuo amž. gy
ventojams. Tetef. 523-7367 

Knuom. 2 kamb. su baldais rūsy. 
Vyresnio amž. vyrui ar moteriai. 
ILarąuette Pke. Skambint — 

GK 8-1654 

NORI PIRKTI 

ieškau pirkti senus medinius baldos 
gamintus prieš 1980 m.: Komodas, 
stalus, kedro skrynias, kėdes, t. t-> 
"Orientai" kilimą, už prieinamas 
kainas. 312-891-3334 

I E Š K O N U O M O T I 

Vyriškis pensininkas ieško. 3-4 
kamb. buto. Pageidaujama tarp 
67-tos ir 73-čJos ir tarp Cahforma 
ir Western. Marąuette Pke. 

Skambint — 476-4637 

21 kuto 
mininkai patys šildo. Daugiau kaip 
$36.000 metinių pajamų. Kaina: S me
tų p« jamoR. 

MMUIHI'I Parke: Didelis raOr. 6 
kamb. °bungalow. Gazu Šildomas, 
{rengtas skiepas. 30 p. sklypas. $37,500. 

Tartos ptrkejų'— trūksta 
28 metai km b» 
tame Ueuvtems ir jų 

S I M A I T I S REALTY 
— taosme Tas 

•ELp W ANTED T8RJJ 

MISCKIXANrX>I^ 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitiniu kortnlnj naudojimas yra 
gražus paptotys. MsulatlaJ Jas pl»-
Oal naudoja. Bet tinka tr visų luo
mų atstovams turėti gražias visi-
tinęs korteles. 

Kreipkitės } "Draugo" sdmmis 
tradją visais psnafttsis reficamis 
BSstts Ųstssktnrl mūsų ustsrnsvV 
v a 

2951 W 63rd S t 436-7878 

Rimtas Namu 
Pardavimas 

Lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chieagos, prie ež«»ro didelis na
mas ir 3 akrai išmes. Daug kitų prie
statų. Svarus oras. aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui $45,000. 

Modernas 15 metų muro namas. 
2 butai ir profeskmakti auksus ofisui 
patalpos. Daug priedų. Vieta Mar-
ųuette Parke. Aukšta kokybė. 2ema 
kaina. 

4 vienetų maras ir garažas. Mar-
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Nastė atiduoda už $38300. 

PRESSMAN 
Full servke graphic arts atudjo 

needs young energetic, higb. scbool 
grad for in-house prmting. £xper-
ienoe desirable but wul traia ea-
thusiastic applicant. Good saiary 
— excellent company benefits. 

Gali Tats or Larry 
427-8800 

An eąual opportunitr emsiorar 
. . J • 

1 N S P E C T O B 
Preclslon sheet metai parts. Opeo-
ing available for experience4 man. 
ISuat be able to w«rk from Wae 
Prints to elose toleraace. Apply — 

Abihty Metai ProdneM} Co, 
5505 No. WoicoU Ave, 

UTHE OPERATOB 
Small maebine tool builder needs 
exp lathe operator. InterestĮng 
veork. good ben. Full time. 

CaH for i>ppointownt 

WJU5H PRESS & WE C0. 
Te4. — 3 7 8 - 8 7 0 0 

Gražus platus sklypą* ir 
Marųuette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Vatdis Real Estate 
2625 W€St Tlst StTMf 

Tet, 737-7200 ar 737-8634 

0 •' 

iiHiiiiHiiiiiiiniiniiiiminniHiiiimHHin 
PACRAGE EXPBE8S AGENCT 

MARMA NORX3KIENe 
SIUNTINIAI f LIETUVA 
Labai pa«eidauJaaMW getos roilM 

j prekės. Malstae K Europos MortUm. 
2S0S w . SS 8a., OUcago, UL s o s a t . 

T E t . — W a W 7 M 
HIHIIitlHNIlNIlHIIH 

M O V I N G 
5ERENA3 perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir is toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda 

TEL. — WA 5-8068 

f vairtę piMLU| 
S gW I i uitas aUBdėUo. 

008MOS PAJtCELS EXPRE8S 
SIUNTINIAI [ LIETUVI 

SSSS S. Hatared Ot, «Mea«a, m . 80SS8 
ssoi w. asai st, cuoa«o, m. 

87*1 — 

MABODEITB PARK 
Z4m autų ps t tmeg. mflrims, 11 

metų senumo. Atskiros Šildymo tls-
tsnos. Garažas. Arti 73 ir Rockoefi. 
aaspasai 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
janas — I 
Valdymas 
• I Iner 

N'otsristss — Vertimai 

REALTY 
4 B A C E V I t I C S 

6455 8o. KedsJe *ve. — 778-S2S3 

STEKKfTE KAIP AUSS 
I0S4J PINIGAI 

Investavus { 2-jų butu namų. Abu bu
tai turi po dideii salioną su židiniu, 
spalvotų stiklu langus, didHj valgo
mąjį, 3 didehus miegamuosius, dide
lę "eat-in" virmve- ir jeuiamą indams 
spintą, pilus uždarą porčių užpakaly. 
Ptmas rūsys. 2 maš. atskiras gara
žas. Dėl daugiau informacijos kreip
ęs pas 

DOBia Bft6WN IHBALTT, B4C 
14319 S La Grange Rd. 

Oriand Park, UL — 43M1M 

OIE CUTTER 
NEEDED AT ONCE 

Experienced. Mušt set-up and ran 
produetion og TTatten Type Press. 

TOP WAGPS 
Eacoellent workmg coudjttaoas. 

Call S42-8869 Week(^ys 

BORING M a t OPERATOR 
Small maebine tool builder needs 
exp. boring mill operator. Interest-
ing work, good ben. Full time 

Call for appomtment 

WALSH PRESS & DIE CO. 
T e l ~ 3 7 $ - S 7 0 0 

SECUR1TY PERSONHa 
Movę up to a Penaar.ettt Pooitioa tn. 
a Plsasant, Proteasiouai Eavirop-
Riemt... s tc js -

...Join the RehabnitaUon Institute 
ot Cbtcagro! 

We are otorently statfing up our 
seourity farce and are seekiag higb.!? 
personable tadivt*oals wbo havė « * 
least three years iaw eoloroeroeat, 
security, or mllltary poUoe operattoba 
expertenco. Munt be a U A. Ottlasa 
and 21 years of ase or over. 

