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Krikščioniška/am 
Pasauly 

Vuniaus Ir Balstogės kunigu 
pasitarimas 

KINU IR MASKVOS DELEGATU 
SUSIRĖMIMAS 

Balstogė. — Balstogėje įvy 
ko Lenkijos ribose esančios Vii 
niaus arkivyskupijos katalikų j ei jas, Mozambikui susidarė daug 
ir stačiatikių kunigų pasitari- Į nuostolių. 
mas, siekiant tarpusavio bend-j Kinija Saugumo Taryboj pa-
radarbiavimo religinėje plotmė- i kaltino Sovietų Sąjungą, kad ši, 
je. Balstogėje ir jos apylinkė j ginkluota intervencija isikišda-

Jungtinės Tautos. — Mozam- Mikhail Kharmalovas pareiškė, 
biko valstybė prašo iš Jungtinių kad Sovietų vyriausybė nesikišo 
Tautų ekonominės paramos 57 j jokius karus, o tik padėjo pa-
mil. dolerių, nes, kada baltųjų • gal susitarimą Mozambiko vy-
valdomai Rodezijai uždėjo sank- j riausybei. Pabrėžė, kad visiems 

se šiuo metu gyvena nemažai 
stačiatikių, ir jų santykiai su 

ma į Angolą, pažeidė Afrikos 
saugumą. Sovietų atstovas 15 

katalikais yra labai geri. Nose-j tautų taryboj pasiaiškino, kad 
niai vykusios Maldos Savaitės I tai yra nesąmonė, esą, Kinija 
už krikščionių vienybę proga,! pasidariusi Afrikoj rasistų gy-
buvo ruošiamos katalikų ir nėja ir su imperialistų pagalba 
stačiatikių bendros ekumeninės norėjusi užgniaužti Angolos iš-

jau iki nuobodulio įgrįso tokios 
kiniečių kalbos. Taryba patvir
tino rezoliuciją dėl pagalbos 
Mozambikui. 

pamaldos ir vyko pasitarimai 
krikščionių vienybės klausimais. 

Popiežiaus Pijaus XII 
sukaktis 

Vatikanas. — Katalikų Baž
nyčia iškilmingai paminėjo po
piežių Pijų XII (Eugenijų Pa-
celli), atžymint jo gimimo šim
tąsias metines. Ta proga šv. 
Petro bazilikoje įvykusių pa
maldų metu Pijaus XTI-jo as
menybės ir jo pontifikato pa
grindinius bruožus iškėlė Popie
žius Paulius Vl,ilgus metus bu
vęs Eugenijaus Pacelli artimiau
sias bendradarbis. Savo kalbo-

silaisvinimą. 
Kinijos atstovas Huang Hua 

atsakė, kad sovietinis socialim-
perializmas stengiasi sustabdy
ti Afrikos tautų išsilaisvinimą, 
kad Maskva siekia išplėsti savo 
hegemoniją ir kad Angoloj vėl 
pradedamas naujas kolonializ
mas. Sovietų delegacijos vardu 

Laisvosios 
Europos radijas 

Ispanijoj 

Koncentruoja 
armijas 

Bangkok. Pranešama, kad 28 
batalijonai iš Kambodijos ir 17 
batalijonų šiaurės Vietnamo y-
r a sukoncentruoti Thailando pa
sienyje. Apie tai praneša Thai
lando min. pirm, pavaduotojas 
Adireksan. 

Daug importuoja 
alyvos 

Washingtonas. — Amerika 
praėjusią savaitę pasiekė rekor
dini alyvos įvežimo kiekį, buvo 
daugiau įvežta, negu pagaminta 

Sutartys ir apsiginklavimas 
TVasbingtonas. — Nors skel-|tybės. Komunistinis blokas turi 

Sovietų kontroliuojama ir apmokama Rytų Vokietijos kariuomenė at
šventė savo 20 metų sukaktį. Pagal naują sutartį su Sovietų Sąjunga, 
ji privalo ne tiktai rsavo krašto, bet ir visų socialistinių valstybių sie
nas ginti, čia matome v;eną dalinį, paraduojantį Rytinio Berlyno gat
vėse. 

Naujas IAV 
atstovas Kinijai 

Washingtonas, — Prez. For
das vakar nominavo Thomą Ga
tės, buv. gynybos sekr. prie Ei-
senhcwerio, kaip naują atstovą 
kom. Kinijai. Prezidento teigi-į ten nesą tikros demokratijos, 

Tom Harkin iš Iowos, George 

Trys kongresmanai 
prieš Čilę 

Washingtonas. — Trys kon
greso nariai, grįžę iš Čilės, tei
gia, kad jie dės pastangas, kad 
būtų sulaikyta parama Čilei, nes 

- o - t « - - , nau, tai išskirtinai savrbus pos 
pačiame krašte. Statistiką pa- į tas . Gatės bus vietoj George j Miller iš Californijos, ir Toby 
skelbė Krašto Energijos admi- i Bush. kuris iš Pekino buvo at- į Moffett iš Connecticut, visi de-

I šauktas dar grjodžio mėnesį ir j mokratai, sakė priešinsiąsi nu-

biama, kad strateginių ginklų ap 
ribojimo su rusais sutartis gali 
būti greitai pasirašyta, bet, jei 
ji nebūtų pasirašyta, tada JAV 

| ginklavimuisi reiktų 11 bS. dol. 
daugiau. Tai skelbia Kongreso 

į biudžeto įstaiga, pastebėdama, 
kad jei ir būtų pasirašyta su
tartis, apsiginklavimui lėšų taip 
pat reiktų daug. nes kiti gink
lai reikia pakeisti ir naujieji 
ginklai yra projektuojami. Jei
gu nebūtų pasirašyta sutartis, 
Amerika ginklavimui turėtų 
skirti daugiau, negu Sov. Sąjun
ga, kurios karinis biudžetas ir 
taip didelis. 

Norėdama išvengti karinio 
užpuolimo, Amerika turėtų ir 
toliau gaminti Minutcman ra
ketas, padidindama dabartinį 
Minuteman III raketų skaičių 
nuo 550 ligi 800. Taip pat turė
tų būti pagaminta mažiausia 
100 atominių galvučių raketinei 
sistemai. Reikia lėšų išvystyti 
naujus variklius balistinėms ra
ketoms, kurios dabar tebėra 
ant projektuotojų stalo. Taip 

nistracija. Importas sparčiai ki 

du karo laivus kiekvienam Na-
to laivui i r taip pat turi 50 p roc 
daugiau aviacijos. Maskva pa* 
leidžianti vieną atominį povan-
deniuj laivą kas penkios savai
tės, maždaug dvigubai daugiau, 
negu vakariečiai. Maskva turi 
330 povandeninių laivų, i i ku
rių 130 yra atomu varomi Gy
nybos sekretorius Roy Mason 
pareiškė, kad detente esanti pri
imtina, bet Nato negali sau leis
ti sumažinti karo pajėgų. Koi 
Vakarų valstybes pajėgs išlai
kyti karinį balansą, tol negali
ma laukti komunistinių kraštų 
puolimo. 

Nesidės su 
komunistais 

Boma. — Italijos va iovaujan* 
t i krikščionių demokratų parti
ja paskelbė, kad su komunis
tais neis į jokias koalicijai r.es 
JAV pakartotinai įspėjo, kad 

Madridas - Ispanijos vyriau-1 lo, kai 1974 m. buvo nuimtas perėjo į ČIA direktoriaus pos- matytam sekr. Kissingeno vy 
je Paulius VI ypač prisiminė j sybė sutiko pratęsti trims ar į embargo, vietos alyvos gamyba; tą. Prez. Fordas teigia, kad Ga jc * «.iiu«o j f a t- i j r- r v __.. :__ _ I -_ i.^+« w,™ -io7n m Knvn T*«I Kus senatn netrukus natvir 

taiką ir teisingumą. 

• gv. Tėvo atstovas 

Vatikanas. — Australijos 
kartL James Knox yra paskir
tas popiežiškuoju legatu 41-

Pijaus XII-jo tvirtą laikyseną Į penkiems metams Radijo Free! vis krito, kuri 1970 m. buvo 
II pasaulinio karo metais ir i Europe transliacijas į Sovietųj pasiekusi viršūnę, 9 milijonų 
šventumą. 2monių atmintyje; Rusiją iš Ispanijos. Buvo skel- j statinių per dieną, šiandien \-
popiežius Pijus XH-sis visada I biama, kad sutartis bus nu- Į merika labiau priklauso nuo už-
buvb drąsus, nenuilstamas ir [ traukta, tačiau užsienio reikalų \ sienio alyvos, negu 1873 metais, 
bekompromisinis kovotojas už i min. Jose de Areliza pareiškė, i kada buvo paskelbtas embargo 

kad sutartis po pasitarimo su j Svarstoma, kodėl nukrito JAV 
trimis stoties pareigūnais ir JA alyvos gamyba ir manoma, kad 
Valstybių ambasadoriumi Sta- į dėl aukštų, ir vis didėjančių, 
beler. bus atnaujinta. Spaudi- į produkcijos kainų. Taip pat ma-
ma3 nutraukti sutartį buvo da- į noma, kad alyvos gamintojai 
romas iš Sovietų, ypač kai Ispa- j nesiteikia daugiau alyvos mesti 

jame tarptautiniame Eucharis- n iJa nori atnaujinti diplomati-jį rinką, o ją laiko, vis tikėda-
tiniame kongrese. Kardino- į n ius ryšius su Maskva. | miesi aukštesniu kainų. 
lag Knox, kuris yra buvęs Mel- i 
bourno arkivyskupu ir dabar va- Į 
dovauja Vatikano Sakramentui 
ir Dieviškojo kulto kongregaci-į 
jai, oficialiai atstovaus šv. Tė 
vui visose Eucharistinio kon-1 
greso iškilmėse, kuris vyks šių• 
metų. rugpiūčio 1-8 dienomis'• 
Pjhiladelphijoje. Jame organi-: 
motai dalyvaus taip pat ir lie- i 
tuviai katalikai 

• 

Profesiniu sąjungą uždavinys 
Wuerzburgas. — Darbininkų 

profesinės sąjungos turi ugdy
ti savo narių tarpe religinę ir 
ideologinę toleranciją tuo būdu 
visuomeniniame gyvenime stip
rindamos žmonių santarvę ir 
užtikrindamos socialinę taiką. 
Taip rašo Vakarų Vokietijos 
ijtkupai, specialiam dokumente 
aptardami Bažnyčios vaidmenį 
darbininkų pasaulyje. Ne tik 
krašto viduje, bet ir tarptauti 
niu mastu, tęsia vokiečių vys
kupai, Bažnyčia kovoja už so
cialinį ir ekonominį teisingumą, 
kuris reikalauja visų pirma pa
šalinti nelygybę tarp turtingų 
ir neturtingų žmonių bei kraštų 

tes bus senato netrukus patvir
tintas ambasadorium. JAV ir 

kimui į Čilę, kur š. metų birželio 
mėnesį įvyks Amerikos Valsty
bių organizacijos posėdžiai. Kon-

myba laivyno raketų ir reikėtų 
vėl atidaryti Safe guard anti-
balistinių raketų gamybą. Ga
myba buvo sustabdyta šių metų 

I pradžioje. 
JAV gynybos vicesekr. Ro-

kon-. Kinija N M * rt*-*.;pw «W*L «ūlys, M " M f g Z ? ^ E & J £ £ . 
rių neturi. Knijos atstovas Wa-1 nutraukta karinė parama. P i ^ į J ^ S ! , . ™ 
siiingtone yra buvęs ambasado-! mentatorių nuomone, Solzeiucy 
rius Prancūzijoj Huang Cben,! no teigimas, jog Amerika labiau 
bet Washingtoną buvo palikęs, j sia nepadeda kraštams, kovo-

jei į vyriausybę įeis komunistai, 
pat turėtų būti "sustiprinta g a - ' Į * 3 ^ _ n e g a u s * * * * ^—cm:' 

nes paramos. 

Bausmė už 
fotograiavimą 

kol vietoj Bush nebuvo paskir
t as kitas. 

jautiems prieš komunizmą, šiuo 
atveju pasitvirtina. 

TRUMPA/ IŠ VISUR 
• Libano min. pirm. Kąrami j dino Paolo Soleri straipsnį apie 

vos išvengė mirties, kai jo lėk- "Tyliąją Bažnyčią". Daug mini-
tuvas buvo apšaudytas. I ma Lietuva ir Lietuvos Katali-

Sovietai energingai veržiasi j Afrikos kraštus. Vienus jų jau užėmė, ki
tus ruošiasi užimti. Čia matome Sovietų karininkus Ugandoje, besikal
bančius su vietiniais karininkais, kuriems Sovietai duoda įvairių rūšių 
ginklus ir "patarimus". 

Latvių fondo 
kapitalas 

Vind/or. — Latvių fondo 
tarybos posėdyje Vindzore, Ka

ną, pamatė, kad nieko nelaimės 
tylėdama, ir 'Lateraturnaja Ga-
zeta" savaitraštyje išspausdino 
Solženicyną pajuokiantį feljeto
ną kad šiš norįs grąžinti caro 
valdžią. Iš šio feljetono rusai 

Darnus bendradarbiivimas tarp i n ad°je. paaiškėjo, kad fondo i supras, kad rašytojas nėra taip 
pavienių žmonių ir tautų, rašo \ n a r i u skaičius išaugo iki 628 ir į nereikšmingas užsienyje, kaip 
Vakarų Vokietijos vyBkupai tu- i kapitalas siekė iki 239.681 dol. į po ištrėmimo tvirtino Maskva: 
ri būti pagrįstas nuoširdžiu \ T ^ l e i d o *imet įvairioms kul-

solidarumu. Siekiant! tūrinėms pašalpoms paskirti 20. 
000 dolerių. sis Fondas yra 
"globalus" ir skiria pašalpas 
kaip Amerikoje, taip ir Europo
je bei Australijoje, (t.) 

tarpusavio 
šio solidarumo, reikia, kad kiek
vienas žmogus susitaikintų su 
savimi pačiu, su savo artimu ir 
su Dievu. 

Šimtas grasinimų 

Maskva apie 
Solženicyną 

Pasitarimas Jeruzalėj 

Jeruzalė. — Jeruzalėje pasi
baigė tris dienas trukęs katali
kų Bažnyčios ir hebrajų religi- j Maskva. — Ilgai nieko nera-
jos ekspertų penktasis studiji- šiuši Maskva apie Nobelio pre-1 pasikėsinimus ir grasinimus in 
aii ĮTiiJtflrTVT"' j mijos laureatą rašyt. Solženicy- j formuojama FBL 

Washuigtona». — Atomo re
guliavimo komisija praneša, kad 
iiuo 1969 m. jau gavo net 100 
grasinimų susprogdinti atomi
nes jėgaines. Dinamito buvo 
rasta Point Beach atominėj jė
gainėj VVisconsine, Penki mėne
siai prieš įmonės paleidimą, ku
ri paleista 1970 m. Apie visus 

Las Vegas viešbučiai dėl 
streiko tebėra uždaryti. 

• Portugalijoj streiku gasi-
na gailestingosios seserys. No
ri 20 et. valandai pakėlimo. 

• Vrioiuje Dailės muziejuje 
yra išstatyta aštuoniasdešimt iš 
Japonijos atgabentų graviūrų, 
daugiausia 18 -19 amžiaus spal
voti medžio raižiniai. 

• Amerikoje yra milijonierių 
222.000. šiame skaičiuje vien-

{.gungių y ra tik 18.000, o vien
gungių moterų, netekėjusių, naš 
lių ar išsiskyrusių, 61,009. 

• Indijoje sukasta naftos šal
tinių ir Indijos natfos ministe
rija pareiškia, kad ateityje In
dija pati apsirūpins naftos pro
duktais. 

• Indianos universiteto che
mijos fakulteto įmylislininkai 
skelbia, kad inarijuanos rūky
tojai greičiau gali gauti vėžį, ne
gu nuo paprastos tabokos. 

• Amerikos doleris nuo 1939 
metų labai krit^ ir tėra vertas 
dabar tik 25 centus ano meto 
dolerio. 

• Amerikoj?, pirmą kartą is
torijoje, praėjusiais metais sky
rybų skaičius pasiekė 1 millijo-
ną. Vedybų skaičius per metus 
mažėja 4 proc o skyrybų dau
gėja 5 proc. 

