
»ASHIKCTON DC 2 : D 
CTT 

DRAUGAS. C h l . «'- c ' " " 7 

T " 5 LtEHA-Y )F COSGRESS 
FTFERENCE DEPAfiTMEifY 
SEMALS 01 VISION 
\VASHIN'QTON, D . C. 2C025 

G R A 7 I S 

r: 

. 

•' 

o * . ^ v o o O P A 3 A U U O U E T U V 1 U O I E N R A Š T . 3 

"THE LITHLJAISII/MNJ WORLD-WIDE DAIUY 

9 • 

4545 WEST 63rd STRKET CHICAGO, ILLINOIS 60620 

T2LE? i I0NE: (312) 585-9500 

VQL LXX Kaina 15 Printed in two parts ŠEŠTADIENIS — SATURDAY. BALANDIS — APRIL 3, 1976 Šiandien Draugas 12 psL N r. 30 

Krikščioniškajam 

Gavėniniai susitelkimai 
Paryžius. — Paryžiaus Notre 

Dame katedroje taip pat ir šiais 
metais vyksta tradicinės gavė-
ninio susitelkimo konferencijos. 
Jų tema: "Nukryžiuotasis Die
vas". Jau pats temos nusaky
mas išreiškia tą dramatišką bū
ties gelmių kontrastiškumą, ku
riuo yra paženklintas žmogaus 
gyvenimas. Dievas, visokios bū
ties šaltinis, ir blogis — kančia, 
kryžius, mirtis — tai du kraš
tutiniai giliausio būties kontras
to poliai. Katedros pamokslinin
kas teologas kun. Bro., nagri
nėdamas blogio problemą pa
saulyje, pažymėjo, jog krikščio
nybė ne teoriškai sprendžia blo
gio problemą. Krikščipnybė liu
dija savanorišką Kristaus mei
lės auką ant kryžiaus už žmo
nes. Kristus atėjo į pasaulį ne 
tam, kad žodžiais išaiškintų blo
gio problemą, šią problemą iš
sprendžia pats jo įsikūnijimas. 
Jėzuje Kristuje mes matome 
patj Dievą, kuris pasiaukoja ant 
kryžiaus iš meilės žmonėms, tuo 
būdu parodydamas, kokia neiš
sakomai didelė yra kūrybinė 
meilės jėga. 

Naujas Ang'ijos primas 
Londonas, — Skelbti žmo

nėms amžinąją tiesą, kantriai 
tarnauti žmonių bendruomenei 
ir ugdyti joje dvasinę energiją, 
iškeliant visa, kas yra teigiamo 
žmoguje — tai pagrindiniai vys
kupo uždaviniai, kūnuos savo 
kalboje nurodė naujasis West-
minsterio arkivyskupas Basil 
Hume, iškilmingai perimdamas 
savo pareigas, šiose • iiškilmėse, 
kurių metu jis buvo taip pat 
konsekruotas vyskupu, dalyva
vo keturi kardinolai, 48 vysku
pai, daugiau negu trys tūks
tančiai anglų katalikų. Angli
konų Bažnyčia atsiuntė savo 

.delegaciją, kurią sudarė 14 vys
kupų. Westminsterio arkivysku
pas nuoširdžiai pasveikino an
glikonų atstovus, pažymėdamas, 
jog nesutarimai tarp anglikonų 
ir katalikų priklauso praeičiai. 

Moterų vienuolių suvažiavimas 
Roma. —Romoje įvyko klau

zūros (uždarų) moterų vienuo
lynų vadovių susirinkimas, se
serų vienuolių dvasinio pasiruo
šimo ir kultūrinio auklėjimo 
problemom studijuoti. 

Šiuo metu visame pasaulyje 
yra apie aštuoniasdešimt tūks
tančių klauzūros seserų vienuo
lių. Beveik pusė jų priklauso 
karmeličių, benediktinių ir pran-
riškiečįų ordinam. 

Bažnyčios Istorija 
Varšuva. — Lenkijoje pasiro

dė penktasis ir paskutinis kata
likų Bažnyčios istorijos tomas. 
Jis apima laikotarpį nuo pran
cūzų revoliucijos laikų iki popie
žiaus Jono XXIII-jo. Katalikų 
Bažnyčios istoriją išleido Pax 
leidykla Varšuvoje. 

Roma. — šiandien visame pa
saulyje dar yra apie penkioli
ka milijonų raupsuotųjų. Jų gy
dymu ir slaugymu daugiausia 
rūpinasi įvairios katalikiškos or
ganizacijos. 

Varšuva, — Krokuvos arki
vyskupas kardinolas Wojtyla 
vadovaus Lenkijos maldininkų 
maldingajai kelionei į 41-ajį 
Tarptautinį Eucbaritsinį kon
gresą rugpiūčio mėnesį Phila-
ddphijoje, 

Libane paliaubos 
Beirutas. — Libano muzul-

monų vadas Kamai Jumblatt, 
spaudžiamas J. A- Valstybių, 
Sirijos ir palestiniečių vado A-
raf ato, sutiko padaryti 10 dienų 
paliaubas, kol parlamentas pa
darys pakeitimus valdžioje ir 
išrinks naują prezidentą. Sutiko 
su tuo ir krikščionys falangis-
tai. 

1,000 politinių 
kalinių 

psichiatrinėse 
VVashingtonas. — Sovietijoj 

turėtų buri apie 1,000 politinių 
kalinių, laikomų psichiatrinėse 
ligoninėse, sakė Leonid Fliušč, 
ukrainietis matematikas, nese
niai išvarytas iš Sovietų Sąjun
gos. Pliušč kalbėjo Atstovų rū
mų Tarptautinių santykių pako
mitety ir minėjo, kad toj psi
chiatrinėj, kurioj jis išbuvo pus
trečių metų, buvo 60 tokių kaip 
jis. Psichiatrinių ligoninių So
vietijoj yra 10 valstybinių ir 
jam nežinomas tam tikras skai
čius privačių. 