ExceUent saiary, benefjta. and ca- . 
reer poteotial. For oonMderatlon, 
appiy In person oaly to *tee Peraon-
nel Departaient 

REUABILITAT10N D&TlTEm 
OF CHICAGO 

345 E. Superlor St 
C*doag», IL 

•n Bqual Onporttuuty Kmplorar SVJT 

"FACTORY 

V A L O 
KŪMUS IR BALDUS 

Ir 

Oacu ar Money Order | 
AMEJUCAN INTEPKATlOrVAL HOUTMYS 

— " - O f l k s — - ^ 
MasiieLps'rtr K i l t 
Tol 41 

f. BUBIfTB — Tsi, B E 7-4188 
a a i a i a i a i a a a — si » s i m ss » ^ha»^pas»aa^spa*aaia*aBfcaw 

imiiiawimiiiimmnn^nHiRiiWHtnmf 
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SIUNTINIAI | UETUVA 
Ir kitus krtUvs 

NEDZINSKAS. 4065 Arefeev Ave 
CUeago, n t 00632, telef. 927-5960! 

Nuo liepos 1 d ieškomas nuomoti 
butas ar namas su trimis miega-

67-tos ir CSalifornia apyL 
%rMAJTIS REAJLTV 
2951 W. 63rd Street 
Skambint 436-7876 

Small manufacturer of 
tools needs man who akės to work 
with tools. Assembling new mačiu-
nes. Interesting work. good ben. 
Full time. No esperience necessary. 

GaB For AppointmcMt 

WALSH PEESS & DU 
C0MPAMT 

T e L - 3 7 8 - 6 7 0 1 
:; 

G**i»w»ia»« Investavimag 
l^monte ir Apyttnkeae 

2eme p© 1. 2. 3. 4, 5 akrus 20. 40, 
80, 100 akrų po $5.600 u i akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1065 Porter St. — 

M . 2574695 

BTEU* WANTED 

GOIERAL CLERK 

AUTO PARTS SAUSIKB 
Good opportunity for autoparts 

counter men in growmg organiaa-
tioo 

EXPERDENCE PREFFERED 
Mušt be intelLgent, smoere aad . 

trustvrorthy. Oan lead to positio|ia. 
of responsibiHty. Good starticg sa : 

| lary pius insuraace security beae* 
fit8. This is a job worth changmg 
for. References reouired 

Gali For isaerview aiter 9 a, oa-
MR. MAN 925-2323 

mmmtęmSm 
Push buttos phones, good t^le-

phone vofce. snme fHbng Ligbt 
typfete desired but not 
8:30 to 5:60 p. m. 

TELEVIZIJOS 
k Paprastos- BMsfrtj 
tr Oro VĮslBtnvsA. 

M I t t l i ^ S ^ f f 
W. 0B4H St , tol TTM48i 

Mušt be aceurate typist and b&ve 
good figure aptitude. Good bene-
fits, exeelL working conditioas. 
Call Mr. Lebovrls ?8S-1966 

Call Mr. Tswr 59S-450A 
MH/TON JOHNS Op. 

3920 South Federal SL 

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

B A R T E N D E N 
PART TĮME 

fa Marąustte Park No espsrience 
Beceasary Muat speak LitnuajUąul 
aad Scglish, i 

EXP££U^NCEs> 
Man or VFomao 

FuJl or Part TScoe. Ajgoly or C-JI 
WBKSTKOMS BELICATESCT5» 

8247 ! fo CteA Strae* 
* Tat - &*#m 
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MOSU KOLONIJOSE 
N e w H a v e n , Corm. 
RAŠYTOJO ĖALIO SRUOGOS 

MINĖJIMAS 

Lietuvių Moterų klubų federa
cijos NewHaveno klubas, švęs
damas savo penkiolikos metų gy
vavimo sukaktį, suruošė Balio 
Sruogos minėjimą vietos lietuvių 
§v. Kazimiero parapijos salėje 
balandfio 5 d. 
Programoje buvo numatyta iš

kelti Balio Sruogos biografiniai 
bruožai, paskutinis jo gyvenimo 
laikotarpis ir jo reikšmė. Taip 
pat jo veikalų ištraukų skaitymas. 
Be t», muzikinė programa. 

Atidarydama minėjimą, klubo 
pirmininkė Salomėja Nasvytytė-
Valukienė pasidžiaugė, kad prog
rama bus dar papildyta kun. prof. 
Stasio Ylos, kuris pasirodė sve
čių tarpe, prisiminimais apie Ba
li Sruogą. Vaiva Vėbraitė-Gus-
tlenė aptarė Balio Sruogos biogra
finius bruožus, išvardino jo svar
biausius kūrinius. Iškėlė rašytojo 
lyrikoje ir vėlesniuose dramos 
kūriniuose jo tyrą Lietuvos meilę. 
Jaudinančiai padeklamavo kai 
kurias iŠ jo lyrikos jautriausias 
vietas. 
_u • - - - - -

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta i i 3 p s D . 

U ir būti su Kristumi" (Pil.1,23). 
Kristaus dieviška meilė yra iš

radinga. Ji atrado pasilikimo bū
dą tarp mūsų iki amžių pabai
gos. Kristus tarė savo apašta
lams: "Darykite tai mano atmi
nimui., ir štai aš esu su jumis 
per visas dienas iki pasaulio pa
baigai". Jėzus išeina iš šio pa
saulio, bet drauge ir pasilieka ja-
rne eucharistiniu būdu. Jis įžen
gia į dangų, bet yra susirgęs sa
vo gyvuoju kūnu su žeme. Jis tę
sia savo buvimą tarp mūsų, nu
galėdamas laiko ir erdvės sąly
gas. 

E šios jungties sieloje vyksta 
dideli pasikeitimai. Paprastai mais
tas keičiasi į kūną, bet čia die
viškas maistas keičia visą žmo
gaus asmenybę. Sv. Tomas Akvi-
nietis sako, kad dviejų daiktų 
jungtyje kilnesnis keičia antrąjį 
Dagai savo prigimtį. Pagal šį dės
ni Eucharistija formuoja Žmogų 
pagal Kristaus ypatybes. Paryški
nimui Sv. Tomas duoda pavyz
d į Jei vandens lašas patenka į 
vyną, tąi jis visai susilieja su vy
nu ir priima vyno ypatybes. Taip 
visos Kristaus dorybės persunkia 
žmogaus sielą* jei ji vertai ir 
dažnai priima šv. Komuniją Ta
da Krisferus gyvenimas tampa mū
sų gyvenimu. 