• Amerikoj yra 60 atominių 
elektros jėgainių, kurios paga
mina 8.5 proc. visos reikalingos 
elektros. Statoma da r 70 jėgai
nių ir planuojant pastatyti dar 
100. 

• Romoje leidžiamas žurna
las "Presenza1' (1976) atspaus-

kų Bažnyčios Kronika. Pamini
ma taip pat, kad informacijos 
šaltinis yra "Elta - Press", ita
lų kalba biuletenis, prel V. Min
cevičiaus redaguojamas Romo
je. (Elta) 

jų sumų, kokių, jis skaičiais ne
paskelbė. Kaip toliau vystysis 
pasitarimai, siekią strateginių 
ginklų apribojimo, paaiškės vė
liau. 

Varšuvos pakto valstybės 
stipresnės 

Londone paskelbta baltoji 
knyga rodo, kad Varšuvos Pak
to valstybės pralenkia apsigink
lavimu vakariečių jėgas. Var
šuvos pakto valstybės turi dau
giau lėktuvų ir paprastų gink
lų, negu centrinės Europos vals-

u?cs:*vv3os 

Kubos agentų 
planai 

San Franciseo. — čia patir 
ta, kad Kubos agentai patarinė-

'jo Bay Area teroristų grupei, 
kaip nužudyti prez. Fordą ir 
prezidentinį kandidatą Reagan. 
Informacijos atėjo iš teroristų 
grupės asmens Adornetto, 27 
metų, kuris dabar yra saugoja
mas nuo galimo keršto. 

Pasitraukti turįs 
prez. Fordas 

Belgradas. — 
teismas atmetė apeliacijos skun
dą gimusio JugosJavtjoj u- ga
vusio Amerikog pilietybę Laszlo 
Toth, pastaruoju metu gyvenu
sio Loveland, Ohio. Jis buvo 
nuteistas 7 metams, kai apsilan
kęs Jugoslavijoje fotografavo 
cukraus fabriką. Buvo apkaltin
tas šnipinėjimu. 

Rusų puolimo atveju 
Washingi*>nas. — šiaurės A* 

menkos oro gynybos komandos 
vadovybė, jei reikės, turi teisę 
be JAV prezidento žinios paleis
ti atominio apsigynimo raketą, 

j Sovietų puolimo atveju. Apie tai 
paskelbė atsargos viceadmiro-
las Gerald Miller, kongreso tarp
tautiniams reikalams pakomite
čio apklausinėjimo metu, 

\Vashlngtonas. — Siekiąs res
publikonų prezidentinės kandi
datūros Ronald Reagan pareiš
kė, kad jis nesutinkąs su Bal
tųjų rūmų spaudimu, kad jis 
pasitrauktų iš rinkimų. Esą, te
gu pasitraukia pats prez. For
das. Pirminiai rinkimai antra
dienį įvyksta North Caroiinoj. 
Demokratų kandidatų skaičius 
dar padidėjo, kai pasiskelbė sie
kiąs prezidentinės kandidatūros 
Idaho senatorius Church. 

Kinijoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, labai madoje sieniniai laikraščiai. 
Skritumas tas, kad Kinijos komunistai juose leidžia kiek pakritikuoti 
nesąžiningus pareigutus. nors jie ir aukšti komunistai būtų. Cia mato-

i me sieninius laikraščius ir jų skaitytojus Pekino univerūtste. 

Tai vanos 
pirks grūdų 

Mempbis. — Taivanas ppla-
nuoja Amerikoje pirkti 10.2 mil 
tonų grūdų. Y. T. Yong, kuris 
vadovauja kinų 23 asmenų pre
kybos delegacijai, pareiškė, kad 
prekyba vyks pagal ankstyves
nį susitarimą su JAV agrikul
tūros departamentu, 

FBI tarnautojai 
vVashingfonas. — F e d r a i Biu

ro of Investigation (FBI) paskel 
bė, kad į agentų tarpą priima
ma daugiau mažumų atstovų 
ir moterų. Iš 8.000 agentų da
bar jau yra 122 ispanų kilmės, 
29 aziatų. Moterų yra 47. 

KALENDORira 

Kovo 20: Kasijanas, Teklė, 
Vygantas, Gėlė. 

Kovo 21: Trečias gavėnios 
sekmadienis, Filemonas, Santu-
cija, Nortautas .Sauga. 

Kovo 22: Zakarijas, Lija, Li
nas. Gante. 

Saulė teka 5.-56, leidžias 6:01. 

ORAS 
Chieagoje ir apylinkėse šian

dien saulėta ir šilta. Temperatū
ra apie 65 laipsniai. 

file:///Vashlngtonas
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NUOSTABĄ KELIANTIS DARBAS 
Veikalas apie Praną Dovydaitį 

tuk. 

Po to kalbėjome apie kuopos 
•netine šventę. Susirinkimą pra-1 

I dėjome E. Sulaiko skaitymu iš 
į Sv. Rašto ir trumpa meditacija, o 
i oabaigėmė visi sukalbėdami Ti

kėjimo iŠDažinimą, kuriame glū-
I di katalikiškumo principo esmė. 

Jūratė Aršikytė visus s u s i l ė k u 
sias pavaišino skanumynais. 

Korespondentai. 

Yisų mūsų lauktas veikalas a- tininkijos veiklos istoriją, kuriai 
pie a.a. prof. Praną Dovydaitį jau medžiagą taip pat jau laikas pra-
atspausermtas. Jo autorius dr. Juo dėti rinkti, kad laikas jos nesunai 
zas Girnius. Prano Dovydaičio kintų. 
biografija išleista 1975 m, data. Dovydaičio biografija dviejų 
W psL Išleido 'Ateitis". Spaudė 
Mykolo Morkūno spaustuvė. Me
ninė priežiūra Danguolės Ston-
čiūtės. Tiražas 1500 egzempliorių. 

Nors savo pratarmėj dr. Juozas 
Gūnius šj darbą vadina Pra
no Dovydaičio biografija, tačiau 
pačios Dovydaičio epochos vaiz
davimas toli pralenkia mūsų su
pratimą, ko mes apskritai iš ku
rio nors žymaus žmogaus drįstu-
mėm lauku. Tai monumentalus 
veikalas, vaizduojąs mūsų tautos 
katalikiškojo gyvenimo laimėji
mus ir pralaimėjimus, o ypač mū 
sų katalikiškojo mokslus einan
čio jaunimo nuolatinį dvasin: 
stiprėjimą iki nuostabą keliančic 
pasiaukojimo už tikėjimo ir tau
tos idealus, kurie nepaliaujamai 
ji garv-ma ir veda iki kankinystė 
aureolės, kuria pasipuošė ir pat 
didysis jo (jaunimo) vadas Pra 
nas Dovydaitis. 

Autorius, rašydamas Prane 
Dovydaičio biografiją, gal ims 
drąsiai teigti, kartu parašė ir 'c 
laikotarpio ateiuninkijos istoriją 
tai yra nuo jos gimimo iki 
1941 m., kada ji buvo brutalia: 
sumuškinta. Neoaslaptis, kad ir 
savieji prieš dešimtmetį buvo ga
na žiauriai su ka'alikiškuoju jau
nimu pasielgę. Pirmieji labiau ry 
žosi žud*ti kat. jaunimo dvasią, 
o paskutinieji griebėsi visiškos 
ekstermmacijos. 

Vargu, ar kas būtų daugiau 
galima pasakyti apie to meto a-
teuininkų veiklą, negu dr. Juozas 
Girnius savo veikale yra sukau
pęs. Tad galima sakyti, kad jau 
mes turime gana gerą ateitinin
kų istoriją iki Prano Dovydaičio 
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IHE LTItiUANlAN WOKU>-Wi0E DAO.Y 
WEST 6Sn: S T , CHICAGO, BJL M62H TcL VO S-95M 

Saeeod Ctass Posrage peM *t Chicago, Dlinofs. PubH&hed dafly, 
sscept Soodays, Legai l*obdays, days after Cfcrfctaias and Easter-

hy tht F ilhuTi^ar, F n u Society, 

• Subscnptioo Rates: $28.00 — Chicago and Conk Countv, Illinois. g 
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STIPENDIJA TEOLOGIJAI 
S T U D I J U O T I į 

! 
Lietuvių katalikų visuomene. į 

ypač jaunimo organizacijos, jau- į 
čia dvasios vadovu be; globėjų 
trūkumą. Susirūpir.imį k^Iia per' 
mažas pašaukimų kiekis. Laukia
ma aa-g:au iaunų lietuvių Kuni
gų. 

Atjitir.'r.ku šalpos ::rAai, teik
damas stipendijas bei paskolas 

i • i.eve*iu'.av ja—.. . <<-, :.. s.niį tio^uiurso iai.met.cjai. -J k.: vwja 
i Ramūnaite Rita Kazlauskaitė .-lapelionas kun. L. Zaremba. V.-.:?.s 3-_a-
• majes, Denius J- Gytis B^; zc ..riai. Nuotr. J. Višnionio 

"Draugo" |iiiii—i«iiiiti mekama ii anksto _ 
T>y>taiirw 6 mfen. 3 mėn. 1 mert 

Jhicago, Coofc, Ūi $28.00 $15.00 $1000 $400 
lUiuuiojt $28.00 $15.00 $10-00 $4.00 
Kitur $26.00 S15.0C $10.00 ^ 
Užsieny}* $29.00 $17.00 $11.00 — 
Savaitini* $18.00 $10.00 - — 

dalių: 1. Gyvenimo tėkmėje ir 
2. Darbo baruose. Skaitytojas iš 
knygos sužino, kad Dovydaičio 
niekas negalėjos palenkti:"nei sa
vieji tėvynėje, nei iš Rytų užplūdę 
hunai, kurie sugebėjo jį tik mir- į studentams mokslo bei mokymo-
tinai sulaužyti. Ta ip jau visados ; s } j§ia įdoms dengti, yr i naskyns 
įvyksta su dvasios milžinais. T o - s p e c į a l i ą stipendiją teologijai s:u 

dijuoti. T u o rekalu suuatereiuo:: 
gali kreiptis į fondo valdybą. Ad- i 
-?>as: Dr. V. Šauivs, 2639 W e s : i 

111 60652 . , 
S.R. 

mi ateitminkiškųjų reikalų me
džiagini pulsą .r jausdami, kur 
labiausia: reiki sutartinai su sa
vo gyvenimo partneriais, sudėjo 
auką jubiliejini am "Ateltl-t-s" 
meriui. 

"ATEITIES I U . M M O 
KONKURSAS IR MECENATAI 

kie neturi ir minties kam nors 
nusilenkti, pažeidžiant savo gy
venimo principus, jis nenusilen
kė savųjų smurtui, jis nenusilenkė j g c ^ S t r e e t > Chicago, 

svetimam, viską žudančiam, ir 
gaivalui. Nuostabus jo dvasinis 
crescendo, beatodairinis veržima 
>is į priekį, aukojant visą save, 
savo materialinius išteklius. 

"A 
:o 

i ui 

i O S 

'ola. 

eities" žurnalas, minėdamas 
m. sukaktį, paskelbė jaunimo 
ybes konkursą. Bus vertina-
iki š.m. rugsėjo 15 d. žurna-
atsiųsti studentų ir mokslei-
pr.za, poezija, rašiniai, veik-
aprašymai, interviu - pokal-
ir fotografijos. 

200 dol .; Ateit ininkų Sendraugių 
Sąjungos centro valdyba — 200 
dol.; d r. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai — 100 dol.; dr. J. 
Gliaudelis — 5 0 dol.; J. Švabaitė-
Gyl ienė — 5 0 dol.; ir Bostono a-
teitininkų sendraugiai — 50 doL 
Visiems mecenatams labai n u o 
širdžiai dėkojame. 

Kreipiamės į galinčius, prašy
dami tapti paskutinės premijos 
(50 dol . ) mecenatu. T a i p pat 
kreipiamės į jaunimą siųsti žur
nalui savo kūrybą. 

"Aieities" redakcija 

• Redakcija dirba kasdien 
8c3Q — 430, šeštadieniais 
St30 — 12:00. 

• Administracija dirba kaa 
tom um 8 3 0 iki 430, Šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12.-00. 

• Redakcija straipsniu* ?au* >«*•• 
nuožiūra. Nesunaudotų -.traipsni , 
aesaugo, JUO> gražina uk ii ana. 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turin| neatsako Stelbimų kai-
nos prisiunčiamo* gavus pr&sym-

I 
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MOKSLEIVIU SUSIRLNKIMAS 

Sekmadienį, kovo 7 d. įvy-
Pr. Dovydaitis susilaukė savo' ko Clevelando moksleivių susi-

estamento vykdytojų ir iš Ana- rinkimas. Susi r: n .<; m a s or a si c Č • ~ 
->us negalėtų rūdėti ir likusiems T o m o Palubinsko, Gintaro Pūš
kavo dvasios vaikams priekaištau- kariaus, Andriaus Palūno ir Rime 
i: "Kelią parodžiau, bet ar jūs a- Jasinevičiaus svarstymais apie san 

Konkurso 
;au atsiuntė 
korporaciios 

premijoms pinigus 
ar pažadėjo: Gajos 
centro valdyba — 

"eisite manęs pavaduoti, kai teks 
;ovoti su naujai besiveržiančio 
-.avietinio materializmo banga?" 
283 psl.) 

Dabartinis katalikiškasis Lietu
os jaunimas drąsiai eina savo 

tykius su Sovietų t>ąjunga.Jie ge-
'a ; kalbėjo. Ta^a sudarėme disku
sijų z:-pei ir vėl iaomiai visi pa
šnekėjom. 

Per susirinkimą moksleiviai ga
vo naują sau gl /oe 'ą — p. Vyš 

buvusio dvasios tėvo pėdomis ir nionį. Susirinkimas pasiba :gė va.' 
'įerojiškai vykdo jo testamentą 
ki kankinystės. Kronika mini 
šimtus ir "tūkstančius pavyzdžių. 
:aip lieka ištikimi jo vaikai Kris

tui ir Bažnyčiai. Tiesa, reikėtų 
patikslinti, kad tai jo vaikų vai

tais ti-kune vaikščioja knn 

semis. 

Moksleivių korespondentas 
Albertas Sušinska? 

K U N . K PUGEVICIAUS 
PASKAITA 

kėjimo keliais. K o v . Q m ė n 2 g d 

Reikia džiaug'is, kad autorius 4 VaL po p. Jaunimo centre Ka-
Dovydaičio dvasinį portretą at- vinėje kun. Kazimieras Puzevi-
kūrė pilną ir teisingą. Knyga nėra čius skaitys paskaitą tema "Kode 
tik ano meto Lietuvos katalikų trūksta jaunų kunigi? lietuviško-
dvasios nuolauža, bet sodrus, de- se parapijose". 
tališkas portretas, kuris vargu ar 
kam kitam būtų ir pavvkęs tokiu , Kun. Pugev iaus , ?er savo oar 
vaizdingumu ir patrauklumu a t - ' ^ s u Amenkos Lietuvnų Kata.: 

kų tarnyba, yra apvazme.c? .:etu 
v ių kolonijas po visa ^njf f f ta . I 

— Telefono rungtynėse Chi-
caga g r e i č i a u s i a l a imės prieš 
Bos toną s a n t y k i u 4 -2 ; t r y s par 
t i jos l i k o n e b a i g t o s ir j o s turės 
būti į v e r t i n t o s . 

A. ŠERKŠNYS 
Taisau laikrodžius, aukso ir gintare 
*d—binius Darau gintarinius žiedus 
3362 S. Halsted 523-2044 
••2" K a n a $14.951 ) 

Laikrodininkas 
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M A L D A IR A U K O M I S 
GELBĖKIME M0SŲ TAUTOS KILNUMU 

GELBIDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
A U K A S S I Ų S T I : 

L. K. Re l ig inė Š a l p a — I i thnan ian Cath. Eeiigious A i d 

64 - 0 3 5 6 t h R<L, Maspeth, N. Y. 11318 
arba 

L. K. R e l i g i n e s š a i p o s Rėmėja i — Lithuanian Cath. 
R e l i g i o u s A id Aiuuliary 

6 8 2 5 S o . T a l m a n A v e . , Chicago, 111. 60629, USA 

A u k o k i m e k i e k v i e n a s pagal išgales. Nariai rėmėjai 
aukoja m e t a m a n e m a ž i a u kaip 5.00 dol., amžinieji nariai 
— 100 doL i r m e c e n a t a i — 1000.00 dol. 