Jehovos liudininkų 
persekiojimas 

Johannesburg, P. Afrika. — 
Jehovos hudininkai skundžiasi 
kad penki tūkstančiai jų narių 
uždaryti Malawi valstybės ka
lėjimuose ir kankinami, muša
mi. Kiti 15,000, kurie dar nesu
imti, atleisti iš visų darbų ir 
neturi kuo gyventi, ir net varo
mi iš kaimelių, kur nuolat gyve
no. Kurie jų pasitraukė į Mo
zambiką, ištiko toks pat likimas. 

Jehovcs liudininkų afrikiečiai 
nemėgsta dėl jų nenoro paklusti 
valdžiai ir atsisakymo tarnauti 
kariuomenėj. 

Išvarė sovietų 
šnipus 

Haga. — Olandija Išvarė du 
sovietų piliečius už šnipinėjimą. 
G. M. Burmistrov ir V. T. Chys-
tov, priklausą ekonominei komi
sijai, domėjosi kitais reikalais 
ir stengėsi slaptai gauti žinių 
apie karinius lėktuvus. 

Bogota. — Trečiadienį demon
stravo studentai prieš valdžią, 
ir policija, juos sklaidydama, 
vieną studentą nušovė. Tada ki
tą dieną demonstravo ne tik 
prieš policiją, bet ir prieš Ame
riką, užpuolė ambasadą. Polici
ja juos nuvijo. Kokios buvo riau 
šės, galima iš to spręsti, kad 
vien sužeistų policininkų buvo 
30, o suimtų studentų 50. 

Maskva. — Amerikos amba
sada dar kartą protestavo Krem 
Inai dėl nuolatinių telefoninių 
grasinimų ambasados persona
lui. 

vVashingtonas. — Prezidentas 
Fordas naujuoju ambasadorium 
Norvegijai paskyrė buvusį as
tronautą William Anders. 
Manila. — Buvęs Filipinų pre

zidentas Diosdado Macapagal, 
didelis kritikas dabartinio pre
zidento Ferdinand Marcos. no
rėjo gauti politinį azylį Ame-
rikog ambasadoje, bet nebuvo 
įsileistas. Jis skundžiasi, kad 
jam gresia suėmimas. 

Valstybės departamento at
stovas Robert Funseth paaiš
kino, kad Amerika nesuteikia 
azylio svetimiems pilie čiams jų 
pačių žemėje. 

O F F I C E O F T H E M A Y O R 
C I X Y O F C H I C A G O 

-

H I C H A B D J . DALEY 
MAYOR 

March 19, 1976 

• 
• 

Dear Fatber Cinikas: 
• • 

Congratulat ions f o r sponsorlng an Important t r i p l e 
anniversary: The B icentenn ia l of the United States, the cen-
tennia l of the emigrat ion o f Lithuanians to America, and the 
60th anniversary of the L i thuan ian Draugas as a dai ly newspaper. 
I wish to thank and cong ra tu la te a l l who cooperated w i th you 
and the Lithuanian Draugas i n arranging th i s h is tor ic event . 

C 
Every s ince c o l o n l a l days Lithuanian Immigrants have 

jo ined the i r fellow immigrants of a l l nations to help pave the 
way f o r the c u l t u r a i , economic, re l ig ious and sočiai development 
of the United States. The cont r ibu t ions made by Lithuanians t o 
America are immeasurable — i n the church, education, labor , 
m i l i t a r y service, In the pro fess ions , and of course, In the who1e 
area of good c i t i z e n s h i p . 

A l l you have t o do is v i s i t the Lithuanian Plaza, 
named o f f i c i a l l y by the C i t y Council w i th my approval i n 1956, 
to envision graphica l ly t he great contr ibut ions made t o our 
country by the L i thuan ians. In the plaza are pat r io t ic monument 
to Darius and Girėnas, the great Maria High School, Holy Cross 
Hosp i ta l , St . Casimir Convent and Inf irmary and one of the most 
beaut l fu l churches i n America, the Nat i v i t y B.V.M. Church. 

I j o l n a l l Americans in congratulating Americans o f 
Lithuanian ancestry f o r t h e i r great contributions to t h i s country . 

Mayor 
i 

Chksagos mero Richard J. Daley sveikinimas "Draugui" ir visiems lietuviams 

Kissingeris 
nepasiliks 

po rinkimų 
Madison. — Melvin Laird. bu

vęs gynybos sekretorius, kam
panijoj už Fordą minėjęs, kad 
jei Fordas bus išrinktas, Kissin-
gerio nepaliks. Žino tai ir pats 
Kissingeris. 

Kitomis žiniomis, jei Fordas 
bus išrinktas, valstybes sekreto
rium gali būti Nelson Rockefel-
leris, Elliot Rįchardsonas arba 
Donald Rumefeldas. 

Jacksonas už 
Radio Free Europe 

VVashingtouas. — Sen. Henry 
Jacksonas tebereikalauja suda
ryti komisiją, kuri tirtų skun
dus prieš sovietus dėl jų nesilai
kymo Helsinkio susitarimų. To
liau jis Atstovų rūmuose sakė, 
kad nustebintas Valstybės de
partamento pareigūno (Sonnen-
feldto) pareiškimu apie Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjungos 
"organinę vienybę". Toks atsi
sakymas tradicinės Amerikos 
politikos yra nedovanotinas. 

Minėjo dar apie reikalą išlai
kyti Radio Free Europe ir Ra
dio Liberty. Senatorius su kitais 
savo kolegomis palaiko rezoliu
ciją, kuri turės būti įteikta 
Tarptautiniam olimpiniam ko
mitetui, kad šią vasarą vykstan
čioje Montrealio olimpiadoje tu
rėtų teisę dalyvauti kaip komu
nikacijos atstovai ir Radio Free 
Europe korespondentai, kad ne
atsitiktų, kaip buvo Innsbmcke. 
Ten, sovietams spaudžiant, ko
mitetas buvo priverstas išpra
šyti to radijo korespondentus, 
ir tai buvo labai ne olimpiškas 
pasielgimas. 