Kristus kartą yra kalbėjęs sa
vo mokiniams: "Aš atėjau ug
nies siųsti į žemę ir ko gi no
rėčiau, jei nė kad kūrentųsi?" 
(Lk.12,49). Taigi taip pat ir Eu
charistijoje Kristus žeria ugnį i 
žmogaus sielą. Kas gi kitas duo
da tos ugnies, jei ne Kristus, to
l iai daugybei šventų sielų, ku
rios herojiškai aukojasi dėl savo 
artimo, kurios nebijo kankinimų 
ir mirties dėl tikėjimo ir dėl Kris
taus Dievybės liudijimo 

Sakramentai nėra kokios aklos 
magiškos jėgos, kurios veikia vi
siškai be mūsų bendradarbiavi
mo. Sis didysis sakramentas — 
eucharistija reikalauja IT pasi
ruošimo jį priimti malonės būk
lėje su gyvu pamaldumu, jį įver
tinti, kad turėtume dėkingumą. 
|ei pažangos nerodome, tai turė
tume prisipažinti, kad esame ma
žo tikėjimo. Turėtume su apaš
talais tarti: Viešpatie, padidink 
mūsų tikėjimą. 

Tikra draugystė reikalauja 
tarpusavio pagarbos, pasitikėji
mo, meilės, dėkingumo. Jei šių 
ypatybių iš mūsų pusės trūksta, 
Ui nenuostabu, kad Kristaus 
draugiškumas Eucharistijoje 
« u m s akivaizdžios įtakos nepa
daro. Sv. Paulius korintieČiams 
rišo: "Dievas yra ištikimas; jus 
esate pasaukti į jo Sūnaus, mu
ša Viešpaties Jėzaus Kristaus 
draugystę" (lKar.1,0). 

K. Fml, 

PHILADELPHIA IR APYLINKES 
Kun. Stasio Ylos prisiminimai 

apie Balį Sruogą iš jų buvimo 
kartu Stutthofo koncentracijos 
stovykloje buvo sutikti gausiais 
plojimais. Kun. Yla vaizdžiai api
būdino Balio Sruogos kaip rašy
tojo ir žmogaus asmenybę, kūry
bines jo nuotaikas kalėjimo sąly
gose, iškėlė savo samprotavimus 
apie rašytojo galimybes kurti ir 
Balio Sruogos gyvenimo tragiką, 
jam grįžus į okupuotą Lietuvą. 
Kun. Ylos kalba buvo jaudinanti. 

Aušra Marija Jurašienė smul
kiai išsakė paskutinį Balio Sruo
gos gyvenimo laikotarpi ir jo 
reikšmę. Ji yra baigusi mokslus 
Lietuvoje ir yra studijavusi Balio 
Sruogos gyvenimą ir kūrybą. 
Sruoga buvo studentų gerbiamas 
ir mėgiamas. Visi jautė jo tragiš
ką gyvenimą režimo sąlygose. 
Net mirusiam Baliui Sruogai Vil
niuje nebuvo tinkamo jo ūgiui 
karsto. Prisiminimai jaudino pa
čią paskaitininke, jaudinosi ir klau 
sytojai iki ašarų. 

Balio Sruogos lyriką padėklą- laukė dar 
mavo dailiojo žodžio menininkė Ramunės. 
Irena Veblaitienė. Choralą iš 
"Milžino Paunksmės" deklama
vo aktorius Vytautas Valukas, 
Irena Veblaitienė ir Vaiva Vėb
raitė. Jautriai Varva Vėbraitė pa
deklamavo Minios Maldą iŠ "Ka-

Philadelphia, Pa, 
MIRĖ ANTANAS ŠILEIKA 

Gegužes 15 d. Philadeiphijos 
k* apylinkių lietuvius pasiekė 
liūdna žinia: sulaukęs 58 m.. 

• 
LietuTot, Latvijos ir Csujos 

atstovų pasitarimas 
gražiai a ę f c u d i a d « » * veiioniee ^ ^ ^ ^ ^ d ^ 
aemeni eitas pareigas chore ar j j 0 6 g e n e r a l i n i o k o n s u l o p ^ p o . 
jo meile dainai P o to sug*do- m N e w Y o r k e į y y k o Uetayo& 

ta Marija, Marija. Latvijoa ir Bstijoa diplomatinių 
Sekančią dieną velionis buvo bei konsularinių atstovų pasita-

perkeltas į Šv. Andriejaus baž-i rimas. Jame dalyvavo Baltijos 
nyčią. Koncelebracines mišias! valstybių atstovai dr. S. A. Bač-

darbovietėje, širdies smūgio iš- a t n a š a v o kun. K. Sakalauskas, j kis, dr. A. Dinbergs ir E. Jaak-
iu atsisky- a s i s t u o J a n t j ^ j ^ j Degu-lson bei Lietuvos gen. konsulas 

!!čiui ir kun. B. Šimkui. Solistė į A. Simutis ir Estijos konsulas 
Ona Šalčiūnienė gražiai pagie- j A Linkhorst. Pasitarimo da-
dojo Schuberto Ave Maria ir J.< lyviai pasikeitė informacijomis 
Naujelio Kad širdį tau skaus- bei pasitarė aktualiais einamai-

Lietuvoje' mas. Kun. K. Sakalauskas sa-1 šiais reikalais. Pasitarimo pra-
mediciną,! vo pamoksle apibūdino mirties i džioje jie pagerbė 1978 m. ge

re Antanas Šileika 
"Vilties" choro dalyvis, didelis 
dainos mėgėjas. 

Buvo kilęs nuo Darbėnų, iš 
Kretingos apskrities. 
karo metu studijavo 
kurios, universitetą uždarius, 
negalėjo baigti. Kurj laiką mo
kytojavo. Einant karui j pabai- laikai amžinam poilsiui buvo pa- j patarėją VflSs Tomsons. kuris 
gą, pasitraukė j Vokietiją ir! lydėti į Prisikėlimo kapines, 1 kartu ėjo pareigas ir Latvijos 
daugiausia gyveno Kempteno! kuriose jau ilsisi daugelis lieta- j konsulo Montrealyje, Kanadoje. 
stovykloje, čia su Antanina j vių. Atlikus laidojimo cererw>j 
Tamulevičiūte sukūrė šeimos ži- i nijas, ant velionies karsto buvo 

reikšmę. gūžės 19 d. staiga mirusį Latvi-
Po pamaldų a- a. Antano pa- j jos pasiuntinybės Washingtone 

DRAUGAS, šeštadienis, 1078 m. gegužė* men. 2f d. 

dinį. 1950 m. su dviem vaikais' užbertas žiupsnelis žemės, at-
lionis paliko brolį Povilą, seserį 
Eleną ir 3 vaikaičius. Bus sun 

— Rimu ir Aldona — Šileikos vežtos iš Lietuvos nuo dr. J. J ^ A n t a n o ^ ^ g ^ ^ p a . 
Basanavičiaus kapo. Vel gugie-; k a i t a l ą «vnt«»" c h o r e ? n e s tu-

Laidotu-1 
atvažiavo į JAV ir apsigyveno 
Philadelphijoj. Amerikoje susi-

vienos dukrelės — 

zimiero Sapiegos". Aktorius Vy
tautas Valukas itin meniskai pa
deklamavo Jogailos monologą ii 
"Milžino Paunksmės"ir Sapiegos 
iš "Kazimiero Sapiegos". Šio me
niško skaitymo programai vado
vavo Vytautas Valukas, buvęs 
Lietuvos Valst. teatro aktorius. 