V i s i e m s a u k o t o j a m s išduodami kvitai, ir jų aukos 
Amer iko je y r a a t l e i d ž i a m o s nuo federaiinių mokesčių 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

H E I K V . E N Y S Fv jTOGR.AFAM> 

3 M £ G £ J A \ L C 

išvežimo iš Lietuvos kankinio.kurti. N e tik užsimota, bet ir pa- į 
rrlirčiai ir nebūtų tikslu jos kam daryta. Ir tai atlikta su tokiu pie-f 
įors griebtis berašyti. Toks įspu- tizmu, kuris užtinkamas tik aukš t 0 PatY^mo '^^ s u p a - ę s 
dis susidaro, perskaičius auto- tos dvasinės kultūros ir didžio pa- ] 

riaus didi.H darf)ą. Kitas reikalas • jėgumo intelektualuose. 
batų kalbėti apie tolimesnę atei- Pranas Razminas 

Razgaicio 
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[ WA6NER and SONS I 
| TYPKVVRTTKR.'T | 
I \DDIVG M A C H I » 1 
= AND ( HECKXS~R1'T Y V^ = 

:en 

:ų ^ara-
:ėra oa-

kimų lietuvių tarpe. v. 
nemažai jaunų lietuvi 
Jie neateina dirbti lietu 
pijose ne tik todėl, kad 
skiriami, bet ir dėl to, kad re 
vienas pats atsisako. Kodėl? K J n. 
Pugevicius iškels k<=,:ii o ' : ° - ' 
žastis, Ke&ančias įvairias sferas, 
nes problema yra labai kompli- J 
kuota. Kai kurios gali mi:r . 
minčių =avo v e š i a i . 

S v -.-'• 1% metq pat ikimas jums S 
— patarnavimas. S 
5 5610 S. P-:lask> Rd., Ci i š '^so = 
= Phon>: _ 581 41 IT = 

<ilinilllillMlll)!lllllllllll1lll1IIIIHIIIIIIlli~ 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
žvainu firmų foto aparatu* bei 
;u r«:kmenia. Pasinaudokite pa 
togi-i p»anu atidedant pasuink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pur.a: •įžbaigtų foto nuotraukų 
iptarr.a'.i^aa. Atidaryta pirmad. 
ir ketvnrtad. rakaraia iki 9 vai 

II14 West Sord Street 
Tei. PRospeci 6-8998 

Chioajro, Olinols. 60629 

KVIEČIAME PASINAUDOTI RETA PROGA! 
Mūsų krautuvėje dar tebevyksta specialus išpardavimas ii Europos 

importuoti; batų vyrams, moterims ir vaikams, įvairių rūšių odos dir
binių, kaip amai: mot. rankinukai, pirštinės, piniginės ir U t Mot. ir 
vyr. kojinės, mot. pantybose, iš praeito sezono užsilikę mot. ir vyr. 
shorts, vyr. maudymosi kelnaitės ir daugelis kitų dalykų, šlageris šio 
išpardavimo: iš praeitų metų užsilikę mot Coco-Chanel kostiumai, par
davimo kaina (75.95, dabar tik $10.06. Ta proga primename, kad šiame 
išpardavim« [jungtos kaip žiemins. taip ir vasarines prekės. Todėl sie
ko nelaukdami aplankykite mus, kol dar yra didesnis prekių pasirinki
mas. 

N O R D E N IMPORTS 
3 M S No. Uncoto Ave, Tel. 248-2647 

Krautuvė atdara savaitės dienomis įprastu laiku. Sekmadieniais 
nuo 12 iki 5 vai. 

i 

. * * . > J • -

LKB KRONIKOS 
4 M E T Ų SUKAKTIS 

Lino Kojelio pranešimo apie Jaunimo kongresą krattsosi moksleivės: 
(iš k.) Diana Mičiulytė, Angelė Mičiulytė ir Daiva Čekanauskaitė. 

B r l T ERO MOKSLEIVIU 
ATEITININKU VEIKLOS 

Valančiaus 
i 

Cicero vysk. M. 
kuopos moksleiviai ateitininkai 
kovo 7d. savo susirinkime klau
sėsi savo kapeliono kun. dr. A. 
Juškos minčių apie katalikišku
mo principą. Po to įsitraukė į gy
vas diskusijas, kuopos globėjos Al 
donos Prapuolenytės vadovauja
mi. Visi pasisakė prieš hipokritiš-
kumą (kas yra hipokritas buvo 
išaiškinę fau viename anksčiau 
įvykusių susirinkimų) religinėje 
praktikoje ir uJ supratimą kata
likiškumo principo platesne pras 
me. Vida Kuprytė prisiminė savo 
a.a. t£veHo V. Kuprio žodžius, 
Yiė gyvename tiek kiek gyvena-

lės principą Viktoras Radvila pri
minė Šv. Rašto įvykį, kari farizie
jai ir turtuoliai aukojo bažnyčiai 
ir norėjo, kad Kristus ir susirau
kusieji matytų, kiek jie meta į 
krepšį. O Kristus pasakė, kad tik 
našlė, įmesdaraa pora pinigėlių 
ir nesididžiuodama, atidavė dau
giausia, nes atidavė visa ką turė
jo. G. Baronas, V. Hanslytė pa
stebi bažnyčioje sekmadienio šv. 
Mišių r.ietu daug vaidybos, nes 
mato žmones, kurie eina į bažny
čią, o išėję iš jos jos elgiasi ki
taip, nei bažnyčia reikalauja. Ka
pelionas į iškilusius neaiškumus 
ar tar iamus ir tikrus netikslu
mus religinėj praktikoj atsakė ir 
paaiškino. Ateitininkas nors ir 
mato netobulumų pas tuos, kurie 

me kitiems, laikomės artima mei-l juos mokina ar skatina atlikti kata valdybos nariai, M arti ttafeaV f 

Suėjo ketveri 
Lietuvoje leidžiama Lin^pim ^ ' 
talikų Bažnyčios kračuk^. Visi a-
tehininkai mokslerviai ir studen-
:<i •.. .cč.dm: U proga prie Šv., 
V į - j - i K^'-xiros budėti. Budė; -
mas prasidėjo šj penktadieni 8 v. 
vakare ir tesis iki ryikmadier. 
12 vai. dienos ( 2 1 - o s ) . 

} IAMILTONO MOKSLEIMU 
S V E N t l B ^ ^ J M v i v 

Hami l tono ateitininkų metine 
šventė ivyks gegulės 1 ir % dte-
nomis. Daugiau informacijų fccs 
paskelbta vėliau. 

Dal ia Pajarskaitė 

JUBILIEJINIO "ATblTIES" 
N U M E R I O M E C E N A T A I 

Augusta ir Vaclovas Sauliai, 
dr. Faustina ir Mečys Mackevičiai, 
Emilija ir d^ Balys Paliokai. 

Trys Ateitininkų Šalpos Fonde 

: 

GREIČIAUSIAS TIESIOGINIS KELIAS Į LIETUVA 
1976 metų Ekskursijos į Lietuvą 

A r .J\:- A 

DVEJŲ SAT 
UP-

G*- .̂ m—hiri. 
l-j.-lJep. 

EKSKURSUA I 
VARUĄ JR VOK 
, 3 naktys Vienno 
, . . S979 

!3—zr- . H 

•F~T.'Ą 

. . . #779 
*.I;STPJJĄ, 

I . *< * IJep. I i—liep. 29 . . . . $1099 
1 > ™ Rnrr.. T*—rmr.. 2 . . . . $1099 

Ekskursijos kainos yra iš Bostono, New Yorko, Montręaho via 
Lufthansa linijomis. 
Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursijas prašom kreiptis į: 
ALGKD.\> MITKUS GALAXY TOURS & TBATBL 
8 White Oak Roed arba M l Uodeu Street 

Newton. MIHH. 02168 ^ WeUesley, Mass. 02181 
VBL: 617—989-1190 TeL: 617—237-5502 

Chkagoe apyHnkžJe kreiptis: 
MASTIS KIELA, 6557 S. Talman Ava^ Chicago, HL 10628 

TeL: 312—434-9655 

^itimiiituiiuniiiiiHiiiiiiiiiiiuiimiiintuinnHiuHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiMiiii^ 

1 Lietuviai kviečiami į I 
I ADMAVE'S CHICAGO CAMP f 
g NrranH Fąlte, Ontarie, Canada 

pr ie L A C S U E L ežero 
L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 

| P O K I Ž V B J Y B A — PUIKI GAMTA | 
S Išsosoiojaral namukai — "caMas* 4 — 5 asmenims. Visi moder- 1 
£ ruski patogumai: elektra, virimui pečius, šaldytuvas, tualetas, S 
5 "shower". Pageidaujant, .aigis zarr..-amsi Î nuomo'arsi iaiveliai.. r 
s Dėl daugiau informacijų kreiptis i 

| B e r n i c e Ukso 
| 2 4 8 9 W . 4 6 t h Stree t , Chicago. VU 60632 
| TeL — L A 3-0690 | 

lUuiniiimmitimiimmiimimmiiiiiiiiiimiHiimiiii? Titiumnmmiuii 
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L I E T U V A I IR PAVERGTAI J 

L I E T U V I Ų TAUTAI GELBĖT • 
Aukas prašoma siusti, užpildant pridedamą atkarpą. 
Čekius ralyi Lithuanian National Foundation vardu. 

"I LTTHUA.NI VX N A T I O N A L F OI NDATION, CSC. 
64 - 14 5 6 t h Koad 
Maspeth . N . Y. 1 1 3 7 8 

Aukoju $ 

i Vardas ir r>av7irdė 

l Pi lnas a d r e s a s 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • — j j 
>O^OOCOOOO<>000-00<>0<><V>>CK>0000000000<>00000000<y>000^ 

FRANK'STV and RADia INC. 
CM0 •O. B A t a w » 9TBEET f—^ _ Q& t>TW 

RATJU9 ffi 9TSBSO 4P4JUTC~PARDAVrMAB K Vkvfrutą 
a i D K U I FAaOtSSKDLAt (V4JRLAUSHJ naJJVTZJJTj i P A B i t n 

• P J L L V O T O S nsLSVTZUOS AJPAJUTAJ 
^ f l f * s f t m a t > Q M n n n m 

» > 

http://iai.met.cjai
file:///DDIVG
http://LTTHUA.NI


Šeši dešimtmečiai 

TAUTOS IR TB05 TARNYBOJE 
Vartant šio dienraščio pagel- jimas buvo vykdomas komunis-

tusius ir trupančius lapus, kaip tų rusų pavergtoje jų tėvynėje ar 
tautiniam audekle pastebi dvi iš- tėvų žemėje. 
tisai įaustas gijas — krikščioniš
kos tiesos ieškojimą ir žmogišką 
atskleidimą ir tarnybą savo tau
tai išeivijoje ir tėvynėje. Ypač 
ryškios šios gijos "Drauge", kai 
jis nuo 1916 m. kovo 31 dienos 
pradėjo eiti dienraščiu. 

Eidamas kasdien, "Draugas" 
vis iš naujo atsiliepė į žmonių ir 
tautos balsą, kėlė kasdieninius 

Karo baisumai ir pabėgėlių 
vargai stovyklose, pokario ne
tikrumas ir priebėgos ieškojimas 
buvo didysis rūpestis, kuris krau
juojančia žaizda tebežėruoja 
"Draugo" to laikotarpio pusla
piuose. Vėl jis skatina ko
vos dvasią, pasiryžimą ištesėti, 
kelia laisvės idealus ir žadina ne 

Pasaulinės revoliucijos vyksmas 
Kapitalistines santvarkos sunykimas ir komunistine revoliucija 

— , tik savuosius, bet ir pasauli tgy 
rūpesčius ir siūle geriausius . . . ^ *^^ tbJ 

•~x4.„i: vendmti 
sprendimus. Baigdamas šeštąjį 
dešimtmeti "Draugas" su pasi
tenkinimu žvelgia į praeitį ir su 
pasitikėjimu į ateitį. "Draugo" 

teisingumą, atitaisyti 
skriaudas, pavergtiesiems sugrą
žinti laisvę. 

Tarptautinės padėties aptari
mą L. Brežnevas baigė skirsniu 
apie pasaulinės revoliucijos vyks 
mą. Jis aštriai kritikavo kapi
talistine santvarką, bet nesku 

GEDIMINAS GALVA 

penkerius metus 'Kaip tik 1971 
m. kilo ūkinė krizė, kurios ašt-

bėjo siūlyti komunistų partijos į rūmą ir gilumą, buržuazinių vei-
programoje numatytų priemo- Į kėjų pripažinimu, galima paly-
nių gyvendinti pasaulinei revo- ginti t ik su ketvirtojo dešimt-
liucijai Aišku, jis neatmetė re- mečio pradžios krize. Ji vienu 
voliucijos, bet nepritarė progra- j metu apėmė visus pagrindinius 
mos minčiai, kad visa kapitalis- I kapitalistinio pasaulio ūkio cent-
tinė sistema jau pribrendo pro- J rus. Tokio stiprumo krizė išti-
letariato revoliucijai. į ko aukštai išsivysčiusią mono- kuris pirmiausia buvo pritaikytas 

!

Wealth or Nations", kurioje jis 
pagrindė laisvą ūkininkavimą, pa 
remtą pelno siekimu. Tai buvc 
ir kapitalistinės santvarkos pa
grindimas, kai net ir neturtin
giausi galėsią pasiturinčiai gyven 
T:. Net šimtmečiui nepraslinkus 
nuo knygos pasirodymo, atsirado 
kapitalistinės santvarkos kritikai, 
o ypač K. Marksas, pajėgęs su
durstyti svetimas mintis. Iš jo 
raštų ir išriedėjo komunizmas, 

Rimties valandėlei 

KRISTAUS TEISYBE TAUTAI 
NEPATIKO 

Ne viską mes žinome, ką Kris- Į statymui įvykdyti sankcijos, tai 
tus yra padaręs ir £ą yra kalbė- j gyvenime lygia greta neteisybė 
jęs. Ką pirmieji krikščionys apie atsistotų su teisybe. Ilgus amžius 
Kristų kalbėjo ir ką tikėjo, irgi Į vergai ir baudžiauninkai jau 
ne viskas Evangelijoje yra sura- į krikščioniškame pasaulyje buvo 
syta. Tačiau iš to, kas Evangeli- žemesr-ės rūšies žmonės. Kai jie 
joje yra apie Kristų parašyta, ga- į sukilo ir parodė jėgą, tada tik vi-
lima susidaryti šiokį tokį vaizdą! šiems atėjo į galvą, kad vergija 

Komunistų partijos pačiu I ̂ ^ ekonomika, atsiradusia 
svarbiausiu klausimu L. Brež- j P ° k a r l ° laikotarpyje. Kapitakz-
nevas ėmė sukinėtis ir išsisuki
nėti: "Komunistai anaiptol ne
pranašauja, kad kapitalizmas 
"automatiškai žlunga". Jis dar 
turi nemažų išteklių. Tačiau pa
starųjų metų įvykiai vėl ryškiai 
patvirtina, kad kapitalizmas — 
tai visuomenė, neturinti atei
ties". 

Labiausiai stebina ne šis jo 
pareiškimas, bet teigimas: "Mes 
neslepiame savo nuomonės, kad 
įtempimo mažinimas sudaro 
palankesnes sąlygas taikiam so
cializmo ir komunizmo kūrimui. 
Socializmas ir taika yra neat
skiriami. Toks įtempimo maži
nimas ir klasių kovos santykis. 
Mes, komunistai, kovojame ir 
kovosime už taiką". 

Jis neryškino klasių kovos ir 
taikos santykio. Savaime pra
šosi išvada, kad komunistai yra 
u taiką, kai ji naudingesnė už 
klasių kovą. 

rė šio dienraščio idėjinius pa
grindus, jie kėlė tautinius ir 
krikščioniškus uždavinius ir jun
gė visuomenę bendriems tiks
lams. 