Vatikano radijas 
apie "Draugo" 

parodą 

Vatikanas. — Vatikano radi 
;jas paskelbė žinią, kad balan-; 
įdžio 2 Chicagoje rengiama lie-i 
i tuviš&osios emigracijos gyveni-; 
j mo ir darbų dokumentinė pa-' 
i rodą. Parodos tikslas — origi-
; nalia dokumentine ir iuustracine i 
medžiaga parodyti lietuvių išei-

| vijos Amerikoje gyveninio rai
dą ir veiklą nuo masinės emi
gracijos pradžios praė jusio šimt 
mečio gale ligi H pasaulinio ka- j 
ro pabaigos. 

Arabų riaušės -
komunistų darbas 
Tei Aviv. — Lzraeiio r-rerr.jo

jas Yitzak Rabin minėjo, kad 
I yra įrodymų, jog šiaurinėje Ga-
j lilėjoje sukeltos arabų riaušės 
i buvo komunistų darbns norint 
j bloginti santykius su arabų val-
j stybėmis. Riaušėse buvo užmuš-
i ti šeši arabai, daug sužeistų ir 
j suimtų. Užmuštų arabų laidotu
vės virto naujomis demonstraci
jomis prieš Izraelį ir dalyvavo 
10,000 žmonių. 

KALENDOIUirs 
Balandžio 3 : Pankracijus, Fa-

ra, Vytenis, Rimtaute. 
Balandžio 4. Izidorius losi

mas, Šilinis, Germantą. 
Balandžio 5 : Vioentas Fer., 

Irena, Rimvydas. Žygintą, 
Saulė teka 5:."52, leidžias 6:17. 

ORAS 
Daugiausia apsiniaukę, vė-

Sovietų Migai 
žvalgo NATO šalis 

Briuselis. — Sovietų MIG-25 
iš bazių ties Drezdenu (Rytų 
Vokietija) ir prie Gdansko 
(Lenkija) pradėjo reguliai skrai 
dyti ir žvalgyti Vakarų Vokie
tiją, Belgiją, Olandiją, Daniją, 
Norvegiją ir Britaniją. Skrenda 
taip aukštai, iki 90,000 pėdų, 
kad lėktuvais naikintuvais jų 
pasiekti negalima; be to, lekia 
tris kartus greičiau už garsą. 

Prasideda streikas 
Derybos su sunkvežimiu, vairuotojais tebevyksta 

Chicaga. — Sunkvežimių vai
ruotojai ir transportacijos kom
panijos susitarimo nepasiekė nei 
vakar iki pietų, bet prezidentas 
Fordas Taft - Hartley akto dar 
nepanaudojo, kol derybos vyks
ta, ir turima vilčių, kad jos pa
siseks. Yra žinoma, jog 18 vals
tijų sunkvežimių judėjimas su
stojo, vairuotojai išėjo su plaka
tais, paskelbė streiką. 

Darbo sekretorius Y. J. Use-
ry, tarpininkaująs deryboms 
Arlington Park, Ulinojuje, nusi
vylė, kad streiko nebuvo galima 
išvengti. Ir jei derybos nebūtų 
sėkmingos, žadėjo grįžti į Wash-
ingtoną ir susitikti su preziden
tu Fordu. 

Kol kas nejaučiama didesnių 
pasekmių, bet jei judėjimas 
greit nebus atnaujintas, po ke
lių dienų pradės trūkti prekių 
krautuvėse, žaliavų pramonėj, 
įmonės turės atleisti darbinin
kus. Pirmiausia pradės trūkti 
greitai gendančio maisto. Chi
eagos metropolijos, apimančios 
šešias apskritis, vairuotojai dir
ba, bet ir jie kiekvienu metu 
gali nutraukti darbą. Dar nėra 
prekių trūkumo, tik iš krautu
vių pradedamas didesnis supir
kinėjimas. Jeigu nekils panika 
ir didelio masto pirkimas, tai 
%r-~fysvi&* . produktų t š t ^ į ų 
trims savaitėms. Didelė dalis 
maisto pristatoma tiesiai iš ge
ležinkelio stočių, ir kai kurios 
krautuvės turi savo transpor
tacijos priemones, nepriklauso
mas nuo vairuotojų unijos, ar
ba turi sudariusios atskirus su
sitarimus su unijų skyriais. Mė

sos atsargos gali pasibaigti pir
miausia, dar šį savaitgali 

Amerikos ūkininkų sąjunga, 
turinti 2.5 miL narių, reikalauja 
greitesnės akcijos iš prezidento, 
panaudoti Taft - Hartley aktą 
ir baigti streiką. 

Maskva neįsileido 
Norvegijos 

parlamentarų 
Oslo. — Sovietų Sąjungos am

basada atsisakė išduoti šešiems 
Norvegijos parlamento atsto
vams įvažiavimo į Sovietų Są
jungą vizas, šį draudimą sovie
tai pateisino tuo, kad Norvegi
jos parlamentarų numatytoji 
kelionė į Sovietų Sąjungą "ne
siderinanti su galiojančiomis 
taisyklėmis, liečiančiomis nesi
kišimą į kitų kraštų vidaus rei
kalus". Parlamento atstovai 
rengėsi vykti į Sovietų Sąjun
gą kartu su vienu rašytojo A-
leksandro Solženicino bičiuliu ir 
Maskvoje tikėjosi pasimatyti su 
Andriejų Sacharovu, disidentu 
generolu Grigoronko ir su dviem 
stačiatikių kunigais. 

Paštas bankrutuoja 
Washingtonas. • - Pašto vir

šininkas Benjamin Bailar sako, 
j kad po keturių mėnesių paštas 
i turės savo veiklą smarkiai su-
'•, mažinti, jeigu Kongresas neduos 
i daugiau pinigų. šiais metais 
nuostolių numatoma 1.5 bū. doL 

A. Terlecko vargų grandine 

Maskvos Saugumo 

už stoką meiles carinei Rusijai 

? 