Toliau programa buvo papil
dyta muzikine dalimi —Mozar-
to kvartetu G-dur <K 387): Al-
legro vivace assai, Minuetto — 
trio, Andante cantabile ir Molto 
Allegro. Kvartetui vadovavo The-
resa Kraucunaitė (smuikas), lie
tuvių kilmės Yale uttfversiteto 
Muzikos mokyklos studentė. Taip 
pat grojo Gary Schnituer (smui
kas), Diane Kennedy (viola) ir 
Stan Kim (violončelė), visi Yale 
Muzikos mokyklos studentai. Sis 
klasiškas ir puikiai atliktas Mo-
zarto kūrinys tiksliai atitiko ir 
papildė Šio vakaro rimtį. 

Programos pabaigai — vaišės, 
svečių ir šeimininkų pabendravi
mas ir pasižmonėjimas. 

Gegužės 18 d. a. a, Antano 

dota Marija, Marija, ^ u v ^ u - . ^ ^ j ^ b a l g ą p a s i g e 8 
nors ir darbo dienai esant,' vese, nors ir o a r w <x««uu «*ui t , j j o Yvingos dainos draugai, liū-

dalyvavo gausus būrys žmonių. į d ė s v a i k a i ^ ^ į ^ ^ t & . 
Į kapines palydėjo per 20 niaši-i d a a u s i ą s i e I v a r t ą p ^ ^ 

„ v o . ! 0 * v f l t a t t a * : U z p 1 r i r t a d a u g š v . | A n t a n i n a į . e b Q B a m i n ^ j ^ 
ti M B ^ W A Z r S 3 T | M 3 Š i ų * P " ^ J ^ ^ / ^ ten*v* šio svetingo krašto fc-
fioiT ^ ^ t r ^ S - d U l K * * * l a ! ^ U V 1 U * S 1 3 - n u T d r ^ J . Basanavi-cioje. r o rožančiaus vilties ! v i a i b u y o pakviesti į Four 
choro vardu jautrų atsisveikini-1 C h e f g reston3ią užkandžiam*. 
mo žodį iarė Vincas šalčiūnas. Be aukščiau jau minėtų ve-

čiaus kapo atvežtu grumsteliu. 

Br. VaSkaitis 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 

Chicagoje šiemet išleidžia LKB Kronikos ketvirtą tomą 
lietuviu kalba, pirmą tomą ispanu ir pirma tomą anghi kalbo
mis, kurios bus plačiai paskleistos tu kalbų kraštuose. Jau ver
čiamos Kronikos ir j prancūzų kalbą. 

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

Maloniai prašome visų lietuviu aukų LKB Kronikos knv 
Į goms leisti, nes joms išleisti ir plačiai paskleisti reikia labai 
j didelių sumų lėšų. Aukojusieji ne manau kaip 100 doL. boa įra
šomi leidžiamose knygose. 

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

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

Aukas siųsti ir čekius rašyti šiuo vardu bei adresą: LKB 
Kronikoms Leisti Sąjunga, 6823 So. Talman AVCL, Chicago, DL 
60629, USA. 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 
Valdyba 

New Haveno klubas įsisteigė 
prieš 15 metų ir yra atlikęs ne
mažai darbų lietuviškos kultūros 
puoselėjime. Kas metai yra su-
ruošiami didesni kultūriniai ren
giniai — buvo koncertai su A. 
Kepalaite, Iz. ir V. Vasyliūnais, 
D. Stankaityte ir kt.. parodos, li
teratūriniai parengimai su St. 
Santvarų, St. Pilka, H. Kačinsku, 
B. Pūkelevičiūte ir kt. Buvo pa
minėti Donelaitis, Milašius, Ra
dauskas ir kiti. Šiemet turėjom | 
svečių iš Hartfordo, New Yorko, 
!Vew Londono, Waterburio, New 
Britain ir kitur. Šis domėjimasis 
kultūrine veikla paskatina New 
Haveno klubo nares tęsti š( dar
bą, puoselėti ir kelti lietuvių kul
tūrą, kelti džiaugsmą ir pasidė-
rėjimą lietuvių meninmkų pasi
reiškimais, skatinti pačius meni
ninkus savo kūrybinėse pastan
gose. 

L.IVL2. 

ADĖ K A 
' A. f A. 

STEFAI MAKAUSKIENEI 
mirus, nuoiirdžiai dėkojame gerb. Kunigui Puchenskiui už ge
dulingas pamaldas bažnyčioje bei už palydėjimą | kapines. 

Dėkojame solistui Tadui Butai už gražų giedojimą bažny
čioje. 

Dėkojame velionies ir mūsų draugams už sv. Mišių Aukas, 
už aukas Lietuvos Dukterų Draugijai ir už gėles. 

Dėkojame už apsilankymą koplyčioje, dalyvavimą gedulin
gose pamaldose ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. 

Dėkojame grahnešiams ir visiems pareiškusiems užuojautą 
ir bet kuo prisidėjusiems prie paskutinio patarnavimo 

Tarp pat dėkojame laidotuvių direktoriui p Petkui už gra
žų laidotuvių tvarkymą ir patarnavimą taip skaudžią mums 
valndą. 

Sesoo Genovaitė, svogeris Stepas ir kiti giminės 

PENKERI? METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.f A. 
PETRAS BALTRAMONAS 

Jau suėjo penkeri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėveli, uošvį Ir tėvuką, ku
rio netekome 1973 m, gegužės 31 dieną. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 
užmiršti Lai gailestingas Pievas suteikia jam amžiną 
ramybę. 

Už jo sielą sv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 28 d. 
9:16 vai. ryto St*. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kastu su mumis 
pasimelsti už a. a. Petre Baltramono sielą. 

Nuliūdę: Dukterys, žentas ir anfikes. 

A. A. 

KAROLINAI OAILIONAITEI - BUTKIENEI 
Montrealy mirus, dukrai Ginai, žentui 
Morris Čapkaustams reiškiame gilią 
užuojautą i r kartu liūdime. 