Kapitalistinės santvarkos 
kritika 

Komunistų partijos 24-me su-

zės gilėjimą per pastaruosius 

Kaip prieš šešis dešimtmečius 
gyvenimas, sprendžiant dienos buvo žadinama tautinė sąmonė, 
reikalavimus, yra kartu tautos ir kaip laisvės laikotarpy buvo ke-
tautinės išeivijos gyvybės pulsas, lįama tautinė dvasia ir stiprina-

EMenraščio gyvybė nėra tik m o s moralinės vertybės, taip 
dienos reikalai, kurie kasdien vis * • * * nedalios laikotarpy kelia
is naujo kyla, bet ir žmonės, ku- mas ^ a s ir viltys iki laimėji-
rie j tuos reikalus atsiliepia, juos • ° v e s t l k o v * P n e š komunizmą, 
svarsto, su jais supažindina vi- * a tP vergijos nešėją, ir prieš ko-
suomenę ir pasiūlo jai tin- munistinį okupantą, kaip lietu-
kamiausius sprendimus. Ryšys ^ t a u t o s išnaudotoją. Kovos 
su žmonėmis skirtingai reiškiasi laikotarpy žadinamos naujos pa-
visuomenėje ir skirtingai spau- i ^ 0 5 viimti pavargusiųjų ir savo 
doje. Anot prancūzų rašytojo ir -pareigas atlikusiųjų vietas, kad 
žurnalisto Ernest Heilo, laikraš- į***? S ^ b ė i š l i k t u Jaunojoje 
tininkas neturi būti visuomenės kartoje, kurios pareiga išeivijoje 
vadas, bet būtinai turi stebėti vi- palaikyti kovos dvasią ir laimėji-
suomenę ir jos reikalus. Redakto- m u v" t iS-
rius, sako jis, neturi būti visuo- * 
menės viduje ir joje paskęsti, bet 
būtinai turi matyti tiek vidų, Žmogus palinksta po amžiaus 
tiek išorę, kad lengviau galėtų naš^- Institucija amžiaus naš-
daryti priimtinus sprendimus. t o s nejaučia. Institucijose keičia-
Tokie buvo "Draugo" pirmūnai * žmonės, bet nesikeičia parei-
dar prieš dienraščio laikus, kaip S05- Laikraštis yra informacinė 
kun. Antanas Staniukynas ir kun. institucija, kurios gyvybė laikosi 
Antanas Kaupas, tokie buvo ir dabartimi ir ateities siekimais, 
dienraščio pranokėjai, kaip kun. Kiek laikraštis atsiliepia į laiko 
Fabijonas Kemėšis, vysk. Pranas reikalavimus, kalba savo laiko|važiavime paskelbta- "Kapita-
Būšys, Leonardas Simutis, Ignas kalba ir mato laiko ženklus, tiek ^^c, )s^zk tebegilėja". L. Brež-
Sakalas ir daugelis kitų. Jie suku- Jkyra gyvas. Laiko ženklus laik- Dev}^ t d i k o p a v a i t o t i tą kri-

raštis turi suprasti, nes jis yra 
tarpininkas tarp daugelio žmo
nių, įvairių visuomenės poreikių 
ir tautos reikalų. Ne kiekvienas 
sušukimas yra laiko žodis, bet 
kiekvienas šios dienos tautinis 

Kreipiant žvilgsnį į dienraščio reikalas yra laiko ženklas, kuri 
"Draugo" sukaktį, pirmiausia a- fafedfe turi parodyti supran-
kys atsiremia jo pirmūnais ir vė- t3imu b i k j u žmonėms. 
Iešmais papėdininkais. Jų pastan
gose matyti dideli užmojai "Draugas" ryžtasi šiam tikslui 
spausdintu lietuvišku žodžiu ieš- tarnauti ir ateityje, kaip jis yra 
koti tikėjimo ir tiesos, nurodyti stovėjęs tautos, tiesos, žmogaus 
laiko dvasią, skiepyti laisvės laisvės ir asmens vertės ryškini-; 
troškimus ir tautinės sąmones m o tarnyboje per šešis dešimt-
pasireiškimus, skatinti jaunąsias mečius. Tikėjimo tiesa, kiek ją 
kartas išeivijoje Išlikti prie tau- žmogus gali pažinti, tautos rei-
tos kamieno. Iš to viso ir galima kalai, kiek jiems paskiras tautos 
matyti tartum paveiksle visos narys gali pagelbėti, žmogaus 
tautos dvasinį veidą. laisvė, kiek ja su atsakingumo 

* pajautimu kiekvienas gali naudo-
Šešiasdešimties metų laikotar- ils> g tie uždaviniai, kurie visa 

pis istorijoje yra labai trumpas į ° ^ e „™*ada ^nepasiekiami-
laikas. Toks pat laikas žmogaus Jaci™ J naujo ryžtis jų siekti ir 
gyvenime jau yra gana ilgas. *£*}įg***'?***Z. 
Tautos gyvenime pusšimtis ir r a s c i ° s i e k l m a & •» «**įį 
daugiau metų gali pakeisti iš ^- ^ ^ ^ . n e * mformaane, 
grindų ne tik nusistovėjusią tvar- * • • t f u t o l I ° . g e n i m o anti
ką, bet ir pakreioti gyvenimą n / \ k a d , P 7f lkstųsi V^anvs 
skirtinga linkme. Per šešiasde- į***! į į * 0 ^ u z m ° i a J S i r 

Simt metų-juk pasikeičia kelios bendrais tikslais. Tai visos tautos 
kartos ir susiklosto skirtingi gy- - ^ v e r g t o j e tėvynėje ir laisvoje 
venūno klodai. Per tokį laikotar- l se™J? ]e rJŠ**™g T a m a n " 
pį gali net kelis kartus pasikeisti gazuojasi ir Draugas pačia savo 
žemėlapiai, rodą valstybių ir tau- egzistencija, stiprindamas tautą 
tų pasikeitimus, kaip tai yra su ir aiškiau atskleisdamas tiesą, 
iietuvių tauta. "Draugas", kaip dienraštis, 

"Draugas" dienraščiu pradėjo minėdamas savo Šešiasdešimt 
eiti, kai lietuviai ateiviai Ameri- metų gyvavimo sukaktį, ryžtasi 
koje dar tik nedrąsiai svajojo apie ir ateityje spręsti lietuvių tau-
savo tėvynės nepriklausomybę ar tos gyvybinius reikalus. Kartu 
autonomiją. Jis sulaukė nepri- su Amerikos ir viso laisvojo pa-
klausomybės paskelbimo, valsty- šaulio lietuviais jis ryžtasi kelti 
bės kūrimo, tautos išsilaisvini- ištikimybės gyvenamam kraštui 
mo ir pažangos savo laisvoje te- ir tautinės kūrybos dvasią, padė-
vynėje. Dienraštis, džiaugdama- damas visiems pažinti save ir at-
sis Lietuvos laisve su visa tauta siliepti į laiko balsą. Per šį lai-
tr jos dalimi išeivijoje, savo in- kotarpį pasikeitė redaktoriai ir 
formacija ir paskatais dėjosi prie bendradarbiai, keisis ir dabarti-
tautos kūrybos. Bet jis negalėjo niai jo darbuotojai, bet dienraš-
neliūdėti su visa tauta, kai jos tis tęs savo pasiuntinybę, kol jis 
laisvė svetimųjų buvo užgrobta, bus reikalingas pavergtai tautai 
kai prievarta, vergija, trėmimai, žadinti viltis ir išeivijai užtikrin-
karai, naujos žudynės ir išnaudo- ti ateitį. Pr. Gr. 

mas stengėsi žengti koja kojon 
su laiku. Tai leido skatinti ūkio 
augimą, bet negalėjo pašalinti 
kapitalizmo priešingumų. Žymus 
gamybos sumažėjimas, nedarbo 
didėjimas daugelyje kapitalistinių 
kraštų susipynė su valiutos, ener
getikos ir žaliavų tiekimo ne
sklandumais. Infliacija dar pa
aštrino ūkinę krizę. O pastaroji 
ėmė didėti dėl karinių išlaidų. 
Padidėjo idėjinė' ir politinė bur
žuazinės visuomenės krizė. Ji apė
mė valdžios įstaigas, politines 
partijas, išklibino dorovės nor
mas. Korupcija vis aiškiau ma
tyti net aukščiausiose valstybinės 
mašinos grandyse. Tebesmunka 
dvasinė kultūra, didėja nusikals
tamumas. 

Jis pasakė daug tiesos, bet api
bendrinimas yra labai paviršuti
niškas ir klaidinantis. Jo didžiau
sia klaida visiems kapitalisti
niams kraštams primetimas to pa
ties negando ir nematymas tų ne
gerovių, kurios tebeklesti komu
nistiniuose kraštuose. 

Kapitalizmas ir komunizmas 

Šiais metais sukanka 200 metų, 
kai škotas ekonomistas Adam 
Smith išleido : knygą "The 

jo nekenčiamoje Rusijoje. 
Ar Rusijoje įgyvendintas komu 

nizmas? Ne. L. Brežnevas mėgs
ta kalbėti apie monopolijas, ta
čiau jis pamiršta, kad Sovietai ir 
šiandieną tebeturi valstybės mo
nopolį, kuriam priklauso visos 
ūkio šakos, visos įmonės, visi dar
bininkai ir biurokratai, kurie turi 
tenkintis tais trupiniais, kuriuos 
proletariato diktatūros vadovybė 
nutaria jiems numesti. Jis kalba 
apie komunistinę pažangą, bet, 
gyventojų skaičiui us, jau 
nepajėgia jų išmaitinti. Komunis 
tinė valdžia skelbia planus, juos 
vykdo, bet gyventojams dažnai 
pateikia niekalus. Žada komu
nistinę santvarką, gerovę, bet vis 
tebeveržia gyventojų diržus ap-

J siginkluoti ir vykdyti imperialis
tinę Rusijos politiką pasaulinės 
revoliucijos priedangoje. Maža 
kalbėti apie ūkinius trūkumus, 
kai skelbiama tik viena dogma, 
gyventojai verčiami ją išpažinti 
ir jos rėmuose gyventi. 

Santvarkų aižėjimas 

Bromus Nainys. PLB pirminin 
prezidentiniu kandidatu Ronald Reagan. 
Pabaltijo ir kitų pavergtų tautų klausimai. 

Z susitiko Chicagoje su 
Pokalbio metu buvo paliesti 

Jei A Smith galėtų pamatyti 
dabartinį kapitalistinį pasaulį, jis 
nusistebėtų šios santvarkos lai
mėjimais, suvisuomenėjimu ir ne
tobulumais. K. Marksui sukeltų 
nerimą žemas darbininkų pragy
venimo lygis komunistiniuose 
kraštuose, lyginant su kapitalis
tiniais, nes pirmojoje santvarkoje 
plėšiama didesnė antvertė nuo 
darbininkų atlyginimo, kaip ant
rojoje. Kapitalistinėje santvarkoje 
darbininkai gali savo teises gin
ti, kai komunistinėje yra visiško
je ''neklaidingosios" partijos pri
klausomybėje. 

L. Brežnevas skatina komunis
tus bendrauti su socialistais, bet 
pirmieji nė per plauką negali 
nuklysti nuo Sovietų globojamo 
komunistinio internacionalizmo. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
krikščionybę. Jei komunistams 
naudinga bendrauti su krikščio
nimis, jie tai darys, bet visada 
kovos prieš krikščionybę ir sieks 
jų sunaikinimo. 

Sovietams rūpi sugriauti ne ka
pitalistinę santvarką, kuri Vaka
ruose yra kritikuojama ir smer-

apie Kristaus žmogišką charakte
rį, kuris mums gali atstovauti 
paties Dievo sąvokai. 

Skaitydami Evangeliją, ran
dame, kad Jėzus visą laiką turėjo 
kovoti su savo tautiečiais. Ta pa
ti Dievo kova su savo išrinktąja 
tauta randama Senajame Testa
mente, pradedant nuo Abraomo, 
per visą žydų istoriją. Visą laiką 
Dievas per pranašus varžėsi su 
savo tauta, kuri buvo neklusni ir 
kieto sprando. O kas gi kaltas, 
kad ji tokia buvo, sunku pasaky
ti. Ji buvo jo tauta, ir jis ją per 
ilgus šimtmečius auklėjo. 

Skelbdamas dangaus karalystę, 
Kristus reikalavo tikėjimo, bet 
niekur nepanaudojo fizinės jėgos. 
Jis galėjo prikelti numirėlius, ga
lėjo pagydyti raupsuotuosius, ga
lėjo sustabdyti audrą ir šėlstan
čius vandenis, bet prievartos dėl 
savo skelbiamos tiesos nepadarė 
nė vienam. Niekas istorijoje ne
buvo toks tolerantas kaip Jėzus 
iš Nazareto. Jis nereikalavo prie
varta priimti jo skelbiamo moks
lo. Jis daugelį kartų barėsi su žy
dais dėl tikėjimo, bet niekada ti
kėjimui įtvirtinti rrepavartojo 
prievartos, nes Dievas turi būti 
priimtas tikėjimu laisvai. Kris
taus tolerancija yra paties Dievo 
tolerancija. Tai yra paties Dievo J 
meilė, leidžiant saulei kasdien 
užtekėti blogiems ir geriems, o 
lietums lyti lygiai ant teisiųjų ir 
neteisiųjų (Mt. 5,45). 

Tačiau yra atvejų, kad toleran
cija ir nuolankus tylėjimas kie
tos širdies ir šiurkčios dvasios 
žmonėms gali byloti, jog jų gy
venimo būdas yra priimtinas. 
Nuolankus tylėjimas gali kartais 
reikšti, kad tylintysis yra bailus, 
iš baimės prisitaikąs viešajai 
nuomonei ir neturįs savo nuo
monės. Daug kur gyvenime rei
kia jėgos ir prievartos. Jei visai 
nebūtų prievartos, jei išnyktų į-

kiamos jos negerovės, bet sunai
kinti demokratiją, pripažįstančią 
piliečių lygybę, ir krikščionybę, 
visai kitais pagrindais beugdan-
Čią žmogaus asmenybę. 

Šiuo metu L. Brežnevas dar 
kalba apie skirtingų pasaulėžiū
rų taikos sambūvį, kol Sovietai 
neturi visiškos jėgos persvaros, o 
komunistinė pasaulėžiūra visuo
tinai lemiančios įtakos pasaulyje. 

yra priešinga Kristaus mokslui. 
Kilnios sielos supranta meilės 

įstatymą ir jį priima, bet kietos 
širdys kitos jėgos nepripažįsta, 
kaip tik fizinę. Tokiems baimė 
daugiau veikia kaip gražūs žo
džiai. Gyvenime matome, kad, 
kai mirties bausmė buvo panai
kinta ir pradėta visokiais įstaty
mais ginti vagis ir žmogžudžius, 
tai nusikaltimai padidėjo ir pa
gausėjo, o visiems žmonėms gy
venimas pasidarė nesaugus. 

Nuolankusis Nazareto Jėzus, 
kuris skelbė meilės religiją, žino
jo žmogaus psichologiją. Evan
gelijoje sakoma, kad Jėzui "visai 
nereikėdavo, kad kas paliudytų 
apie žmogų. Jis pats žinojo, kas 
yra žmogaus viduje" (Jn. 2,25). 
Jeigu jis, įėjęs į Jeruzalės šven
tyklą pirkėjams ir pardavėjams 
būtų pradėjęs aiškinti apie dan
gaus karalystę ir būtų prašęs, 
kad tie pirkliai išsivestų gyvulius, 
tai būtų suprasta, kad tai tik ne
rimta kalba ir tarsi ne jiems sa
koma. Koks Jėzus buvo psicholo
gas ir kaip artimas žmogaus pri
gimčiai, gražiai matome iš įvy
kio, kaip jis mušė prekiauto
jus Jeruzalės šventykloje. 

"Artėjant žydų Velykoms, Jė
zus nukeliavo į Jeruzalę. Šven
tykloje jis rado prekiaujančių 
jaučiais, avimis, balandžiais ir 
prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs 
iš virvučių rimbą, jis išvijo visus 
juos iš šventyklos, išvarė avis ir 
jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, 
išvartė jų stalus. Karvelių par
davėjams jis pasakė: Pasiimkite 
savo paukščius ir iš mano Tėvo 
namų nedarykite prekybos na
mų" (Jn. 2,13—17). Tai labai 
trumpas įvykio nusakymas. Prie 
tokios jėgos ir prievartos, aišku, 
Jėzus kalbėjo ir atitinkamus žo
džius, kurie Evangelijoje nepa
rašyti. Iš tikrųjų buvo tai sukelta 
audra šventykloje, ir visi pa
matė, kad šventykloje turgaus 
daryti negalima. Nuo seniai toks 
turgus vykdavo, ir niekam nea
teidavo į galvą, kad kas čia bloga 
darosi. Kunigai ir Įstatymo a;š-
Icintojai nieko blogo tame nema
tė. Todėl žydai šaukė, kad Jėzus 
griauna seniai nusistovėjusią 
tvarką kažkokiu kitu autoritetu. 
Dėlto klausė: "Kokį ženklą 
mums galėtum duoti, jog turi 

(Nukelta į 5 pusi.) 