Maršalka, arba buvęs lietuviškų 
paradų, procesijų ir kitokių iškil
mių tvarkytojas Amerikoj. (Iš se
nosios uetuvių išeivijos istorijos 

#
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siau, 50 proc. galimybė lietaus,, rengiamos parodos šį savaitgalį 
apie 50 laipsnių. ' Chicagoje, Jaunimo Centre} 

rektoriaus poste, vis dėlto jam 
pavyko papirkti mane savo ta-

Tuo metu aš Vilniaus Valsty- riumi l i b e r a l i z m t l Parašiau dip-
binio universiteto neakivaizdi- l o m i n į ^ ^ . ^ ^ ^ R ^ ^ 
niame skyriuje studijavau is- v ^ a ^ j e 1795 — 1915 m." ir 
toriją. 1968 gegužės 23 klube j t e ikiau vadovui. 
"Sigma" literatūrinių diskusijų 
metu aš apkaltinau dramaturge Balandžio 25 rytą pas mane 
Dalią Urnevičiūtę ir kitus rašy- atsirado trys batuoti saugumo 
tojus už nepagarbumą istorinei pareigūnai, o tarp jų ir kapito-
tiesai. Kapitonas ŠČesnavičius, na s Sčesnavičius Paėmė senus 
čekistas Karpuchinas ir kt. vėl prieškarinius žurnalus, knygas 
bandė sudaryti man bylą, nors apie Lietuvos istoriją, išrašus 
"nukentėjusieji" ir atsisakė me- & žurnalų ir laikraščių. Po ke-
lagingai liudytL lėtos dienų majoras Kazys (da

bar papulkininkis), grąžir.da-
Kurį laiką lankiau Lietuvos m a s ^nno diplominio darbo 

(istorijos ir rusų literatūros pa- j u o d r a š t | ? perspėjo, kad jeigu 
aitas drauge su stacionaro ^ b r a n g i n u l a i s v ę > ^ n e turė-

studentais. Greitu laiku W U g ^ n^kam rodyti savo darbo, 
prorektorius Bronius Sudavičįus ^ skleidžiančio neapykantą 
uždraudė man jas lankyti. 1969 R u s į j a i . . . Kalėjimas už stoką 
metų pradžioje jis net sukvietė m a n o girdy-jc m ; ^ carinei Ru-
ypatingą Lietuvos istorijos ka- 8 i j a i ? o už ką aš turiu ją my-
tedros dėstytojų posėdį, reika- l ė t i ? A r u - u i > k a d ^pion^ti-
laudamas imtis priemonių, kad j ^ i r barinės jėgos pagalba pa-
aš negaučiau istoriko diplomo. k i r t o Lietuvos - Lenkijos vals-
Sį uždavinį ėmėsi vykdyti do- t y b ę i r 1 7 9 5 a t n e š ė m a n o ^ ^ 
centas Stasys Lazutka, pasiūlęs v e rgovę? O gal už tai, kad ma-
3avo paslaugas būti mano dir- n o t ė v ą p a ^ į j fcarą g ^ į y^ 
lominio darbo vadovu Nors i m p e r 5 a i a r t i n i ^ ^ ^ ^ fr j , 

buvo žinoma Lazutkos veik . . , . • • « . 
man 
la Centro komitete (kur jis va
dovavo skyriuj) ir W U pro-

grįžo namo invalidu? 
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VYSK. M. VALANČIAUS KUOPOS 

METINE ŠVENTE CICEBOIE 
Kovo 13 d. — naujas lapas j.nučiai, suvaidindanil D. Augie-

dvyfikai jų, ka ip ateitininkų, -gy- ! n ė s "Rope' ' . J u o s paruošė s t u 

ninkei J. Arštikvtei perskaičius 
protokolą ir pakvietus egzami
nus išlaikiusius prie 

venime, Kuopos valdybos pirmi- į.dentės Felytė i r Loreta Radvi
laitės, daug darbo įdedamos ir 
daug laiko praleisdatnos mo-

altoriaus I kant , s iuvant i r dirbant dekora-
šv. Mišių metu, kun. dr . Kęstu- j ei jas . J ų pas tangos ir darbo vai- j parodė skaidres iŠ Jaunimo kon-
t is Trimakas priėmė i š R. H a e - ' s i a i k a r t u su Žibutės Paulėnai- greso Pietų Amerfeoje. Paaiš-
nelytes. M. Končiūtės, V. RaČ- Į t ė s - Vaičiūnienės vadovaujamo Į kino skaidres, pasidalino savo 

I š K T N . UPNTCNO KCOPOS 
VEIKLOS 

Vasario 9 d. Jaunimo centre 
įvyko Lipniūno kuopos susirin
kimas. Susirinkimą pradėjome 
malda. ViSiems rūpėjo sužinoti, 
kiek mes iš mūsų baliaus uždir
bome. Gavome geru žinių — už
dirbome dauį.":.- kaip tūk*=ta&t; 
dolerių. Nutarėme paskirt i lūOŪ 
dolerių ' 'Ateities" žurnalui. Bu
vome visi laimingi, k a d mes 
moksleiviai galime mūsų žur
nalui padėti. 

Vasario 15 d. ruošėme iškylą, 
bet blogas oras neleido. 

Lionė Bradūnaitė paaiškino 
kuoptos narb,tns, kaip reikia tei
singai rašyti susirinkimo pro
tokolus. 

Mūsų viešnia buvo Rasa 
Soliūnaitė, iš Lemonto. J i mums 
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Pajto <M-*^«it mažajam, pakvitavimą* u± gautas prenume
ratas neatunčiami. Ant DRAUGO ?ne c.e^cieao skaitytojo adreso. 
gavus U jo tackesų, a'Jtynsrrca, iic i*<i& iKa:r»~.yas ;. -a J?^I-

= 

Vysk. M. Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopos metinėje šventėje 
susitiko diakonas Tomas Kasputis, Linas Sidrys, Dielininkaičio kuopos 
globėjas ir Linas Mikulionis, MAS pirmininkas. Nuotr. J. Kuprio 

"Draugo* pnmtotaermu vokmmm iš anksto 
rcetanr. d men. 3 men. 1 men. 

Chicago, Goot, 11L $28.00 $15.00 $10.00 $400 
Kaaaoo* $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kitur $26.00 $15.00 $1000 — 
Užaenyje $29.00 $17.00 $11.00 - r 
Savajtuaa $18.00 $10.00 — — 

rengiamos Dainavoj vykios 
Kenrtebunkporte vienu metu, 
rugpiūčio 1 5 - 2 2 dienomis. Taip 
pa t pasi tar ta apie suvažiavimo 

L. Vasiliauskaitės,; būrelio pas i rodymu pirmą ka r t ą Į įspūdžiais. Taip ir praėjo mūsų j programą i r pasiinf ormuota a-
L. Markauskaitės,! duoda šviesios vilties, kad k u o - - . . . , . . _ - . . Vasiliausko. 