Dana Stankaityte 
Kenstancija fr Jonas StesluMai 
Aldona ir Juozas Stasio Hat 
Sofija ir Vytautas Ripskiai 
Ona ir Uodas Šimaičiai 
Juozas Vaineikis 
Juozas Turčinskas 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Dii 
6845S0UTH WESTB?N A/E 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel, 737-8600 
Tai. 737-8601 

+ : 

Mieliems! bičiuliams 

GENEI ir ADOLFUI ARMALIAMS, 
jos a. a. MOTINĖLEI Vilnhije numirus, reiikiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Gražute fr Aloyzas Siručiai 

LAIDOTUVIŲ DlREITOBUI 

MODERlfl&KOS K0PLT6I0S 

I A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
lietuviu Laidotuvių 0!rektor»u Asociacijos Nariai 

MTAfltt M. PHILLIPS 
TOMAS Ir UORYIAS LABANAUSKAS 

SS07 80 . L1TC ANICA AVE. Tet T A r * 7-Mftl 

STOMAS C LACK (U0KAWI€Z) IR M M 
2314 W. 28rd PLACE Vlrghifa 7-0872 
2424 W. S9th STREET TeL SFpi^llu 7-121S 
U928 SonUiw«Mt Hlghw»yf Palos HHK UL XeL 9744419 

KTMS ftiailNAS 
4S48 8 0 CAUFOBMA AVE. TeL LAteyctte S 4 R 2 

JUR6IS F. RUDMIH 
SS19 SO. LITUAMCA AVE. Tek TAHi 7-IUS-J9 

POVILAS 1 
MM 80 . HAL8TED STBfET TaL T A T * 7.1911 

VASAITIS - NTKUS 
14« 8 a flMfe AVA. CICEBO. OJL M . 

Perskaitę "Draugą", duokite kitiems pasiskaityt. 
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x Birželio įvykiu minėjimas, 
ruošiamas LB Cicero apylinkės, 
įvyks birželio 18 d. 12 va i , po 

X "Draugas" šiandien išeina 
su kultūriniu priedu. Pirma
dienį, gegužės 29 d., dėl kapų 
puošimo ir veteranų minėjimo 
šventės "Draugas'* neišeis. Pir
madienį redakcija dirbs, kaip ki
tais šventadieniais, administra
cija bus uždaryta. Gegužės 30 
d., antradienį, "Draugas" išeis 
kaip paprastai. 

x šv . Kryžiaus ligoninė bir
želio 7 d., trečiadienį, tarp 7 ir 

* Sapaafo 3Saž*wfo S Į a o f t * 
tinės mokyklos aštuntą skyrių 
šiais metais baigė ir mokyklos 
pažymėjimus gavo Linda Alek-
siūnaitė, Renata Aleksiūnaitė, 
Andreja Breimerytė, Diana Bui-8umos Mišių, Šv. Antano para . 

,*• T>„ • o „:nevičuitė, Edis Krutulis, Tomas 
prjos salėje. Programoje R o m o _ „ ' . . . . 7\ . Kasparo paskaita, B. 
muzikinis ansamblis ir Cicero 
jaunimo montažas. LB Cicero 
apylinkės pirmininkas Kostas 
Aras kviečia visus dalyvauti 

X Važiuojantiems j JAV ir 

Pakšto I P a u ' i u s » Audrutė Sakalytė ir 
Debbie Willas. Pirmieji moki
niai buvo Diana Buinevičiūtė, 
Tomas Paulius ir Audrutė Sa
kalytė. 

X Greitosios pagalbos tarny
ba Šv. Kryžiaus ligoninėje per Kanados V-tąją Dainų šventę 

Jungtinio jaunimo choristams; balandziomeneą turėjo 2671 h-
repeticijos vyks šia tvarka: ge
gužės 30 d. 6:30 vai. vak. Jau
nimo centre, birželio 6 d.. 6:30 
vaL vak. Jaunimo centre, birže
lio 10 d., 7 vaL vak. koncertas, 
Jaunimo centre. Paskutinė re
peticija prieš išvažiuojant įvyks 
birželio 21 d., 6:30 vai. vak. 

būtinai dalyvauti. 
x Kraujo bankui davusieji 

S vaL vak. duos specialų kursą 
tiems, kuriems reikia laikytis j Jaunimo centre. Visi važiuojan-
griežtos maisto dietos. Kursą J ^ J 1 choristai repeticijose turi 
praves šios srities specialistė 
registr. sesuo Patricia Baran, 
kuri aiškins apie virškinimo kraujo Šv. Ęryžiaus ligoninėje 
eigą, įvairias vidaus žaizdų for- j b u v o specialiai pagerbti, ypač 
mas ir pagrindinius dėsnius ge-1 kurie davė 8 ar daugiau pančių 
rai išlaikyti nustatytą dietą. į kraujo. Klubas tokių jau turi 
Informuotas telefonu* iš anksto: 1 4 1 n a rJ- Kraujo aukotojus pa 
434-6700, e x t 254 arba 255. 

gonį ir 684 ligonius, ateinančius 
iš namų į ligoninę pasitikrinti 
ar gydytis. Apie 500 jų turėjo 
pagulėti ligoninėje. 

x A. a. Eugenijos Bartknvie-
nės dviejų metų mirties sukaktį 
minint, gegužės 20 d. keliose 
bažnyčiose buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos ir ant jos 
kapo pašventintas paminklas. 
Apeigose dalyvavo velionės vy
ras dr. Juozas Bartkus, sūnus 
Eugenijus su šeima, duktė Ire
na Tamara Budreckienė su vy
ru ir giminėmis. 

x Gegužinės pamaldos Lietu
vių sodyboje bus šį sekmadienį, 

sveikino ligoninės administrato-! nuo 2 vaL p. p. Spalvotos te-
įg. re ses. Dorothea, dalyvavo levizijos kultūringa programa, 

ros muziejus Chicagoje išleido ! vyskupijos paskirtas ligoninėms Pensininku žaidimai Užkandis. 
medinį medali joną su žalia spal- j atstovas kun. L. Wickowskl; Visi laukiami, 
va atliktais įrašais, primenantį! kalbėjo laboratorijos vedėjai x Gint Kriauclfiiias, Mem-
dešimties litų monetą, skirtą' s*8- J u l i a ' * • A Ring ir dr. A ! phis, Tenn, nusipirko "Drau-
Lietuvos nepriklausomvbės 60 Bori&- K^P B * B e « i dalyvavo ge" gražių medžio drožinių už 
metų sukakties minėjimui ! vysk- V. Brizgys ir generalinė 50 dolerių ir šiuo būdu parėmė 