«£ 

ROCKEFELLERIS CHICAGOJ 
Egzekutyvų klubas buvo atsi-

kvietęs viceprezidentą Rockefel-
lerį. Savo kalboje jis pasveikino 
prezidentą Fordą su laimėjimu 
rĮiinnifl jralsujoje. Parei&ė, kad 

TIRONŲ NAGUOS 
P r i s i m i n i m a i 
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— Nein — "ne" ir nueina, lipa laiptais ž^tnyn. 
Lieku toliau prirakintas ir pusiau kybąs prie šių ge
ležinių durų grotų. 

Klausau Rymeikio 
Pagaliau vėl grįžta Behrentas. Atrakina mane 

nuo durų. Žiūriu į savo rankas. Oda apdraskyta, la
bai peršti, vietomis rasoja kraujas. Vėl stumia mane 
j savo kambarį, kuriame jis mane jau tiek daug kan
kino. Stoviu ir žiūriu į Behrentą. Akys blizga, it stik
linės. Atrodė išgėręs- Kas vėl čia manęs šiandien lau
kia? 

Pagaliau pakyla nuo kėdės. Prieina prie manęs. 
Stumia vėl mane į kampą ir priveria duris. Taip pat, 
kaip aną antrą kartą, kada įsivedė Pakutinską ir šis 
nesustodamas pakartojo ankstesnius savo "parody
mus'*. Jsako tylėti. Behrentas išeina. Už valandėlės 
grįžta. Kažką įsiveda. Spėju ką ir neapsirinku. Paga
liau prabyla Behrentas: 

— Sėskis. Rymeiki. ir pasakok, 
šiurpas apima mane, nes iš to tipo nieko gero 

nesitikiu. Labiausiai jo suėmimo bijojau. 
Štai dabar jis Čia. Prisimenu šiandien j rnane 

sudaužytą steką. Dabar gerai žinau iš kur ji. Tai iš 

tik vakar naktį galėjo būti areštuotas. Jo tardymo j skiriant Baltrimą, Nauburą, Mockų, savo bute nėra 
duomenys jau Behrento paruošti. Kaip greitai. ! mačiusi. O dabar du melagiai kuria jiems pasakas, o 

Rymeikis pasakoja viską tą patį, ką ir Pakutins- ; šie du pakvaišę idiotai — Wischotteris ir Behrentas — 
kas. Be sustojimo, te galvojimo, be pertraukos: klauso ir tiki. Aišku, abudu neturi jokio supratimo 

— Rudenį, rodos, spalio mėnesio pabaigoj, dienos Į apie slaptų organizacijų veiklą ir šį kartą atlieka tar-
neatsimenu, bet buvo sekmadienio pavakarė. Palangos. dymą ir bylos fabrikavimą. Norėdami išvengti fron-
pradžios mokyklos vienoje klasėj* įvyko Palangoje: to ir norėdami tęsti savo spekuliacines išvykas Lie-
veikiančios slaptos organizacijos "Vyčių" susirinki- tuvon iš kailio neriasi, fabrikuoja bylas ir kankina 

jis nekandidatuosiąs į viceprezi
dentus, tačiau sutiko, kad tas 
jo atsisakymas nėra taip tvir- j R y m e i k i o paimta jo arešto metu. Mat, jis buvęs, ro
tas. Suminėjo, kad Kissingerio į d o 8 artilerijos karininkas. Dažnai jį matydavau ne-
kritikavimas nesąs pilnai pa- j siejantis ir mušant į aulinius batus, kuriais jis daž-

mas. Jį pravedė mokyklos vedėjas Kiemaitis, kuris yra 
šios grupės vadas. 

Mini daug pavardžių asmenų, dalyvavusių susi
rinkime. Tarp jų net t rys majorai, du kapitonai mi
nimi. Ar ne juokinga? 

Slaptoje pusiau karinėje organizacijoje, kurioje 
net trys majorai minimi, jos vadas yra tik vyres
nysis leitenantas. Juk Rymeikis taip pat majoras, o 
jam vadovauja vyresnis leitenantas, šioje gaujoje ir 
jis, kaip ir Pakutir.3kas mini daug man nepažįsta
mų asmenų pavardžių. Jis taip pat porina, kad po su
sirinkimo Kiemaitis visą šią gaują pakvietė į savo 
butą užkandžiams ir išgėrimui. Viskas jau buvę pa
ruošta, aptarnavusi Kleinaičio žmona. 

Kaip ir po Pakutinsko pasakojimo, geriau sakant, 
svaičiojimo, galvoju: kur protas? Kas mane tardo ir 
kieno naguose aš esu? Slapta organizacija, kurioje 

nekaltus žmones. 

Baigė Rymeikis savo "pasaką*'. Sakau, pasaką, 
nes tai juk tikra pasaka, kurios du bukapročiai ir 
neišmanėliai klauso ir tiki. Jį išvedė, nes Rymeikis 
irgi buvo laikomas gestapo namų kalėjime. Lieku vie
nas kambary kerčioje uždarytas. Galvoju, kokia velniš
ka klasta ir melas. 

Grįžta Behrentas, nuvedęs Rymeikį, kitą niekšą 
ir mano žudiką. Įsako išeiti iš kerčios, o po to klau
sia: 

— Na, Kiemaiti, ką dabar pasakysi? 
Atsakau. 
— Rašyk viską, ką sakė Pakutinskas ir Rymei

kis. 

grįstas. nai avėdavo rodydamasis PaLuagoje- Rymeikis, &**ku, 

šiuo mano pasakymu Behrentas labai patenkintas. 
Liepia atsisėsti ir pasiūlo lietuvišką "Kir". Rūkau. Įsi-

net vienas kito nepažįsta, baigia savo susirinkimą j v e d a m a S i n i g t c , biaurios išvaizdos, negražią ir nesim-
"vado" bute išgėrimu. Žinoma, šarlatanas Rymeikis; p a t i š k ą m o t e r j . Ar gali gražios ir simpatiškos mote-
kitaip ir negali įsivaizduoti. Visur ir visuomet viskas' 
turi būti baigiama išgėrimu. 

Bet kaip įtikins bukapročius? Akistatoje su Pa-
kutinsku suabejojo jo pasakojimu, bet šis šarlatanas 
porina tą patį. Jis gi gerai žino, kad aš nedalyvavau 
su juo kartu jokiame susirinkime, jis niekada nėra 
buvęs mano bute, mano žmona tikrai jo. aė iotiį, iš

rys tarnauti gestape, tokiose žvėrių gaujos namuose, 
matyti sudaužytus ir net sužalotus bei kruvinus 
žmones. Galvoju, ji pati greičiausia yra sužvėrėjusi 
sadiste, reikalui esant, ji gal drasko ir kankina, nes 
jos išvaizda tikros sadistės. 

(Bus daugiau) 

' 
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J A U N I M O C E N T R E 
Rengia MARGUTIS 

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE | f DUETŲ IR SOLO DAINŲ KONCERTAS 

RIMAS STRIMAITIS, lyrinis tenoras, VACLOVAS VERIKAITIS, bosas-barifonas 
iiiiiiiiuiiiiiiumiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiu JONAS GOVEDAS. akompanialorius IIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilItUlIlUIHIIIIIIIl 

Visi kviečiami dalyvauti. 
Bilietai gaunami Margučio 

raštinėje, 
2422 West Marquette Road 

Telef. — GR 6-2242, GR 6-2271 
=& 

BENDRUOMENĖ, VISUOMENE 
JAV Lietuvių Bendruomenės datų tarpe nematyti eiiės pla-

tarybos rinkimai įvyks ateinan- čiai pasireiškusių asmenybių... I 
tį mėnesj. Tai išskirtinis įvykis Nuovargis? Metų našta? Kiti! 
ne tik Amerikos, bet ir viso pa- rūpesčiai. Kokios bebūtų prie- j 
šaulio lietuvių kasdienybėje, nes žastys, ačiū jiems ir (šiais mo-
dabartinėmis sąlygomis tai ir terų teisių laikais) joms už pa-
bus plačiausia demokratinio pro
ceso demonstracija mūsų visuo
menėje. 

Lietuvoj juk laisvų rinkimų 
nėra. Kituose kraštuose lietuvių 
yra mažiau, negu JAV, ten ir 
gyvenantieji visuomeniniai sam
būriai kuklesni. JAV-se dauge
lis turime progų laikas nuo lai
ko dalyvauti atskirų organizaci
jų rinkimuose. Bet tos organi
zacijos, visiškai nebandant čia 
mažinti jų vertės, yra daugiau 
ribotos, uždaros. LB rinkimuose 
tad ir matome daug platesne 
visuomeninio pasireiškimo pri
vilegiją, pasiekiančią visus JAV 
lietuvius tiesiogiai. 

Aišku, kaip kiekvienoj privi
legijoj glūdi visuomenės nario * W 18 metelių ir užsiregistruo- 1 ^ , ^ 1 5 

stangas! 
Vidurio Vakarų apygardoje 

kandidatuoja 9 moterys ir 29 
vyrai. Amžiaus ribos — prade
dant 21 metais iki 68! Gyven
viečių pasiskirstymu siekiame 
ne tik Chicagos apylinkes, bet 
ir St. Louis, Omaha, Hot 
Springs. 

Kandidatai — tai bene įdo
miausia ir, be abejo, gyviausia 
rinkimų priežiūros dalis. Apie 
kandidatus tad dalinsimės min
timis kitomis progomis. 

LB rinkimuose dalyvauti yra 

C L A S S I Fl ED G U I D E 
B E A L E ST A T E 

Brazilijos lietuviukai Sandra ir Robertas Saldžiai domisi žaidimais 
"Mūsų Rūtelės" stovykloje, kurioje stovyklavo nuo 8 iki 14 metų am
žiaus. Itu apylinkėje netoli Sao Paulo, Brazilijoje, Prano Kondroto ūky
je sausio 18-25 d. stovyklavo apie 50 vaikų. Nuotr. A. Saulaičio 

BRICK RANCH 

3 years old. Near Washington Square 
Mali. 3 bedrooms, carpeted thruot, 
centrai air, oversized garage with 
opener. Many convenient eactras. Low 
30's or offer. 

TEL. 333-2478 

Balsavimui yra skirtos dvi 
dienos — balandžio 24 ir 25. Į-
sidėmėkime jas! 

LB veiklos ir rmkiminėmis 
temomis dalinsimės su skaityto
jais maždaug reguliariai kas sa
vaitę. Skaitytojai taip pat yra 

lengva ir paprasta. Niekas ne-! kviečiami ' 'Bendruomenė, Vi-
stabdo ir nelaiko, nedraudžia — suomenė" skyrelyje bendradar-
visiems durys atidaros. Tereikia biauti savo pasisakymais, u£-

teisė ja naudotis, rodyti asme
ninę iniciatyvą, ar ne. Gal to
dėl, kad tokių privilegijų turime 
taip mažai, jos taip mažai mū
sų kalendoriuose pasirodo, toms 
privilegijoms neskiriame tinka
mo dėmesio — tokio, kokio jos į- rinMminėje tvarkoje. 

ti savo gyvenamoje apylinkėje, 
t. y. būti solidarumo mokestį 
susimokėjusiems LB nariams. 

Jau pati Bendruomenės idėja 
skatina atvirumą, prieinamumą. 
Sis bruožas ryškiai matomas 

ir komentarais. 

Trumpus laiškus siųsti čia ra
šančiajam Antanui Dundzilai, 
6802 S. Maplewood Ave., Chica
go, UI. 60629. 

Spauda yra mūsų ryšys ir lie
tuviškųjų aspiracijų didžioji tal
kininkė. Su šiuo skyreliu kuk
liai, bet konkrečiai bandome tal
kininkauti Bendruomenės užda
viniuose priešrinkiminiu laiko
tarpiu. Antanas Dundzila 

3.3 akrai tuščios žemės prie AR
CHER ir 135 gatves, netoli Lemonto, 
platumas 464 pėdos prie 135 gatvės ir 
500 pėdų gilumas, pastatų nėra, tinka 
bet kokiam mažam ūkiui. Yra gazas, 

elektra ir telefonas. Galimybė pa
keisti į namą Marauette parke ar 
Brighton parke; $5,500 už akrą. Skam
binkite savininkui 284-5701 nuo 9 vaL 
ryto iki 7 vakaro, kalbėkite lietuviš
kai. 

B E A L E S T Ą T E 

Prie 72-as ir Maplewood parduoda
mas 5 kamb. (2 mieg.) mūro namas. 
Gazo šilima. Žemi mokesčiai. Ne
brangus. 737-8161 

Staiga amžinybėn iškeliavus mūsų uoliam Mažosios Lietuvos 
veikėjui, mokytojui, istorikui, teikraštininkui 

iš tikrųjų vertos. Tad L B rinki 
mų metu neapsigaukime: ver
tinkime šį įvyk% nebūkime pa
syvūs. Pozityviai žiūrėdami reiš
kiame viltį, kad kuo didesnis 
mūsų Bendruomenės "piliečių" 
skaičius privilegija pasinaudos 
— dalyvaus rinkimuose. 

Ateinančiuose rinkimuose bal
suosime už kandidatus į LB ta- — 
rybą. Kuriems įdomi termino
logija, naujai renkamoji taryba 
vadinsis "aštuntoji" (panašiai, 
kaip dabartinis JAV kongresas 
vadinamas "devyniasdešimt ket-

Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkas Modestas Jakaitis 
informuoja, kad bent po vieną 
rinkiminę būstinę bus kiekvie
noje apylinkėje. Jų adresai, aiš
ku, bus skelbiami vėliau. Didesr 
nės kolonijos, kaip Chicagos 
Marauette Parkas, turės ir dau
giau būstinių. 

Įvairhj prekių pasirinkimas ne-
bransfiai & mūsų sandelio. 

A. A. 

JURGIUI PETERAICIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia žmonai MARIJAI, dukterims DAN
GUOLEI, RASAI ir kitiems giminėms, kartu budėdama 

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugija 

Mūrinis. 2 botai po 5 kamb. Ka
rnas prie 72-os ir Washtenaw. Geras. 
Pigus. 

Mūrinis. 23 meto. 4 H kamb. Prie 
72-os ir Homan. Kabinetine virtuvą. 
įrengtas sausas rūsys. Baras. Garažas. 
Centr. vėsinimas. 

Prie KH- - ir Fairf teid. Geras 7 
kamb. mūro namas: KabinetinS vir
tuve'. Brangi vonia, dWeH miegami. 
Šviesus. 

Prie «8-os Ir Roc*well. Mflrints 
1H aukšto. 22 metų. Kabinetines 
virtuves. Brangios vonios. įrengtas 
rūsys. Naujas garažas. Geras. Pigus. 

Brokeris P. ŽUMBAKIS 

3 BEDROOM BRICK Ceramic tile 
bath. Pinished bsmt, New Stove & 
refrigerator. Storms and sereens. 
Carpeting. Near 81st Place and 
Lawndale Ave. High 30's. 

284-2130 or 582-2430 

BEVERLY SHORES, IND. 
Former model home, 3 or 4 bed-
rms. Large corner lot. Mortgage 
balance can be assumed. Only — 
$24.800. 
DUBOIS REALTY - 219-872-6467 

IŠNTOMOJAMA — FOR KENT 

Išnuom. 4 kamb. butas, 2 mieg. 1-
me aukšte iš kiemo. Be baldų. fceOiu 
apšild. Patiems mokėt už gazą tr 
elektrą. Suaugusiems. Jokių gyvulėlių. 
$85 mėn. Užstatas reikalingas. 

281-4756 

3^2 rooms f or reat. 
Near 60th Place & Homan Ave. 

Call 335-4658 
IŠNUOM. kambarys vyrui 2-me 

aukšte su atskiru įėjimu ir patogu
mais. 

4491 S. Talman Ave. 523-S&44 
IŠNUOM. mieg. kambarys apylin

kėj 56 ir Homan Ave. 
Skambint 476-7745 

Grąžos "custom" mūras. 3 butai: D Č M £ i i l 0 ! 

2 Do 2 miegamus: vienas vieno mie-
į !mo . S k i r i šildymai. Didelis Nemokamai aUduoa.u i n j met, y -

IR GYVENKIME CIA 

kampinis sklypas. Tik 18 metų se
numo. 2 naaš. mūr. garažas. ApyL 
71-os priešais Marauette pko. 
#252. 
Mūr. tnmgalow. Ųžimkite šį erdvų 
5 kamb. mūr. bungalow su uždaru 
porčiu. Pilnas rūsys ir pastogė. 
Plius 2 maš. garažas. Kaina — 
$29,900. #243. 