\ \ Cu^rytės. V. Haeųclytės, L ! pos veiklą per ima kuopoje išau-
GadUauskaitės, V. Mickaus, V.! ge ateit ininkai. La i "Visa a tnau-
Radvilos, E. šulaičio ateitininko 1 j int i Kr is tu je" idealas s t ipr ina 
jaunio a r moksleivio pasižadėji
mą ''Visa atnaujinti Kristuje". 

jų pasiryžimus i r duoda ištver
mės dirbti , kada iš šimtų organi" 

Jiems ženklelius a r juosteles! zacijose dalyvavusių sugrįž ta 
įteikė kuopos kapelionas kun- d r . ! ja i dirbt i t i k kelL Vyr. mokslei-
A, Juška. At-kų Fed. vadas dr. į vių būreliui a t s tovavo V. Mie-
P. Kisielius, MAS centro valdy- • kus, r i tmingai i r sklandžiai pa

grojęs akordeonu. 

Šventės pabaigoje L. Radvi-
| laite padėkojo visiems atsilankiu 
i šiems tėvams, su kurių vaikais 
ty ra malonu dirbt i , kaimyninių 

bos pirm. L. Mikulionis (atvy
kęs is Detroito), asistuojami 
kuopos ir būrelių globėjų: A. 
Prapuolenytės, Ž. Vaičiūnienės, 
L. ir F. Radvilavičių ir J. Kup
rio. '. Dielininkaičio, Lipniūno i r Le-

Daugeiis iš jų, eidami duoti m 0 n t o kuopų ats tovams, garbin-
pasiiadėjimus, per kun. Kęstu- , giesiems a te i t in inkų vadovams 
čio rankas padėjo a n t altoriaus | įr tėvų komitetui , kurį j au keli 
i r tai, kas tuo momentu jų gyve- j m e t a i iš eilės suda ro J. Končius 

buvo prasmingiausia ar į— pirmininkas i r Iešmantienė, 
brangiausia. Tai buvo į Norkienė. Galinaitienė, Venclo-

šventė buvo ba ig ta Lietuvos 
himnu. A. Pr. 

tume 
jiems 
Amerikos ir Lietuvos vėliavėlės, ' yienė, Kr ikšč iukas i r Gečas. 
dovanotas žiedas, a ts iprašymas Į 
a r pasižadėjimo malda Kristui , į 
rašinėlis ir panašios kitos dova-1 
nos. 

Vietoje an t ro skaitymo Vic:-
-Kuprytė jatttrfei- paskaitė M j 
LJK.B. Kronikos Nr. 17 Nijolės) 
Sadūnaitės žodžius, pasakytus 
jos teismo — pasmerkimo metu 
Vilniuje. Vitas Laniauskas, šv. 
Mišių komentatorius, savo gra
žia, aiškia i r taisyklinga lietu
vių kalba skaitydamas ir praves
damas maldas, buvo t ik ras 
džiaugsmas visiems šv. Mišių 
dalyviams. Bendruomeninės mal 
dos, daugumoj pačių moksleivių 
sukurtos, buvo skaitomos R. Ieš-
mantaitės. V. Račkauskaitės, V. 
Haenelytės, E . Šulaičio ir G. Ba
rono. Liturgijos metu giedamos 
giesmės, pri tariant gitarų muzi
kai : R. Končiūtės, Ri tos Marke
lytės. Lindoe Grigaliūnaitės. bu
vo vadovaujamos V. Vaičiūno, 
kuris, tikime, ir laukiame, įsi
t rauks į ateitininkų globėjų bū
rį. Rita ir Linda, dviese, po šv. 
Komunijos, pagiedojo Ritos su
kurtą giesmę. Girdėdami ją ant
rą kartą gėrėjomės i r laukiame, 
kad j i daugiau tokių giesmių vi
siems parašytų. 

I r kun, Kęstučio pamokymas 
pasižadantiems, ir Ateitininkų 
Credo ir himnas, i r skai tymas 
iš Kronikos, i r dovanos bei mal
dos, jungiančios čia i r ten — Tė
vynėje pasilikusius, i r mūsų bei 
Amerikos, ka r tu su Cicero Vysk. 
M. Valančiaus kuopos ir P r . Die
lininkaičio (Marąuette Pk.) vė
liavomis, šv. Mišių auką padarė 
išskirtinai prasraingą ir pritai-Į Neolituanų. Taigi , bus kaa t iki 

labai įdomi sekmadienio popietė 
Kovo 1 dieną Jaunimo centre 

įvyko moksleivių susirinkimas, 
į kur į atvyko daug svečių iš 
Lemonto kuopos. Kalbėjo mū
sų kuopos dvasios vadas kun. 
šarauskas. J i s kalbėjo apie jo 
veiklą, apie lietuvių veiklą. Pa
stebėjo, kad reikia nuspręsti, a r 
mes norime bū t i krikščionys i r 
tada, ar mes norime būt i kata
likais. 

Viena mintis, kur i jaudina 
mūsų kuopos dvasios vadą, y ra 
jaunų lietuvių kunigų stoka a-
teityje. Tai t ikrai j au t ru s klau
simas. 

Toliau buvo meninė dalis i r 
vaišės. Turėjome šokimo kon
kursą. Praleidome linksmai lai
ką. Išėjome namo su daug gi
lių minčių. 

Lipniūno kuopa ir P r a n o Die
lininkaičio kuopa rengia susi
kaupimo vakarą Jaunimo cent
re 5 vai. p. p . , balandžio 4 d. 
Balandžio 11 dieną, 2 vai. p. p . 
įvyks Kun. Lipniūno kuopos su
sirinkimas. Pasimatysi mei 

Rasa Narutytė 

pie centro valdybos rinkimų ei 
gą. (v. j . ) 

MAS CENTRO VALtnT.O. ; 

P O O D I S 

Kęstutis Keblys. MAS centro 
valdybos narys ideologiniams 
reikalams, posėdžiavo k a r t u su 
kopirmininku Viktoru Naku. 
Tema buvo vasaros stovyklos. 
K. Keblys ir L Gražuiienė ruo
šia t ų stovyklų programos pro
jektą. Taip pat MAS referentas 
pr ie ateitininkų Federacijos val
dybos Kęstutis Girnius žada 
prisidėti. 