X "Cicero Life" laikraštis vyresnioji ses. Lorenza. mūsų spaudos išlaikymo pas-
Pavergtųjy tautų minėji-, tangas. Ačiū 

Lietuvių Bendruomenes Vid. Vakaru apygardos suvažiavime klausosi pranešimų. K kairės (pirmoj eilėj): 
žurn. A. Juodvalkis, PLB pirm. inž. B. Nainys, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Liet. fondo pirm. 
dr. A. Razma Nuotr. P. Maletos 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

SUNKIAI IŠKOVOTOS 
LYGIOSIOS 

Nė vienas Lituanikos komandos 
žaidėjų nebuvo matęs Jamaica 
juodžių komandos Jets žaidžiant. 
Niekas nė negalvojo, kad pirmos 
divizijos naujokas galėtų užkurti 
tokią pirtį, kokią Jets užkūrė pra
ėjusį sekmadieni, žaidžiant Wash-
ington Parko didžiulėje, gražioje 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE Žada 

— Neseniai knygų rinkoje 
pasirodė Valstybės departamen
to leidinys 8934, užvardintas 

aplankyti savo tėvelių. 
pabuvoti ilgesnį laiką. 

— Berisso mieste "Mindaugo" 
draugijoj jau pradeda veikti 
šeštadieninė mokyklėlė, kuriai 

?*ZSZU72Z* JafUary vadovauja mokyt. V. Bukaus-L 1978'. Leidinio puslapyje; k a i t ė ^ P e r s i c o 
144 yra surašytos Lietuvos — 
JAV sutartys, kurios tebėra ga
lioje. Leidinio kaina 5.50 dol. 

— Adomas ir Birutė Jocai, 
aikštėje. Algis Krygeris jau 6 mi- Santa Monika, Cal., gegužės 13 

įsidėjo platesnį aprašymą apie 
Loretos ligoninės kapeliono, m a s &«m €* numatomas liepos 
kun. Calek pagerbimą. Įdėtoje! **—*S dienomis R. Daley aikš- < 
nuotraukoje matyti ir Ugoninės j *^je prie rotušės, 
štabo daktarų prezidentas dr. 
P. Kisielius. 

Įnutėje įkirto gražų įvartį. Atrodė, 
x Dr. R. Karka, Toronto, ; kad nebus didelių sunkumų su-

Pamokose ga
li dalyvauti ir suaugusieji, no
rintieji pramokti lietuvių kal
bos. Pamokos vyksta "Mindau
go" draug. patalpose šeštadie
niais. 

atnaujindamas prenume- • tvarkyti per daug ūžiančius Jets. 

X Į naują Lemonto lituanisti
nes mokyklos tėvų komitetą 
buvo išrinkti Rasa Bialik, Ro
mas Krištopaitis. Teresė Kybar
tienė, Aldona Mačienė, Romas 
Slivinskas ir Jolanta Zubinieoė. 

X Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių 75 metų įsteigimo sukak
tis bus paminėta trumpomis bet 
įspūdingomis iškilmėmis prie 
Steigėjų paminklo pirmadienį 
gegužės 29 d. Visuomenė ren
kasi prie paminklo 12 vaL tuo
jau po šv. Mišių gretimai kapi
nėse. Programoje dvasiškio 
maldos, pasauliečio žodis, vaini
ko padėjimas ir giesmės. Iškil
mių garbės sargyboje V. D. šau
lių rinktinė, o taip pat Gen. 
Daukanto ir Klaipėdos jurų 
šaulių kuopos. Bendruomenės 
pasauliečių komitetas ir Sklypų 
savininkų draugija kviečia vi
sus šios reikšmingos sukakties 
paminėjime skaitlingai daly
vauti, (pr.). 

X Akiniai siuntimai { Lietu
vą. Kreipkitės i V- Karosaitę-
Optical Študio, 7051 S. Washte-
aaw Ave., Chicago, BL 60629-
Tel 778-6763. (ak.) 

X Jaunučio Puodžiūno Baleto 
Studijos vakaras įvyks šešta
dienį, birželio 3 d., 7:30 vaL vak. 
Jaunimo centro didž. salėje. Kvie 
čiame visus atsilankyti ir pasižiū
rėti naujo baleto "Aplink Pa-
88011". Dalyvauja V. Karosattė, 
J. Puodžiūnas ir visi studijos 
mokiniai. Bilietai gaunami prie 
įėjimo. (Pr.). 

X NAMAMS PIRKTI PAS
KOLOS. Juozas F. Gribauskas, 
sekretorius St. Anthony Savings 
& Loan A s s o c , praneša, kad 
paskolos su prieinamomis sąly
gomis yra duodamos nuosavų 
namų pirkimui. Paskolų sky
riaus teL 656-6330. kalbame lie
tuviškai. Arba kreiptis asme
niškai i raštinę adr.: 1447 So. 
49 Ctmrt, Cit>*r*K IR (ak.). 
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f STASĖS FASHIONS f 
Kūdikiams ir vaikam* 1 

rūbų krautuve, 
1 6237 S. Kedzie Ave. I 

Tel. 436-4184 

Chicagos | ratą paskyrė "Draugui" auką. 
Ačiū. 

X V. LenkeviSenė, Chicago, 

Žaidimui pamažu išsilyginus, Jets 
puolėjai dažnai pradėjo lankytis 
prie Lituanicos vartų su tendcn-

jame. 
x Aukų atsiuntė: po 4 dol. 

TJL, prie prenumeratos mokės- į cija prie jų ir pasilikti. Ir pasilik-
čio pridėjo 7 dol auką. Dėko-. ta ne vekui, nors ir >?rieš vėją. Iš

ryškėjo Jets komandos puikus žai
dimas visose pozicijore. Daugelis 

— Elena Arlauskienė, Antanina' teigė, kad reta ir major divizijos 
Lukšienė; 3 doL — Antanina komanda taip tesugeba žaisti. 
Šalčius; po du doL — K. Var- Puslaikiui įpusėjus, jų kairysis 
ms, A. Česonis, Marija Juoze- kraštas nuginklavo mūsų varti-
nienė, Vincas Dryža, Vincas n 5 n k 3 1 :1- Netrukus 
Klova; po 1 doL - 1 M. Hienas, gyniko Luco tolimas š 
K. Stankus, visiems dėkojame. 

X Poezijos dienų gyvųjų poe
tų vakaras šiandien 8 vaL vak. 

: Jaunimo centro kavinėje. Savo 
kūrybą skaitys: Antanas Gus-
tantis, Danguolė Sadūnaitė, VI-

į talija Bogutaite, ses. Ona Mi
st . Baizekaa, Lietuvių kultūros k a i l a i t ė "* Viktoras Dirda, Visi 

muziejaus Chicagoje savininkas, ir 
muz. Faustas Strolia po gražiai pa
vykusios programos miesto centre 

Nuotr. V. Noreikos 

kviečiami ir laukiami. 