GARFIELD K1DGE REAL 
ESTATE 

6921 W. Archer Ave, — 586-3434 

2501 W. 6»th St., Chicaeo, III. 606i» 
TW. WA 5-2737, 254-3320 

V. Valentinas 

COSMOS PABCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 

virtuoju'"). Tai reiškia, kad jau|$tt3 ^.Hąteted st..jChieago m. eoeos 
septynis kartus (vis trejų me
tų kadencijai) visuomenė davė 
įgaliojimus JAV Lietuvių Bend
ruomenę ugdyti ir mūsų visuo
menės reikalais rūpintis. Kitos 
organizacijos, kur taip plačiai 
ir tiesiogiai bei proporcingai vi
suomenė būtų įjungta, neturi
me. . . . . 

^ M t « M I » M > » M M » M M • » • • 
10% _ . 20% — 30% pigiau mok5site 
oj; apdrauda nuo ugnies ir aotonio- \ 
biljo p a s 

F R A N K Z A P O L I S i 
3208*4 Wes* &5th Street 

Chicago. niinois 
Telef. GA 4-8654 

Taryba yra vyriausias JAV •_•_ » ^ > . $., ,r7T7 , , 
renkamas trejų LB organas, 

metų kadencijai. Kokios jos pa
reigos? Pažiūrėkime. 

Taryba nustato L B veiklos 
kryptį ir būdus, ji priima ir kei
čia įstatus ir taisykles, renka 
krašto valdybos pįrmminką ir 
tvirtina valdybos narius. Tary
ba renka L B Garbės teismą ir 
Kontrolės komisiją, tvirtina 
veiklos planus ir sąmatas, apy
skaitas ir rūpinasi kitais reika
lam. 

įprastine tvarka taryba su
važiuoja akivaizdiniams posė
džiams bent kartą metuose, o 
kartais ir du kartus. Taip pat 
palaikomas ryšys koresponden-
ciniu būdu. Štai ir dabar, pirmą 
balandžio savaitgalį, įvyks sep
tintosios tarybos sesija Phila-
defphijoje. Pasekime spaudą, 
pasidomėkime, kas ten bus 
svarstoma ir nutarta. 

Pagal taisykles visose JAV 
j tarybą rinksime 60 narių, šiuo 
metu kandidate sąrašų visose 
apygardose dar nežinome, ta
čiau LB Vidurio Vakarų apy
gardos (įeina ir Ulinois valsty
bė) kandidatų sąrašas jau bu
vo paskelbtas, tad galime ko
mentuoti. 

Yra išstatyti 38 kandidatai 
24 tarybos narių vietoms. Taigi 
kandidatų netrūksta! žvelgiant 
l pavardes (jas paminėsime kita 
proga), malonu matyti eilę ta
rybos "veteranų", bet smagu 
skaityti ir naujus vardus. Ta
čiau nėra džiaugsmo be ašarų 
— kai kas sako. Tad ir čia tru
putį gaila, nes išstatytų kandi-

MAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senes tr ededn naujus pė

dus. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirba d€t duju. fdeda vandens 
žudytu vus. Kreiptis — 

A. BANYS — teL 447-8806 

HEATTNG OONTRACTOR 
ir perstatau senus visi; rūšių namo 
apšildymui pečius, air conditioning 

Įrengtu mieste ir užmiesty naujus 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. Western Avenne 

Chicago. nitnoi* 90609 
Telef. — VI 7-S447 

P U S M E Č I U I 

$71.00 Chicagoje 
$52.00 Ciceroie 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams aato apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

J. BACEVIČIUS - 778-2233 

4. 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
— is -"— 

Bostono, Montrealio ir New Yorko 
Balandžio 15 — $645.00 liepos 14 — $1945.00 
gegužės 20 — $725.00 liepos 28 - $1045.00 
gegužės 26 — $899.00 rugsėjo 1 - $923.00 

Rugsėjo 16 — $725.00 
Gruodžio 22 — $873.60 

Dvi naujos grupes su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5), 
Druskininkais (2). 

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.00 
Prie šių grupių galima, jungtis ii kitų miestų, su papildomu mokes

čiu, New Yorke. 
R£GISTRUOKTr£S IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės { 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
893 West Broadifgjy, P,0. Box 116 

So. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė: A L D O N A A D O M O M E \ * 
* Air Fares aubject to Changes and government approvaL 

Arti TS Ir Califonria. 20 metų pul
kas 6 karna 2 aukštų maras. 2 au
to muro garažas. Patrauklus gyventi 
J23.S0O. 

Savistovia* profesionalui ar kiek-
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mflro namą, liuksus 6 kamb 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prSefi 18 metu. Bevelk prieš pat 
Vlarquett<a Pk. 288.000. 

5 batų puikus mūras tr t auto ga 
-ažas. Marquette Pke. Arti mflsu 
$27,900. 

* kamb., kaip naujas Uoksu* 
"ranch**. 2 virtuves, 2 vonios Nauji 
sarpetat. Arti firtghton Pko. Gafit* 
<reit užimtt. 286,500 

6 batu l^kdaas grožto maras. 4 au
to mūro garažas. Patiks ir Jums Mar
auette nke. 266.000. 

>fodernns 4 batų maras, 't auto 
maro garažą* Atskiri nauji MdymaL 
Centr. air oondmoning. Artt Maria 
High. 2*5,000. 

3 batų modų RUS m&ro namas "sn 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
sratve Marauette Pka 286,800. 

VALDIS REAl ESTATE 
3825 W. 71st S t , teL RE 7.7200 

'iiimnnHiinmnmHnmmmmiHHiiH» 
BtTTTJ MTJOMAVIMAe 

Vamų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas. 

Draudimai — faoome Tax 
Notartates — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

<Ha S. Eedda A m — 778-22M 

dutinio dydžio šunelį į gerus sa
mus. Geras prie vaikų. Skambint 
rytais iki 1 vai. arba po 4 popiet 
tel. 776-8931 

HELP WAXTED MGIfcK\.-> 
• - • 

^:MiiiiiuiimiifnniiMMiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiinniHniiiiiuiiii!iiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiii^ 

Turiu Chicagos miesto leidimą 
Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai 

E L E K T R O S 
IVEMMAI — PATAISYMAI 

garantuotai ir sažinlagal. 
KIAIT»I.n's PCMPCTI8 
& Wasata«aw Ave. S27-3559 

DIDELI 2-ju AKRŲ 
SKLYPAI 

Sc priėjimu per parką 
. prie ežero. 

Ant natūralaus, žuvingo ir neap-
statyto ežero VVisconsine. 
Graži gamta. Smėlėtas paplūdimys. 

15 mylių nuo Wisconsin Delis. 
50% žemės nuosavybes jau nupirk
ta lietuvių iš Chicagos. Kaina nuo 
$4,800 iki $5,400. 

Rašykite dėl brošiūros. 

LAKESBURY, INC 
452 Marston Avetroe 

Madison, \riscon«m 53703 
TeL 608-255-8917 

B E A T J T I C I A N 
Mušt be experienced. Good salarv 

plūs commission. Mušt speak Polisb & 
English. 

3 COEMS m THE FOUKTAIN 
BEAUTY SALON 

5823 W. Fullerton, Chicago 

DICTAPHONE TTPIST 
For Membership Dept of Prof. Assn. 

Good office skills necessary. Pleasant 
working conditions. Pakl hospitahza-
tion ins. 

Phone 822-0330 

H E L P W A X T E D -— X\KJ& 

FTBERGLASS 
MA>'UFACTURIXG 

3 butai, 
šildymai. 

M. A, Š I M K U S 
REAli KSTATB, KOTABY PUBIilC 

INCOME TAS SEBYICE 
4259 S. Maptewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai. pildomi 

PIIETYBBS PRAŠYMAI tr 
kitofci blankai. 

tiiiiiiMiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimuiiinmiiiit i 
STATOME NAUJUS NAMUS 

— ir — 
atitekame fvairios patai<iytnns 

^TTRAUSKAS & COMPMfY 
GENERAL CX)NTRACTORS 
Skambinti po 6-oa vai vak. 

TEL — 847.7594 
l lMHIHII I I imil iUlUIHil iJUItHHIUIHimi* 

| C R A N E S A V I N G 
i A N D L 0 A N A S S O G I A T I 0 N 

B. B. PIETKIEWI0Z, Prw. 

| 2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTT OF FREE PARB3NG 5PACE 

VALANDOS 

O O O O O O O O O O O O O D O O O O O O O O O O O C 
M butą maraa i vak. nuo Cicero 

Ave. "irs $19,000 pajassa. 2eon o » 
\ kesčiai. Pinkus investavimas. 

Gerai iflsJkytaa 4 puoš. butą mūr 
: Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

Naujesni* mflr. aaaaakrtf. 4 kamb 
i butas 1-me aukšte k 2 kamb. viršuj 
= Mur. garažas. { vak. nuo Kedzie. 

Į i l M A I T I S R E A L T Y 
C I n suraoce — Income Tai 
^ | 2951 W. 68rd S t 436-7878 

: oooooooooooooooooooooeoooo 

r> kamb. <» rale«.) 20 metų švarus 
med. 59 ir MobHk-, 40 p. sklypas, 
a dr. aar. Virš $30.000. 

5 i į kamb. mūr. bung. 71 ir Rock.-
well. (3ar. $t9.50©. 

1 ^ aukSto 27 meta mūr. 
71 ir California. Atskiri 
Gar. SSš.500. 

6 kamb. 2 vonios. 4 mieg. mūr. 
bting. 71 ir Rockwell. Galimos paja
mos. Gar. $24,500. 

2 butai po 4}£ kamb. 25 meta 
mflr. 71 ir Califtvrnia. $35.50$. 

» kasab. 27 metu mūr. rezid. 73 ir 
"Francisocn 40 p. sklypas. S. dr. gar. 
$19.500. 

S batai po 4 kamb. medL UnVon 
Pier Michipane. $9.500. 

4 batai po S kamb. mūr. 65 ir Ca-
tlfomia. 4 gar. Pasralykit. 

11 botai 3 meta mūr. 97 u i Cicero. 
$28,600. pajamų. $198,000. 

LEONAS REAL. ESTATE 
2741 W. 69 ST. 925-6015 

CHOPPER OPERATOR 
ROLLER/TRTMMER 

FINISHING/ 
SHiPPrNG M ; P T . 

Good benefits and working conditions. 
Experiexu:e preferred. 

THE GLASS HOCSE 
1765 B Cortland Crt. 
Addison, III., 495-4353 

L E M O N T E 
4 butų mūro namas $60,00000. 
Sklypas 1>4 akro su medžiais — 

$9,000-00, 
* Namai $18,000-00 Dd $150,000.00. 
Okis su namais, $4J0»X00 už akrą. 

5 akrai miško, jmoketi $5,09040. 

A B R 0 M A I T I S R. L 
1005 Poriei Street 
lemont, IU. 60349 

Telef, — 257-6675 

MlSCaCLLANEOUS 
- ^ - » 

fi?:*TAD. 9 v. r. fkl \t r. a. — Trečlad uMaryta 
ANTRAJ). ir PE>TKTAD. — » T. ryto Us* 5 y. vak 
PIRMAD. b» KETTIRTAU. — t «. r. lai t v. v. 

7S/4% ev4% 5X /4% 
Mokama* oi 1 m. 

eef tlfikatoa. 
Hmiainm $1.000 

anveatavhoo Mokama* nl 6 m> 
sertifikatas. 

Minimam $r*K¥> 
PINIGAI PfESTI IKI 15 D. PELNO NTJDSmCTUS NUO 1 D. 

Orndenda! mokami kaa 3 aiėoeilaL 

itiifitiiiiiiiiimiiiHiinffmifitnmmiTHiiiii 

BUD'S REAL ESTATE 
= ?TRXSIT — PARDU0S1T -

NU0M0S1T 
IVAIR0S DRAUDMAI 

l l ^ l f t n ^ jonu patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

i369 Afditr Ave* 25-V555I 
Laasoata, lAStt # Archer Ava 

I 

SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 
Ir kitus kraSius 

NEDZINSKAS, 406S Archer Ave. 
Cfeieaf ,̂ UL 6063? telef. 927-5980 

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

Ap^bsnstafl p^rlrranstyiBao 
Įvalrrrj atstumti 

W8 WEST 84th PLACE 
TeL — FRontier 6-1883 

BI-IiTXGCATj R E A I J ESTATE SALES 
Male-Female. Earn $20.000. 

to $30,000 amt up. 
WE N Ę E D TOL": 

We are a leading Florida Ijand 
Sales orgranization Joia the Wg In
come people. Call ua NOW. 
W E OFFER: TOP COMMISSION 
9 Incentivees and Pronerty In-

sponsor you. 
spection. If you do tvot kare » 
Real Estate License we yn\\ 

PT/NTA GORDA IŠLES, I3.C. 
692-6111 K& J. Aoelsof 

V \ T I A T ^ [ B ~ ^ [ O T E ] S S ^ 

rilETlPVv^VTEb 
Work cnt Conunerciai 

Air Conditioning unitą. 
FULL TIME. 

Good pay plas benefita. 
Send resume te: • 

DRAUGAS — Adv, 
4545 W. 63rd St., 

Chicago. IU. 60629 

Keypunch Operaior 
A g r o ž i n e divislon of multH>ff!ion 

dollar corporation is seeking a Key
punch opera»rwho is care^r oeteoted 
3-4 yrs. fxpcrlpnce on Decision.Data 
or BurrouĮchs' 96 oolūmn Keypunch. 
PHis verification. Cbicasro Vvost sid' 
location. Excellent starting aalary and 
Co. benefits, 

Fo» intrrrii-* caU 722-3100 
Ask for Bob Bell 

An Equal Opportunity Enaployer 3t/F 

D E M K S I o " 

UlUUHn«nilHIIUllHH«MlJIUUIIWUMUIUIIUUIJWI!W»?J«M.«»MM«ll"l,»!"''M atiMM»»ui*bUUWitfiMIIMUIIMIMMIIMPMP 

S E W E R T R 0 U B L E S ? 
A. J%s Sewer Service 

Ltcensed *: Bonded ?4-houT serv 
Se*rer cleaniag* Toddtarg- & fpair-
iaą> I do my owa werk 

TEL. — 478-5695 



i vimą — paruošimą programų, i 
kurios būtų rodomos ir kituose 
miestuose. 

. Lietuviai gali &2'augtis iš
tvėrę dežim me'.j, lietuviuose 
televizijos reikalas dar nėra įsi
sąmonintas, televizija — tai lan
gas, per kurį pasauliui galime 
parodyti savo meninivs, dvasi-
n 'us lobius. Pinigų ir geros šir
dies Chicagos lietuviuose ne
t rūksta . Jei susitelktų daugiau 
žmonių televiziją globoti, galė
tume susilaukti daugiau aukų. 

Atidarant poetės Juozės Vaičiūnienės memorialinį kambarį St. Baizeko lėšų. 
Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: P. Katauskas, L. Dargenė; V. • Kartotekoj tur ima apie 3,000 
Olienė, D. Kučėnienė, S. Semėnienė ir J. Marks. ' Nuctr. P. Aleksos p a v a r d ž i ų > k u r i e y ^ s i u n t e a u . 

ikų. Yra keletas šeimų, kurios 

LIETUVIU TELEVIZIJOS DEŠIMTMETIS kas mėnes*savo padėtą auką 

gomis priimtų svetimų kalbų 
programą, planuojama ten pe
reiti. 
' Lietuvių televizijos valdybą 
sudaro: pirm. A. Siutas, teisių 
patarėjas Ch Kai. vicep. J . Šid
lauskas, ižd. Jt Indriūnas, sekr. 
E. Radavičius, parengimų vado
vė E. Lukienė, nariai — P r . 
Šlu*ienė, S^. Lukoševičius, St. 
Patlaba, inž. Alg. Stukas, dail. 
V. Vaitekūnas. Metinis Lietuvių 
televizijos narių c \sirinkimas į-
vyks bal. 11 d. 2 v. p. p. Lietu
vių televizijos raštinės patalpo
se. Bus išrinkta nauja valdyba 
ir aptar ta tolimesnė Lietuvių 
televizijos veikla. Gegužinė į-

jvyks liepos 10 d. Union P ie r 
; Pe t rausko salėje. Metinis rudens 
\ balius, minint 10 m. sukaktį, į-
vyks lapkr. 27 d. Jaunimo cen
t re . 