KUN. A. GRAUSLIO 
PASKAITA 

ir j materializmą, kuris neoUhrifcq 
su savo tikslų pasekmėm žmo-
....• j ; , ^ J , kova p-'ioš r.uasme-
....".tą ir.. iS..u~ Liaudeji:ną. K"--
ris pasireiškia soči i-ir.ėse nege
rovėse ir psichologiniuose sutri-
K;.T.-J'J^' Ln---.~-r.gur.--hS : asirodz 
žmogaus šypsny, jo žviissr.y. ;o 
laikysenoje. Sią savybę galima 
išugdyti. Kun. Gra-s lys jau <elij 
metai ruošia giliai išmąstytą j 
savo naują knygą "Šviesos židi- J 
r.ia.' šia terr-a. jis pr i į ia tys pla-1 
čiausiai liečiamą temą šioje kny- j 
goję, naudodamasis gausiais pa
vyzdžiais iš pasaulinės li teratū
ros. 

• Rtddtd}s dirba kasdie* 
fc9Q — 4^0, ieStadicfuaia 
8<30 — 12*a 

• Administracija dirba £&«-
fien n u 8^0 iki 430. štiia-
dieniais nuo 8:30 ik; 12:00 

• Reoakc:;a straipsnius taiso savo 
nootfOra. NesonaudOOl straipaaia 
•esaugo. Juos gr4±ma tik iŠ anka-
tc su^.'jir^s. ReoAKC:ja už skeibl-
am ruruų acarcunso. Skalbi mu kai
nos pnsiiKiiamc*. ^avisa pra5>tn« 

riiiiujiiiuuiuiiiiiniiuiuiuittiiiiuiiiiiiiiiiiiitituiitiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuHiiHiiin: 

Vasario 16-tos minėjimo proga, Loa 
Angeles prie vėliavų stovi (iš k.) 
moksleivių pirmininkaa Rimas Po-
llkaitis ir studentų pirmininkė Ely
tė Bendiiuiytė. 

ATEITTNINKC 
PAVASARIO VAKARAS 

Mieli atei t ininkai ir jų bičiu
liai! Balandžio 24 d., šeštadienj, 
Šv. An tano parapi jos saiėje ruo
šiamas atei t ininkų Pavasario 
vakaras . Bus k a r s t a vakarienė. 
Programą išpildys klevelandie-
čiai — "Ner i jos" 13 studenčių 
ateitininkių ansamblis. Muzika 

ATEITININKŲ 
VASAROS STOVSKLOS 

• 
J a u žinome ateitininkų vasa-

r o ? stovyklų dates. Dainavoje 
moksleivių ateitininkų stovykla 
nuo birželio 2 0 d. iki liepos 3 d.; 
jaunučių ateitinirurą nuo liepos 
į d. iki liepos 17 d - VTasagoje 

moksleivių ir jaunučių ateitinin
ku r.uo iiepos 18 d. iki rugpiū
čio 7 d, Neringoje moksleivių 
atf-itir.:-ku r.uo rugpiūčio 15 d. 
iki rugpiūčio 28 d. 

SENDRAUGIŲ 
CENTRO VALDYBOS 

POSĖDIS 
I 

Kovo 21 d. buvo svarstytas 
parengjaas anketos \-isiema na
r iams su klausimais, apie orga- j 
nizacinę veild* bei narių ruoši 
masi dalyvauti sąjungos visuo
tiniame suvafiavime bei sen
draugių stovykloae. Suvažiavi
mas jvykg rugpiūčio X d^ šeš
tadieni, Philadelpiujoje, o ato-

Balandžio 10 d., šeStadienj, 
7:30 vai. vak. kun, Alfonsas i 
Grauslys Jaunimo centro kavi
nėje skaitys paskaitą temai 
"Dvasingumas — kelias sugrą
žinti žmoniškumą \ nuasmenin
tą pasaulį". 

Dvasingumas nė ra misticiz
mas . Dvasingumas ne t ik neat
skir ia žmogaus nuo pasaulio, 
bet padeda jam pilniau, žmoniš
kiau j jį įeiti. Kova už žmoniš
kumą yra kova prieš besaikį 

REKOLEKCIJOS MOTERDIS 

Katalikėms moterims reko
lekcijos bus balandžio 8 - 1 0 die
nomis, 7 vai. vak., Lietuvių Jė 
zuitų koplyčioje. Rekolekcijos 
baigiamos Verbų sekmadienį, 9 
vai. ry to šv. Mišiomis. Kviečia
mos dalyvauti visos moterys. 

Vyresniosios giedrininkės 

PR. DOVYDAIČIO 
MONOGRAFIJOS REBKALU 

Prof. P r ano Dovydaičio mo
nografija j au atiduota knygų 
rišyklon ir manoma, kad balan
džio mėn, gale pasieks skaity
tojus. 

rSSSf A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžiu, vairo 
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starterrj.m> ir altenatoriams duodame Hgalaikes 
scarantija^. TEXAOO gazoftn^s. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 

L 5759 Souih Western Avenue — Telef. 737-3988 

<jr '^ 

— Tuščias Taiko leidimas susilau
kia savo bausmės. 

— National Enąnirer 

i 15-Bienu keliones lydimos mūšy palydovų 
Į LIETUVĄ 

Visas maistas * Persėdimai • Jžymybiij pamatymas 
VOniuje * Druskininkuose * Varšuvoje * Krokuvoje 

Išvykstama iš Chicagos per Xew Yorką 
Geg. M d. Liepos 4 d. Raep. 8 d. Rūgs. 19 4. 
Birt. 2t d. Liepos 18 d. Rūgs. 5 d. 

Air fares subject to Government changes 

Nuo $1102.60 iki $124060 
Pasiteiraukite apie keliones j Havajus * Meksiką. 