Lituanicos 
atsi

dūrė Jets vartų kampe. Laimin
gas — 2:1. Paskutinėje puslaikio 
minutėje, mūsiškiams nors ir at
kakliai ginantis, Šoimininkai pa
sekmę išlygino 2:2. 

An.rame puslaikyje, žaidžiant 
prieš vėją, Lituanicos komandai 
teko atkakliai gintis ir pamiršti 
apie šimtaprocentines progas prie. 

dieną atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 25-rių metų sukakti, j — Motinos dienos minėjimas. 
Ta proga jų sūnus Ričardas sa- Gegužės 28 d "Mindaugo" drau-
vo tėveliams iškėlė parap jos j gija suruošė Motinos dienos 
salėje pokyli, j kurį susirinko į niinėjimą. 
apie 70 Jocų artimųjų. Buvo AtflID MCTIfVOlC 
pasakyta keletą kalbų. Be sū- URUK. L l t l U f U J t 
naus Ričardo, kuris yra vedęs — Varpų muzikos perdavi-
Patriciją Kiškyte, Jocai augina mas iš buv. Karo 
ir dukrą Birutę, bebaigiančią bokšto Kaune šiuo 
Santa Monikos gimnaziją. .sutrikęs. Priežastys: buvęs su-1buvo sužeista. 

_ Lietuviu diena birželio 18 s i r S« s ** pagrindinis atlikėja*, -
d. įvyks Los Angeles. Daly- V- Kuprevičius, kai kurie įren-
vaus Bostono Vyrų sekstetas ir ^ i m a i sugeuę. visoje Lietuvoje 
soL Anita Pakalniškytė. Pro- neS5* v a r P ^ derintojo. Pats }ren-
grama bus Marshall mokyklos j ^ i m a s e s a s s&nas "* dažnai gen-
auditorijoje, Tracy & Monon |da^- Bandoma groti tik retais 
gatvių kampas, tik blokas nuo a t v eJ a 5 s- Atrodo, kad okupan-
lietuvių bažnvčios. j 1 * 1 nededa rimtų pastangų at-

— Su Australijos netuviais,'gaivinti varpų muziką ir todėl, 
vykstančiais į Torontą susitiki-į k a d J1 galėtu priminti nepri-
mas įvyks Los Angeles birželio'Rausomos Lietuvos l a i k u s . . ; 

CHICAGOS 
ŽINIOS 
PRIEŠ GAISRA 

Marina City rūmuose, Chica-
goje, įruošiama ypatingai gera 
apsaugos prieš gaisrą sistema, 
tam. paskyrus pusę milijono 
dolerių. Gaisro detektoriai bus 
kiekvienoj kondominijoj, kori
doriuose, laiptuose, telefonai 
iššaukti ugniagesiams, elektro
ninė sistema nurodys lentoje, 
kur prasideda gaisras. 

PASKOLOS SU 10% 

Talman Federal paskolų ben
drovė Chicagoje j a u pradėjo 
imti 10% už paskolas namams. 
Tai pirmoji didesnioji Chicagos 
paskolų bendrovė, įvedusi taip 
aukštus procentus. 

JUODŲJŲ PLOTAI 

Spaudoj paskelbta, kad negrų 
apgyventi plotai Chicagoje grei
čiau plečiasi negu auga jų gy
ventojų skaičius, nes baltieji 
keliasi į priemiesčius. 

1<L500 DOL. PABAUDOS 

Geraldui Cooper teisėjas R. 
Dowdle uždėjo 14,500 dol. pa
baudos už 780 tikėtų, kuriuos 

| policija jam buvo išrašiusi už 
; neleistiną automobilio statymą 
| nuo 1973 iki 1977 metų. Coo-
' peris prisipažino kaltu. Turės 
mokėti po 200 doL kas mėnesį 
per penkerius metus. 

TEISME DĖL NACDŲ 

Susan Finley, 30 m., patrauk
ta teisman už užpuolimą ir mu
šimą įsiveržus į nacių būstinę 
Marquette Parke. Kaltinamoji 

muziejaus priklausanti vadinamai Progre-
metu esąs \ šyviai darbo partijai. Ji ir pati 
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Advokatas JONAS GIBAITIS 
6z47 So. Kedzie Avenue 

TeL: 776-3599 

Chicago, Iffinois 60629 
Darbo vaL nuo 9 iki 7 vai. vak 

Seštad. 9 vai. iki 1 vai. d 
MHtIttIlilIfItMIlIlUIMtIlIHMililllllltIMIl* 

24 d. Atvyksta apie 100 žmo
nių, daug jaunimo. 

KANADOJE 
— A. a, 

x Birželio 4 1 , 2 vaL Jauni
mo centre įvyks muz. A. Jurgu- i patą velionės vyras K&pteinia, 
čio pianino klasės mokinių kon- j Otonas, įsirašė aukodamas iš 
certas. Kviečiame visus ateiti viso 250 doL (pr.) . 
pasiklausyti jaunųjų pianistų. 

Karolina Butkienė, 
solistės Ginos 

motina, staigiai 

X Amerikos Lietuvių Biblio
tekos Leidyklos metinis narių 
susirinkimas įvyks šeštadieni, 
VL 3, 7:30 vaL vak. Jaunimo 
centre. Leidykla leidžia repre
zentacinius leidinius apie Lietu-

(pr.). 

X NAMAMS PDtKTl PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 vą ir lietuvius. Visi kviečiami 
West CJermak Road — Telef. j susirinkime dalyvauti Taip pat 
VI 7-7741. 'sk * j mielai laukiami nariai, kurių 

X KeHonh, į runių birieKo1™****™* f į ? Š ? ? , ^ " 
27, liepos 25 ir rugpiūčio 22 II™ ***** ČBX^ t ę s t l J J ^ 
informacijai bei registruotis 
prašome kreiptis į Marių Klelą, 