Televizijos programą neleng
va suorganizuoti, kad patenkin-

I tų suaugusius, jaunimą, vaikus, 
: senuosius lietuvius ir ki tatau
čius, kurie visi mūsų televiziją 
stebi. 

Lietuvių televizija organizuo
ja kelionę į Meksiką geg. 1-7 d. 

i J a u apie 40 žmonių įsiregistra-
jvo. I š viso per dešimtmeti Chi-
,cagos lietuviai jau matė dau
giau kaip 500 savo televizijos 
programų. J . Prunskis 

DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. kovo mėn. 20 d. 

Brangiai Motinai mirus, miela 
V Y T Ą Š L I Ū P Ą 

IR JO ŠEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime. 

San Francisco Lietuviu Sendruomsne 

atsiunčia. Dabar gyvoj kartote
koj y ra 800 žmonių, jų tarpe 

daugiau 

i 

Finansinis ne t ikrumas mažina P01*3*. . , S „ , 
entuziazmą ateičiai. "Buvau už- ^ u u n k ų . Be jų televizija ne-

kia dešimti metų. Dabar rūpes
tis, kad kitą dešimtmetį mūsų 
televizija dar stipriau galėtų 
reikštis. 

Lietuvių televizija pradėta or
ganizuoti 1964 m., kai televizi
joje pasirodė meksikiečių, len
kų programos. 1966 m. kovo 26 j 
pasirodė pirma lietuvių televi
zijos programa. Lietuvių tele
vizija 1976 m. birželio 10 d. įre
gistruota kaip nepelno organiza
cija. 

Daug pavojų per tą dešimtme
tį buvo pergyventa, bet krizei 
atėjus, atsirasdavo tai mecena-1 
tų, privačių rėmėjų. Beveik. j 
trečdalis milijono dolerių buvo! *^ 
suaukota, kad Lietuvių televizi-1 
ja išsilaikytų. 

Dabar televizija duoda maž
daug 400 dol. nuostolių mėne
siui. Buvo laikai, kad t u r ė t a 
apie 4.000 dol. skolų. Dabar tu- I 
rimą 900 dol. Laimei, kas an- j 
trą savaitę perėmė Lietuvių te
levizijos programą tėvai jėzui-, 
tai. Sunkiu metu atėjo pagal-; 
bon a. a. Kazanauskas su Mutu
al Savings bendrove. Dabart i
niai bendrovės vadovai ją pa
laiko, net oOc,'c padidinę įnašą. 

Lietuvių televizijos biudžetas 
— 30,000 dol. metams. Atlygini
mo negauna nei programos ve
dėjai, nei administracija. 

Pirmoje programoje dalyvavo' 
Dainavos ansamblis, dešimtme
čio sukakčiai irgi tikimasi turė t i 
Dainavą su muz. A. Jurgučiu. į 
Gaila, kad lietuvių organizaci-
jos nepasiruošia specialioms jų 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

teisę taip daryti?" (Jn.2,18). 
Niekur nerandame Evangeli-1 

joje, kad Kristus ko nors būtų at-1 
sijrašes už įžeidimus. O tų 
įžeidimų labai daug prira-; 
syta. Fariziejus ir Rašto ži
novus jis išvadino gyvačių liz
dais ir pabaltintais grabais. At
rodo, Kristui rūpėjo, kad jo skel
biama tiesa būtų aiški ir be 
kompromisu. Gali kriti žemėje dėl 
Kristaus skelbiamos karalystės 
nesantaika tarp tėvo ir sūnaus, 
tarp motinos ir dukters, bet jh 
savo tiesos neatšauks (Lk. 12,51-
53). 

Toks tiesus, toks teisingas, nu
sidėjėliams gailestingas Kristus 
greitai įsipyko tautos didikams ir 
vadams, kurie pradėjo rūpintis 
kuo greičiau Jėzų Nazarietį pa
šalinti iš gyvenimo. Prekybinin
kai patys pirmieji buvo liudinin
kai teisme prieš Kristų. Didysis 
Mokytojas buvo nuteistas mir
čiai ant kryžiaus už tiesą, už tai, 
kad jis save laikė Dievo Sūnum. 
Išrinktoji tauta, kovodama prieš 
Kristų, nežinojo, kad ji kovoja 
prieš Dievą, kad varžytinės nuo 
Abraomo laikų iki Kristaus, mirš
tančio ant kryžiaus, pasiekė 
aukščiausią įtampos punktą. 
Mirtis už tiesą ir dievybę tapo 
visos žmonijos atpirkimu ir iš
ganymu, nes tas, kuris mirė, yra 
Dievo Sūnus. Bet Kristaus mir
tis yra ženklas, kad jo teisybė 
tautai nepatiko.— V. ffan. 

AfA. 
DR, VACLOVUI PAPROCKUI mirus , 

žmonai BIRUTEI ir VAIKAMS reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Dr. Jonas ir Ona žemaičiai 

Mielam prietelrai. Mažosios Lietuvos sūnui 

A. t A. JURGIUI PĖTERAIČIUI 
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną MARIJA ir gimines. 

Amalija ir Mykolas Jagučiai 

Mieliems 

VANDAI ir VYTAUTUI ŠLIŪPAMS, 
jo brangiai MOTINAI mirus, užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi: 

Diana ir Kazimieras čampes 
Giedra ir Algis žemaičiai 
Vida ir Sigitas Zubkai 
Dale ir Algis Ūkai 
Meile ir Tadas Mickai 

A.f A. 
Z. ŠEPETIENE! mirus Lietuvoje, 

jos anūkei St. Butkaus šaulių kuopom kanklininkei 
ASTAI ŠEPETYTEI, jos tėveliams VANDAI ir dr. PO
VILUI ŠEPEČIAMS bei broliams ARVYDUI u MIN
VYDUI reiškiame nuoširdžia užuojauta 

Kanklininkių būrelio vadove, adnvnistratorš 
ir kanklininkes 

PADĖKA 
A.fA. 

JOSEPH A. GRONSKIS 
Mųsu mylimas brolis mtaė 1976 m. kovo 6 d. Palaidotas kovo 

9 d. Šv. Kazimiero kapinėse. 
Dėkojame J. E. vyskupui Vincentui Brizgiui, klebonui kim. An

tanui Zakarauskui, kapeSomn kun. Stanislovui Gaučiui ir klebonui 
kun. Bonifacui Vaišnorui už apsilankymą koplyčioje ir Rev. John M. 
Sweeney už maldas koplyčioje, gedulingas pamaldas bažnyčioje ir 
apeigas kapuose. 

Dėkojame didi. gero. Seselei M. Lorenzai, švento Kazimiero 
Seserims ir palydėjusiems Juozapą į amžiną poilsio vietą. 

Dėkojame užprašiusiems $v. Mišias, prisiuntusiems gėles, vi
siems žodžiu ir raštu pareiškusiems mums užuojauta. 

Dėkojame grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Leonardui Bu
kauskui ir sūnui už nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę Gronsldų tr Rnysz Šeimos 

Lietuvių televizija kovo 15 d. programoms, 
buvo sukvietusi laikraštininkus. 
Televizijos vadovas Anatolis 
siutas pasidžiaugė, kad Lietu- J j g j j į į į į ^ J j į ą į į " į į ^ iSaflaikytų. 

• • • • • zijos 10 metų. Tai atl ikau. Jau-J Kun. A. Kezys priminė, kad, 
čiuosi savo užmojus, k a i p tele- laiškais kreipiantis, žmonės pa-
vizijos steigėjas ir vedėjas, a t - rodo dosnumą. Netrukus Chica- j I 
likęs, kalbėjo A. Siutas. Atei- goję pradės transliaciją 38-tas 
čiai būtų galima svajoti apie kanalas, kuris tur i geriau įreng-
Lietuviškos televizijos sindika- tą stotį. Jei prieinamomis saly-

A. f A. 

DOMICĖLEI KRIAUČIŪNIENEI mirus, 
broliui JULIUI PLAUŠLKAIČIUI ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Petronėle Bliūdžiuviene 
Julija ir Kostas Valdžiai 
Irena ir Gediminas Bliu tižiai 

A. t A. JURGIU! PETERAIČiU! mirus, 
jo žmoną MARIJĄ duk ts r i s RASĄ ir DANGUOLĘ, jos 
vyrą VIKTORĄ LIPINĮ, anūkus PAULIŲ i r DIANĄ nuo
širdžiai užjaučiame. 

Petras ir Valerija Narbučiai 
Leonas ir Eglė Narbučiai 

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
e v " -'- •""-» 

m 
p "*p*m% 

131 * 
mm. '" 

Hvc flH ! • 
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A. A 
JONAS ŽURAS 
ŽURAUSKAS 

Giliame skausme ir ilgesyje prabėgo dveji sunkūs ir liūdni 
metai be mylimo Jonelio. Jo brangų atminimą minint dviejų 
metų mirties sukakties proga už jo sielą bus atnašaujamos 
šv. Mišios kovo 28 ir 1 balandžio Lietuvoje, gimtajame Radvi
lišky, Vilniuje Šv. Mykolo, Kaune Ark. Bazilikoje, Italijoje — 
Romoje. 

Nuoširdžiai prašau giminių, draugų bei prietelių šia proga 
prisiminti ir kartu tomis dienomis pasimelsti už Jonelio sielą. 
Liūdinti mirusiojo žmona Alina, sesuo Bronė, broliai h* gimines 
Lietuvoje. 

AŠTUONIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

i 

Ped. Li tuanis t ikos Instituto neakivaizdinio skyriaus 
Lietuvos istorijos lektoriui 

A. t A. JURGIUI PĖTERAIČIUI mirus, 
jo žmonai MARIJAI, dukroms — DANUTEI, RASAI ir 
DANGUOLEI su šeima — bei visiems artimiesiems nuo
širdžią užuojautą re iškia 

Pedagoginis l i t uan i s t ikos Institutas 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T t Y A $ I R S Ū N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7Irt SI. Tel. GRovehili 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhal! 3-2108-9 

AIKST* AT-TOMOBOIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. BAIDAS ir CERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South Callfornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 - 07 South Mermitaga Avenue 
Te l ėkus — YAids 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviaj Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS b- LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. IJTTJANfCA AVE. TeL YArds 7-S401 

AUGUSTAS M. BARČUS 
lau suėjo aštuoniolika metų, kai negailestinga 

mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą ir senelį, 
kurio netekome 1958 m. kovo 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalė
sime užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios buvo atnašautos šiandien, 
7 vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras. 
Prašome visus — gimines, draugus ir pažįstamus 

velionį prisiminti savo maldose. 
Nuliūdę: Duktė, anūkai 

ir kiti gimines 

STEPONAS 6. LACK (LACKAVYICZ) Ir SONOS 
2S14 W. 23rd FLACE TeL Vlrginia 7-6872 
2424 W. 69th 8TBKZ7I . TeL REpabOc 7-1213 
11029 Saatlnrest Higba*?, Palos Hills, F1L TeL 974-4410 

PETRAS B*ELI0NAS 

4348 SO. G41IFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS l RIDIKAS 

3254 SO. HAL8TED STOEET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RU0MIN 

3319 SO. LTrUANlCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 SO. 50th Ave* CICERO, BLL. TeL OLympic 2-1663 

file:///sirinkimas


DttAb'UAS, šeštadieniu, 1976 m. kovo mėn. 20 i i *• ~SouthUn«a EkMuomtef,. 
Chicagoje leidžiamas laikraštis, j 

X SoL Dalios Kučėnienės kovo 17 d. laidoje atspausdino, 
nuotrauką įsidėjo "Cicero Life" didžiulę Lietuvos vyčių šokėjų1 

i laikraštis vakar dienos laidoje, * grupės fotografiją. Nuotrauka j 
j ryšium su šį sekmadienį Balze- ] ir aprašymas įdėti St. Baizeko 
ko muziejaus ruošiamu banke-! bet. kultūros muziejaus meti-
tu Rits Carlton salėje, kur bus nio banketo proga, kuris įvyks 
pagerbtas Mokslo ir pramonės i šį sekmadienį, Ritz Carlton vieš-
muziejaus prezidentas. Pažy- j būtyje. Ten bus pagerbti Lietu- j 
mėta, kad dalyvaus Lietuvos • vos gen. konsule J. Daužvardie- į 
gen. konsule J. Daužvardienė.! nė ir Mokslo ir pramonės mu-
Be sol. Kučėnienės programoj '• ziejaus prez. D. M. MacMaster. 
dalyvaus komp. D. Lapinskas ir į x Česlovas Grincevičhts 
Fr. Zapolio tautinių šokių gru- '"Draugo" pirmojo puslapio re-

X LietmiŲ ekumeninis rate
lis, įsikūręs Chicagoje 1966 m., 
savo dešimties metų sukaktį 
minės Lietuvių Radio forume 
kovo 21 d. 2 vai p. p. ir vaka
ronėje Jaunimo centro kavinė
je kovo 26 d., penktadienį, čia 
bus paskaita "Susitikimas su 
Vissert't Hooft ir įves Congar 
prie lietuvių tautos kovų pa
minklo". 

X Akademinio skautų sąjū
džio naujai išrinktosios vadi jos 

pė. jdaktorius, su žmona Aldona 
X Liet. katalikų mokslo aka-i šiuo metu atostogauja Kanarų 

demijos Amerikoje, "Krikščio
nis gyvenime" leidyklos ir Al
kos muziejaus nuolatinis ir pa
stovus adresas dabar yra toks: j 
P. O. Box 608, Putnam, CT 
06260. 

x gvč. Marijos Gimimo pa-
perėmimas pareigų iš savo k a - j ^ . . ^ b a ž n y č i o j e j sekmadienį, 
denciją baigiančios vadi jos bus 
kovo 28 d., sekmadienį, 1 va i 
po p. Jaunimo centro kavinės 
patalpose. Kviečiami dalyvauti 
visi ASS nariai, skautininkai ir 
bičiuliai. 

X "Margučio" radijo progra
mos vedėjas Petras Petrutis 
"Draugo" ruošiamos senosios 
lietuvių išeivijos gyvenimo, veik
los ir darbų parodos proga pa
teikė rengėjams keliasdešimt į-
domių nuotraukų iš šio žurnalo 
ir radijo archyvo. Dalis jų pa
naudotos, atrenkant parodai 
eksponatus. Paroda vyks Jauni
mo centro didžiojoje salėje ir 
bus atidaryta balandžio 2 d., 
penktadienį, 7 vai. vak. 

X J. Vidūnas, \Vorcester, 
Mass., atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo 10 dolerių auką. La
bai ačiū. 

X Grandinėlės Koncertas -
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje, 6700 So. 
California Ave. Grandinėlė at
vyksta į Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau
ji lietuvių liaudies šokiai ir nau
ji rūbai, taipogi bus girdima 
nauja muzika. Bilietai gaunami 
Gtfts International, Inc.. Jono 
Vaznelio prekyboje, 2501 W. 
71st St, Chicago, DL 60629. Tel. 
(812) 471-1424. Ruošia P.LJ.S. 
Ryšių centras. (pr.) 

x Trys operos — Kačinsko 
"Juodas laivas", Gaidelio "Gin 

kovo 21 d. 10:30 vai. r. sumos 
metu, giedos sol. R. Strimaitis 
ir sol. V. Verikaitis. 

salose, iš kur atsiuntė nuošir
džius sveikinimus. Abudu džiau
giasi malonia saule ir ramia 
poilsio vieta. 

X SoL Dana Stankaitytė 
atliks labai įdomią Jūros par
tiją Kačinsko sukurtoje opero
je "Juodas laivas" ir Vytauto 
Didžiojo našlės Julijonos parti
ją Marijošiaus sukurtoje opero
je "Priesaika". Operos bus ge-

x Muz. Bronius Budriūnas | gūžės mėnesio pradžioje Chica-
su žmona atvyksta iš Los Ange- j goję. 
les dalyvauti Lietuvių operos 
statomų trijų lietuviškų operų 
paskutiniame spektaklyje gegu
žės 16 d. Čia jis susitiks ir su 
kitais muzikais, atvykusiais 
operų spektaklių proga į Chica

X Lituanistinėse mokyklose 
dirbančių mokytojų susirinki
mas šaukiamas kovo 21 d., sek
madienį, 1 vai. po p. Jaunimo 
centro apatinėje salėje. 

x Vanda Trojanauskienė, 
gyvenanti Lenkijoje, norėtų su-

X Vincas Čerškus, Windsor, į ̂ g ^ pažįstamų arba susirašinė-
Ont., mūsų dienraščio uolus ti su bet kuriais lietuviais, nes 

yra pasiilgusi lietuviško žodžio skaitytojas ir bendradarbis, re
mia "Draugą" ne tiktai raštais, 
bet ir aukomis. Šiomis dienomis 
jis atsiuntė prenumeratos mo
kestį ir 12 dolerių auką. Nuošir
džiai dėkojame. 