Laivais * Autobusais * Traukiniais 

Jokių patarnavimo mokesčių. 

DISCOVERY TRAVEL AGENCY 

Mr. M. Riikin, prezidentas senos patikimos firmos 
oficialiai praneša jų skaitlingiems klientams, kad 
siuntimas 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc. 
APMOKĖTU MUITU DOVANŲ SIUNTINIŲ 

GIMINĖMS Į USSR -
tęsiamas ir toliau, kaip ir anksčiau per pereitus 45 
metus. Kiekvienas siuntinys yra apdraustas. 

GAVĖJAS M E K O NEPRIMOKA 

Siųsdami dovanų siuntini savo giminėms V e l y k o m s 
geriausiai suteiksite ^ ė m s džiaugsmo. 

Siuntiniai priimami sekančiuose ofisuose ir skyr iuose : 

GL06E PARGEL SERVICE, ING. 
723 VValnut Street, Philaldephia, Pa. 19106 

TeL (215) - 925-3450 

N E W YORK CENTRAL OFFICE 
248 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

(212) 725-2449 
BALTTMORE, MD. 21224 
3206 Eastem Avenop 
(301) — DI 2-2374 

• 

023 S. La Grange 
La Grange, 01. 60525 
(S12) 4S2-6S15 

2409 New Street 
Blue Island, DL 60400 
(312) 597-6220 

kinta šių iškilmių progai. 
Antroji šventės dalis vyko pa

rapijos salėje prie tėvų komiteto 
paruoštos kavutės, kurios metu 
At-kų fed. vadas dr . P. Kisielius 
kalbėjo ir tėvams i r jų vaikams 
ateitininkams apie ateitininkų 
principus ir jų praktikavimą sa— 
tto pačių tarpe bei apie pareigas, 
E i m a s turime dabar atl ikti . 

Sveikino susirinkusius ir kun. 
A. MflMŠ ir MAS pirmininkas L. 
HDculionis, ir svečias iš Arkan-
6as, vienas iš pirmųjų ateitinin
kų — P. Balčiūnas, ir Linas 

< fą __ Dielininkaičio kuopc« 
vardu feiai daliai vadovavo J. 
Arštikytė i r Viktot^s Radvilas, 
kurie visai gerai H" drąsiai jau
tėsi prie mikrofono. 

Meninę programą atliko jau* 

galima geriausia 

Salėje v iešpataus ne t ik pa
vasar iška nuotaika, bet ir pava
sariu alsuojantis dangus. Glo
bėjos i r globojamosios, vado
vaujamos E. Radvilienės, jau 
dabar suka galvas, kaip ta i įgy
vendinti. Tėvų komitetaa, vad. 
J . Končiaus, visaip kitaie daly
kais rūpinasi ir planuoja, kad 
šį ka r t ą per Atvelykio šeštadie
nį įvykęs subuvimas mus paten
kintų. O, tai nejuokai! Tikime, 
kad mūsų rūpesčiai nebus be 
reikalo. J ū s , b rangūs ateitinin
kai, pradėję bręs t i ir subrendę, 
būsit k a r t u su mumis. Laukia
me, l i g i pas imatymo! 

Vysk. M. Valančiaus M-A. 
kuopa ir Ttvų koamtrtM 

5%» HIGH RATES "Į y, % 

TOL ANN1M 
PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PBJD QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

ttVIRCS AND LOM ASSOCIATim 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNCM 
eertlficates 

(3000 or more 
4 year mln. 

-. 

4071 ARCHER AVENUE 

CHICAG0, ILLINOIS 60632 

TEL: U 3-8248 
(WZST OP CAUFOKS1A AVE.) 

6̂  2 
PER ANNUM 

mm 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 
(617>268-8764 
CHICAGO, ILL. 69822 
2242 W. GUcago Avenue 
(312)-2Sf-7788 

CLEVELAND, OHIO 44119 
877 East 185 Str. 
(216H66-1836 

OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32 Str. 
(402)-731-8577 

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rd. 
(216)-749-3033 

DETROrr, MICH. 48210 
6720 Miehi^an Avenue 
(SlSV8»*-MoO 

ELIZABETH, N. J, 07201 
956A Elizabeth Avenue 
(20D-354-7608 

HAMTRAMCK. MICH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 
(313>365-6350 

HARTFORD. CONN. 06106 
11415 Jos. Campau Avenue 
(203V232-1716 
LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Sonset Btvd. 
f2!3)-41.V0i — 

PHTLADELPHIA, PA. 10123 =. 
1013 N. Marshall Str. 
(215>025-8878 
PfTTSBURGH, PA. 1S222 
346 Third Avenue 
(412H71-3712 

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudsoa Avenue 
(716V544-2151 

SAN FRANCISCO, CALIF. 94123 
1236 Ninth Avenue ' 
(415>5«4-7981 

SEATTLE, WASH. 98125 
11551 OthPlace N. E. 
(206VEM 3-5556 

SOLTH R1VER, N. J. 08882 
168 Whitehead Avenue 
(201)-257-2113 

M1AML FLORIDA 33138 
7612 N. E. 2-nd Avenue 
(305>-757^704 

MBSfNEAPOLIS, MEVV. 36418 
2422 Central Avenue N. E. 
(«12>-788-2545 

NEW BRJTAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle \Teadow Avenue 
(2O3)-244-0829 

VTNELAND, N. J. 08360 
Parish Hali, West Landis Ave. 
(609>696-979fi 

WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison St. 
(6l7>798-3347 

YONKERS. N. Y. 10705 
4671

2 South Broadway 
(914V069-2564 

NEW YORK. N. Y. lOOOl 
49 West 29th Str. 
(212V6A-3710 

• \ . 