UŽDAROMA 

Walgreen bendrovė uždarys 
savo padalinius Globė Depart-

priešininko vartų. Nors ir be dide 
X A a, Kazimierus Rantei-j lės progos, J. Ringus, vikriai su-

nienės penkiolikos metų mirties; simetęs tanp poros gynikų, iŠ ke-
sukakties proga įrašė į Lietuvių' lėtos metrų rezultatą pakėlė 3:2, ®9 m. a f f 1 ^ 
Fondą mirusią savo žmona ir! kurį mūsų komanda beveik išlai- (Capkauskienes 

kė ligi pačios pabaigos. Paskuti- nurė gegužės 25 d. Montrealyje, 
nėse žaidimo minutėse, po inten-i Kanadoje, kur nuolat gyveno. ^ 
syvaus užspaudimo, Jets gavo pro- Laidojama Kanadoje, 
ga mus'i 11 metrų baudinį, kurį 
pavertė rezultatu 3:3. Dėka mūsų 
tvirtų ir apdairių gynikų, ypač 
Audriaus Krygerio tvirto pozici
nio žaidimo, tokį rezultatą pavy
ko išlaikyti. Tik prieš gerą ko
mandą žaidžiant pilnai tegalima 
saviškių pajėgumą įvertinti. Ly
giosios nėra skriauda. J. Juška 

! 

x Parduodamas "76 metų Le 
6557 S. Talman A ve., Chicago, Sabre Custom Buickas. 31,000 j ment Stores, nes jos neša nuo-
DL 60629, telef. (312) 737-1717. | mylių. švarus. Apžiūrėjimui | stolius. 

(pr.) | skambinkit 776-219L (sk.) . 

NAMAMS PIRKTI PA-j x Albinas Kurkuns, akcijų 
brokeris, dirbąs su Bodman Si 
Renshaw, Inc^ patarnauja ak
cijų bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 977-7916. 

(sk.) 

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

X Kam reikia gintaro žiedų? 
Terroj pats didžiausias jų pasi
rinkimas iš gražiausio gintaro 
įdėtų aukse ir sidabre. Kainos 
— nuo $29.00. Terra, S2S.VS7 

tMOSĖS — LAIKAI - - DARBAI W. 63 SL OuVago, lu, 60629, 
Redagavo STASYS BARZDUKAS tdefooM — (S12) 434-4060. 
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ATEITININKU KELIU 
(1911 - 1927 - 1977) 

Išleido ATEITIS Ateitininkų Šal
pos Fondo lėšomis 1977 m. 216 
pusL 
Kaina su persiuntimu 
sakymus siusti: 

$230. Vi-

8av. Stese Rso0vV9nė S 

išiiii-iriMiriiiiiiiimiiiHiiiMiiitii I 
DRAUGAS 4545 W. 6Srd 

Ckkago, BL 00629 
St 

(sk.). 
X OLYlvrptA rašomosios ma*. lie

tuvišku raidyno visuos* modeliuose 
ir elektrines gaunamos Chicajcoj*: 
•DRAUGAS", 4545 W. 63rd St, vaka
rais pas A Daueirds teL 47S-739S .r 
tiesiai iŠ SPARTA Mv '• L- Oiedra!-
ti», 10 Bany Dr, E. NOKTUPORT, 

Eugenijus Gerulis — teologas. 
Bugenijiis Geru'is studijavo teolo-

— Cikagiškio lėlių teatro į J 
spektaklis Prisikėlimo salėje 15 
buvo naujas dalykas Toronte. \ j 
Jo pasižiūrėti susirinko gana > 1 
gausi mažųjų ir suaugusių au-i: 
ditorija. Visi gėrėjosi L. Ras- |5 
tenytės - Lapinskienės kūryba i g 
— lėlėmis, apranga, pasakoji- £ 
mu, vaidyba ir t. t. Tėvai yra Į 
dėkingi rengėjoms KLK Moterų I f-
dr-jos Prisikėlimo skyriui už to Į t 
lietuviško teatro pakvietimą j | 
Torontą. Buvo atvykusi pati;sį 
teatro steigėja bei aktorė L. La- j t 
pinskienė, D. Lapinskas su savo f. 
talkininkais. 

ARGENTINOJ 
— ALOS išsirinko naują vai- £ 

dybą: pirm. R. Stalioraitis — Z 
SLA, vicepirm. — J. Ričiunas f 
— L centras, sekr. V. Barz-J 
džius — J. sąjunga, n sekr. Į 
kun. A, Steigvilas — liet para- į s 
pija, iždininkas — A. Burba — 
S. židinys. Į revizijos komisiją 
išrinkta J. Papečkys, J. SiS-
lauskas ir O. Kairelienė. 

— Įvairių tautų eisena įvyko 
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1 9 7 8 METŲ 
KELIONES | LIETUVA 

BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — Išparduota 
LIEPOS 25 IKI RUGPIŪČIO 3 
RUGPJŪČIO 22 IKI RUGP. 31 

Visose ketkmese 
tuo pačiu bilietu. 

galima pasiuku Europoje ir vviiau sugrįžti 

I kainą įeina visa transportadja iš Chicagos, viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maistas. 

i 

MARIUS KIELA 
6557 So. Talman Ave. 

Chicago, III. 60629 
312—737-1717 

— arba — 

60RDON TRAVEL SERVICE 
Prudential Plaza 

Chicago, III. 60601 
312—644-3003 

* 
Air f&ree subject to c&an*e and go»«rnm«rt apprOTai. 
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giją Tarptautiniame krikščionių Berisso mieste šių metų gegu-
univendtete (Christian Internatio- žės 25 d. Ji prasidėjo nuo "Ne

muno" draugijos ir ėjo prie pa-

yjyyU, N, Y- 11711 (* ) 

nal University. San Antonio, Te-
xas ir Phoenbc, Arizona). Išlaikęs 
visus egzaminus aukščiausiu laips
niu, gavo teologijos bakalaureatą 
8. m. balandžio 15 d. Šiuo metu 
teologines studijas tęsia Chicagos 
Moody Bible institute. Lietuvių 
pasauliečių tarpe teologų labai ma
žai teturime, būtų gerai, jei E. 
Gerulio pavyzdžiu pasektų daugiau 
SJSMEJl 

minklo, kur yra visų emigran
tų vėliavos Eisenoje dalyvavo 
"Mindaugo" draugijos jauni.nas 
su taut. rūbais ir lietuviška vė- į 
liava. Eisena buvo filmuojama; 
ir bus rodoma per TV. 

— Antanas Jankauskas atvy-1 
ko į Arge&tiną ii & A menkos Į 

DUTCHMEN CONTRACTORS, INQ 
2501 W. Bryn Mawr Avenue 

TEL. 878-5682 
Atlieka {vairius namo ir buto remontus. Dengiame ir taisome 

stogus — Apkalame namo sienas — "siding" — Izoliuojame. Da
žome — Dedame rinas, nutekamuosius vamzdžius — "Tuckpoint-
ing" — percementuojame mūra. Atliekame visus cemento darbus. 
Taisome porčius: Dedame naujus stulpus, laiptus, grindis. Pats 
savininkas apskaičiuoja nemokamai 
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