X Regina Pakalniškis iš Ha
miltono, Kanadoje, mus pra
džiugino, atsiųsdama 10 dolerių 
auką. Esame dėkingi 

X Vladas česnakavičius, 
Hamburg, Pa., aukojo 6 dole
rius. Dėkui. 

X JAV Kongreso nariai: E. 
J. Denvinski, Frank Annunzio, 
M. F. Murphy ir Martin A. 
Russo labai maloniai sutiko į-
eiti į V Liet. tautinių šokių 
šventės garbės komitetą. Visi 
jie padėkojo už jiems suteiktą 
garbę prisidėti prie šokių šven
tės, kuria bus paminėtas Ameri
kos Bicentennial. (pr.) 

X šokiai, kuriuos rengia 
Akad. sporto klubas LITUANT-

Pabaltiečių surengtame Bendrame parengime kovo 13 d. susitikę trijų tautybių atstovai. Iš kairės: latvis K. 
Vanags, Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, guber natūros atstovas Wadelsky, latvis Bergmanis ir estas 
O. Kookla. Nuotr. p. Maletos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PABALTDEČIŲ DRAUGYSTĖS laisvę (B. Pakštas rageliu pa-

VAKARAS 

Š. m. kovo 13 d. Jaunimo 
centro salėje įvyko trijų Pabal
tijo tautų — latvių, estų ir lie
tuvių kiutūrinis pabendravimas. 

grojo "Raudą"). 
Sveikinimo kalbas pasakė: 

Lietuvos gen. konsule J. Dauž
vardienė, latvių s-gos pirm. I. 
Bergmanis ir estų tarybos na
rė R. Soot. Visi sveikintojai lin-

Vakarą pradėjo aktorė Jūratė į k ė j o p a l a i k y t i tarpusavį n e U k 
Jakstytė, pažymėdama, kad ma- j ̂ ^ j ^ fc k ^ ^ ^ 
tysune ir girdėsime visų trijų n e u ž m i r š t i s a v Q k a l b o s > j ^ - . 
tautų tautinius šokius ir dainas, | ̂  į, p a p r o č i ų > 

Pirmiausia atliktas įprastas Dar nepasibaigus sveikini-
ceremonialas: įneštos vėliavos,: mams, įvyko staigmena. Atvyko 
sugiedotas JAV himnas, sukai-, Ulinois gubernatorius Dan Wal-
bėta malda (kun. Vilis Vars-|ker. Savo trumpoje kalboje pa-
bergs), pagerbti žuvusieji už: sidžiaugė pabaltiečių įnašu į 

ir ryšių su lietuviais. Ji kilusi 
iš Kauno. Adresas: Wanda Tro-
janowska, 11-700 Mragowo, 
Parkowa 7/9, Woj. Olsztynskie, 
Poland. 

X Petras Puptus, Chicago, 
EI., nuoširdus dienraščio skaity
tojas, įteikė "Draugui" 10 dole
rių auką. Labai ačiū. 

X Aukų po 5 dolerius at
siuntė: . 

Leonas Taškūnas, Toronto, 
Ona Sapowis, Chicago, 
Nijolė Tamošaitis, Chicago, 
J. B. Zekas, Toronto, 
Vito S. Lukoševičius, Itasca. 
Visiems nuoširdžiai dėkoiame. 

X A. a. Kazimiera Adrik, 82 • x Kun. Antanas Bertašius, 
m., mirė kovo 17 d., JAV-se Ean Elizario, Texas, mus malo-
išgyveno apie 70 m. Net 25 m. j niai pasveikino, atsiųsdamas pre 
gyveno Šv. Jurgio parapijoje, o! numeratos mokestį ir 10 dolerių 
apie 34 m. savo dukters M. Ges- auką. Nuoširdžiai dėkojame, 
kienės šeimoje, Chicagos šiau 
rėje. Priklausė kelioms lietuvių x Vanda ir Zenonas Petkai, 
draugijoms. Paskutiniu metu ii- • gyveną Park Ridge, UI., lietuvių 
gesnį laiką sirgo. Palaidota ko- j kultūros puoselėjimui, kai šie-
vo 20 d. Šv. Kazimiero kapinė
se. 

!8 vai. vak. Vvčių 

taro šaly" ir -Marijošiaus «Pr ie - j C A apygardinio turnyro metu 
saiką" yra statomos geg. 8, 9 , ^ ^ bal; 
15 ir 16 dienomis Chicagoje. 
Spektaklių bilietai jau gauna
mi Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71 St. Krautuvė atidaryta kiek
vieną dieną nuo 10 vai. ryto iki 

Įkiams 
Uras. 

gros neolituanų ork.es 
(pr.) 

X RAŠOMOSIOS maš. lietuviški' 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi 

i suose modeliuose gaunamos CHICA-6 vai. vak.; o pirmadieniais ir G O J £ . ^ ^ _ 4 5 4 5 w ^ S t 

ketvirtadieniais iki 8 vai. vak . j ̂  vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
ChicagOS l i e t u v i ų Opera kvie- į 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin-

x Susitikite su giminėmis 
Vilniuje. Vietų dar yra. Galaxy 
Tours. Chicagoje kreiptis į Ma
rių Kielą, 434-9655 arba Juozą 
Kalėdą, 436-7041. (ak. 

X Papiginti skridimai į Eu
ropą "chartered" lėktuvais. Chi
cagą — Frankfurtas nuo 

. S355.00; Chicaga — Londonas 
fc«g. n u o $315-00 ir Chicaga — Pa

ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travel Service Bureau, 9727 S. 
Western Ave., Chicago, HL 
60643. Skambinkite 233-9787. 

(ak.) 

X šį sekmadienį Chicagoje 
dainuos Rimas Strimaitis ir 
Vaclovas Verikaitis. Raginu vi
sus dalyvauti Margučio rengia
mame koncerte. Neapsivilsite. I . „ , 

. x Rytoj, sekmadieni, kovo 
21 d, 2:30 v. p. p. Margutis 

met yra statomos trys lietuvių 
kompozitorių operos, jų pasta
tymo išlaidoms sumažinti įteikė 
100 dol. čekį. Opera nuoširdžiai 
dėkoja naujiems Operos mece
natams. * * (pr.) 

čia visus įsigyti bilietus iš anks
to ir dalyvauti spektakliuose. 

(pr.) 
X Juozas Žvynys, patyręs In-

k a J . L Giedraitis, 10 Bany Dr., 
Nocthport, N. Y. 11731 (sk.) 

kydamiesi Toronte, labai buvo
me nustebinti sol. R. Strimaičio 
pajėgumu. Pirmą kartą ji išgir
dome bažnyčioje. Atrodė, kad 
gieda Mario Lanza, Gėrėjomės 
jo skambiu dainavimu ir vėliau Į _.. 
surengtame koncerte. Tai nepa 
prasto balso dainininkas 
labai džiaugiuosi, kad pagaliau 
ij galės išgirski ir visi Chicagos 
lietuviai. Kviečiu visus atsilan
kyti į Margučio koncertą. Atsi
lankę nesigailėsite. 

Ona Ankns 
(pr.) 

JAV gyvenimą, skatino nepa
miršti savo tautinių papročių, 
bet juos perduoti savo vaikams. 
Esą, dabar amerikietiškas lydi-
nimo katilas yra pristabdytas ir 
tautinės mažumos turi didesnes 
galimybes išlaikyti savo kultū
rą. Po šio trumpo vizito (tetru
kusio 12-15 min.) gubernatorius 
apleido salę. Susirinkusieji suti
ko ir palydėjo triukšmingais 
plojimais ir valiavimais. Mat, ką 
reiškia rinkiminiai metai. 

Išlydėjus gubernatorių, buvo 
grįžta prie numatytos progra
mos vykdymo. Išklausyta Anta
no Rudžio paskaita. Prelegento 
mintys sukosi apie Pabaltijo 
tautų išlaisvinimą ir nepriklau
somybės atstatymą. Paskaita 
buvo neilga ir visų atidžiai iš
klausyta. 

Po trumpos pertraukos pir
mieji į sceną įšoko estai. Pašo
ko 5 tautinius šokius ir choras 
padainavo 3 liaudies dainas. Šo
kėjai sudarė 7 poras, daugiau
sia studentiško amžiaus jauni
mas. Gerai išlavinti, sudarė vien 
tisą grupę. Visi jie iš "Mustja-
la" ansamblio, kuriam vado
vauja M. Kasė. Chorą sudarė 
vyresnio amžiaus choristai (14 
vyrų ir 20 moterų). Dirigentas 
H. Koop. 

Latviai atsiuntė solistę Marą 
Mazgą (sopranas), kuri gerai 
išlavintu balsu padainavo 3 dai
nas. Akompanavo Daina Bor-

I giele. 
Aštuonios kanklininkės dar-

Programą baigė tautinių feo-
kių ansamblis "Žilvitis", sklan
džiai ir sūkuringai pašokęs 3 šo
kius. Ansamblio vadovės V. 
Stankienė ir A, Mažeikienė. 
Akordeonu grojo E. Gudonis. 

Vakarą reikia laikyti pavyku
siu. Programa buvo įvairi, lygio
mis dalimis visiems trims (po 
30 min.) suskirstyta ir ištesėta. 
Žiūrovu buvo apypilnė salė, £• 
skaitant ir programos dalyvius, 
kurių buvo apie 150 asmenų. 
Renginys vertas didesnio dėme
sio. 

Tą patį vakarą vykusi Pir
myn choro premjera "Grafas 
Liuksemburgas", matyti, publi
ką patraukė j Marijos salę. Jau
nimo centro vadovų intencija 
vienu metu parodyti visų trijų 
Pabaltijo tautų savas kultūras 
yra labai ir labai remtina. 

Lietuviai, būdami gausesnė 
grupė, į sceną išvedė daugiau 
jaunimo. Choras ir šokėjai su
darė bemaž visą šimtinę. Lietu
vių margaspalviai tautiniai rū
bai stelbė kitų tautų daug kuk
lesnes aprangas. 

Žiūrovų tarpe pasigedome di
desniųjų organizacijų vadovų. 

A. Juodvalkis 

MARMA NOREIKIEN'fc 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 W. 69Ui St., Chicago. LU. 00829 

TKL. — WA 5-2787 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

viso rasių grindis 
BUBNYS — TeL R E 7-5188 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir ki
nis daiktus. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdrauda. 

TELEF. - WA 5^063 

rengia koncertą Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami. Programą 
atliks solistai Vaclovas Veri-
kaitis ir Rimas Strimaitis.' m j " P^kambino 4 melodijas, o 

Jonas Govėdas. 
Bilietai gaunami Margutyje. 

\T. ; Šeštadienį Margučio raštinė 
veiks 9-6 v. v. Sekmadienį 9-12 
vai. Nuo 1 vai. bilietų bus gali
ma įsigyti Jaunimo centre. Pra
šoma nesivėluoti. Iki malonaus 
pasimatymo! 

Margutis 
(pr.) 

x Lietuvaitės studentės no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių seneliu naumuose 

come Tax pildytojas, greitai ir ! „ ^^Matulaitis Nursiiig 
tvarkingai užpildys jūsų Fede- j H o m e > T h n r b e r Rd., Putnarn, Ct. 
ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
riant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Frandsco Ave, TeL PR. 6-1349 

(pr.) 
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (ik.) 

wzm. (sk.) 

STASE'S FASmONS — 
naujai atidaryta kūdikių ir vai
kų rūbų krautuvė. 6237 S. Ked-
zie Ave., Chicago, BL Telefonas 
436-4184. Savininkė Stasė Bace
vičienė. Atd. kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:30 v. vak. Pirmad. 
ir ketv. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. 
vakaro. 

x YVeiss Travel Bureau, Inc. 
1837 W. Irving Park Rd., Chi
cago. UI. 60641 yra visada pasi- j 
ruošės suteikti reikiamas infor-l 
macijas ruošiantis kelionei' 
Amerikoje ar užsienyje. Tei
rautis apie papigintas grupines! 
skraidąs ir nuolaidas, kurias 
galima pritaikinti skrendant iš I 
miesto į miestą a r į užsieni 
Naujausias informacijas gausite 
pas R. Raslavičienę tel. (312) 
545-6466. (gk.) 

x ••TRETIEJI VAINIKAI", 
lietuvių poezija išeivijoje, išėjo! 
iš spaudos. Dalyvauja 51 auto
rius, gražiai išleista, kaina į 
$6.00. Užsisakyti: DIALOGAS, 
4304 West 53th Str„ Chicago, 
ILL 60632. (sk.) 

aštuonios poros šokėjų pašoko 3 
tautinius šokius. Šie du ansamb
liai yra sudaryti iš latvių mo
kyklos mokinių. Kanklininkių 
vadovas VI. Vištelis, o šokėjų 
Juris ir Aina Pulinš. Pianinu 
skambino T. Brunovskis. 

Paskutinieji scenoje pasirodė 
lietuviai. Jie skambino, traliavo, 
šoko ir dainavo. 

Jaunimo centro mišrus cho
ras "Audra", susidedąs vien 
tik iš jaunimo (55 merg. ir 25 
bern.). diriguojamas jaunos mu
zikės Emilijos Pakštaitės, pa
dainavo 4 programoj numatytas 
dainas ir 1 pridėjo bisui. Prie 
pianino — L. Labanauskas. Tau 
tinių instrumentų kvartetas — 
B. Pakštas, V. Vaitkevičius. R. 
Dapkutė ir R. Pakštaitė, rage
liais ir kanklėmis atliko 3 liau
dies melodijas. 

« • • • • • * • » « • • • » • • • • • • « > < • • > ! 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
RADIJAI, 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2346 W. 69th Stu, tel. 776-1486 

A & W TILE 
Complete BATH Remodeling 

Caramica - Inlays - Carpeting 
KTTCHENS 

Free Estimates 
6533 W. 63rd 586 0970 

EKSKURSIJA 
Vilnius, Maskva, 

Leningradas, Varšuva 
15 DIENŲ 

Birželio 21 iki liepos 5 d. 
Dėl rezervacijų kreiptis: 

PETRAS LASRUSKAS 
GINTARAS TOURS 

11 Wellesley Street 
Maplewood, New Jersey 07040 

Tel. (201) 761-5472 (Namą) 
(212) 254-8779 (NTC) 

Lietuvių ekumenin's ratelis, šiemet švenčiąs dešimties metų sukaktį. 
Prasidėjęs 1966 m. Chicagoje. Iš kairės pirmoj eilėj: kun. P. Dilys, E. 
Dilytė-Holenderienė, kun. A. Grauslys; antroj eilėj: I. Kairyte, E. Ge
rulis, kun. V. Bagdanavičius. kun. K. Trimakas ir I. Laisvenaitė. 

575S 

A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 

ir automatinių transmisijų remontas. 
Starteriams rr alteKatoriams duodame ilgalaikes 

garantijas. TENACO gazolinas. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIšNYS 
South Western Avenue — Telef. 737-3988 

s e k m a d i e n į , 
Kovo mėn. 28-tij d.p 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

Jasq dalyvavimą* koncerte pa
gelbės mfisu dienraščiai tęsti •<%-
vo svarba uždarinį. Kviečiame vi
su* skaitlingai dalyvauti. 

3:00 valandą po pietų 

DRAUGO DAILIOJO ŽOD2IO SUKAKTUVIN IS KONCERTAS 

r C N C E E T A S 
I R D V I D E Š I M T P E N K T O R O M A N O P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M E S 

P r o g r a m ą a t l i k s : LAUREATAS JUOZAS KRALIKAUSKAS 
CLEVELAND0 OKTETAS, vai Ryto Babicko Premiją $1,500.00 skiria ZIGMAS UMBRAZCNAS 

Bilietų kainos: $4.00 ir $5.00 
BILIETAI G A U N A M I : 

D r a u g o administracijoj, 
4545 West 63rd Street 

file:///Vorcester
http://ork.es