NEW YORK. N. Y. 10003 
rOl Flmt Arame 
012VOR 

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Nassau Avenue 
(212V389-6747 

WHEAT RIDGE, COLO. 86033 
4330 Quay .Str. 
(303M22-4330 

SYRACUSE. N. Y. 13264 
318 S. Wilbor Avenue 
(315M706958 

a: 4 
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Lietuvos gen. fco&mlS 

VISUOMENININKE - LAUREATE 
Visuomenininko gyvenimas tuviškus įsitikinimus. Ji nebijojo 

nesiriboja tik savais namais. Jis imtis ir valdžios tarnybos, kai 
šakojasi toli už savų sienų, sie- reikėjo pelnyti duoną ar kurti 
kia platesnę auditorija, kuri savo ateitį. J. Daužvardienė turė-
laukia uždegančio žodžio. Ir -tai jo pakankamai energijos ir jėgų 
ne tik žodžio iš scenos, bet ir žo- studijuoti ir dirbti, įsigyti diplo-
džio savu gyvenimu, auka, ini- mą ir jį geriausiai panaudoti. Jai 
ciatyvos pasireiškimais, darbais netrūko jėgų ir tada, kai ji, 
•ir veiklos priemonių nurodymu, būdama konsulo žmona, turėjo 
Nors visuomenininkas ne visuo- oficialiai tik iš tautinio įsiparei-
met tinkamai įvertinamas, nes gojimo darbuotis savųjų ir sveti-
lengvai gali padaryti klaidų, mųjų tarpe, kad jos vyro geru 
spręsdamas konkrečius dienos ko:^»lo a.a. dr. P. Daužvardžio 
klausimus, bet tikras visuome- ar vėliau jos pačios, kaip gene-
nininkas klaidų nebijo. Jis nebijo relinės Lietuvos konsulės, parei-
reikalingų pastangų klaidoms tai- gos parodytų kenčiančią Lietuvą 
syti ir nepaiso aukos, reikalingos ir stiprintų lietuvius, besirūpi-
dideliems darbams atlikti. nančius savo tautos likimu ir sa-

Tai ir yra tie vadai, kurie sa- vo kultūrine kūryba. 
vo idėjomis uždega, savo veikla Tai ir yra visuomeninė aure-
skatina kitus jungtis į darbus, sa- olė, kuri nesibaigia tik pasirody-
vo pasiaukojimu sužadina idea- mais ar susitikimais su kitų vals-
lizmo dvasią siekti kilnių tikslų, tybių atstovais, bet padaro ją 
Tokie buvo ankstyvesnieji lietu- tikra visuomenės pirmūne ir ža
vių išeivijos didieji vadai, tokie dina pasitikėjimą jos veikla. Jos 
yra ir dabartiniai visuomeninin- visuomeninė veikla niekada ne-
kai. Jie sugeba derinti savo tar- buvo judėjimas dėl judėjimo, bet 
nybinius, šeimos ir profesinius į- veikla visomis jėgomis kelti tė-
sipareigojimus, sugeba išlikti vir- vynės laisvės reikalus ir rody-
šuj minios, daugumą kreipti tin- ti savo tautos kultūrinę praeitį 
karna veiklos linkme ir atlikti ir dabartį, 
pareigą tėvynei ir žmogui. * 

Žinia, kad Lietuvos generalinė Konsularinė tarnyba yra vi-
konsulė Juzė Daužvardienė iš- suomeninė veikla, nors pirmiau-
rinkta žymiausia mūsų visuome- sia ji yra nepriklausomos Lietu-
nininke, kuriai skiriama tūkstan- vos simbolis. Tai simbolis, apie 
tinė premija jos veiklai atžymėti, kurį dar ir dabar spiečiasi būriai 
visiškai nieko nenustebino. Kaip lietuvių tautos vaikų spręsti iški-
tik visi nudžiugo, kad Moterų lusiems neaiškumams, nesusi-
klubų federacija dėjo pastangas pratimams ir nesklandumams, 
premijai organizuoti, o Lietuvių Tačiau konsularinė tarnyba rei-
fondas skyrė visuomenininko at- kalauja artimų 'ryšių ir su sveti-
žymėjimo premiją. Jei tai būtų ir mų valstybių atstovais, su jų 
vienkartinis įvykis išeiviškoje is- žmonomis ar pareigūnais. Gen. 
torijoje, jis būtų pabrėžtinai at- konsule J. Dažuvardienė šiuo po-
žymėtas, nes premijuotino as- žiūriu yra pirmūnė, suorgani-
mens parinkimas yra be prie- zavusi konsulų žmonų sambūrį, 
kaistų, darbų vertė visiems žino- ilgus metus jam vadovavusi, kad 
ma, nueitas kelias išlygintas, tik galėtų parodyti lietuvvių kul-
praeitis gerais darbais papuošta, tūrines gelmes ir pažinti kitų 

Lietuvos generalinė konsule, taiitų didžiuosius troškimus. 
tapdama visuomenininke laure- Reprezentacijai lietuviško me-
ate, nenusipelno daugiau pagar- no ir tradicijų, kurios, iš toli at-
bos, negu jos yra jau įsigijusi sa- vežtos ir su šaknimis giliai įso-
vo plačia veikla. Bet daugiau pa- dintos, reiškiasi lietuvių iŠeivijo-
garbos įsigijo ta lietuvių išeivijos je, ji suorganizavo kalėdinių eg-
dalis, kuri, apvainikuodama ver- lučių šventes, rodomas su atitin-
tingą asmenį ypatingai išryški- karnomis programomis ne vieno-
nančiu atžymėjimu — premija, je vietoje, bet net daugelyje ma-
tokiai kilniai asmenybei suteikė žų miestelių susibūrimuose, ku-
pilniausia prasme visuomeninin- rie nori pažinti etninę amerikie-
kės titulą. čių kilmės įvairovę. Gintaro ba-

* liai, kuriuose supažindinamos 
Apie gen. konsulės J. Daužvar- lietuvių kilmės mergaitės su lie-

dienės gyvenimo kelią jau buvo tuvių visuomene ir įvedamos į 
rašyta. Tas kelias nebuvo leng- tos visuomenės gyvenimą, taip 
vas, nes kiekvieno žmogaus ke- pat turi gilią prasmę. Juk nuo 
liai yra skirtingi — jie veda per čia ir prasideda jauno žmogaus 
sunkumus ir kliūtis, jie tiesina- apsisprendimas savo kilmės tra
nai darbu ir didelėmis pastango- dicijoms ir tautiniams įsitikini-
mis, siekiant numatytų tikslų. Ji mams išlaikyti. 
ateivių duktė, taigi ir jos kelias Kaip kalbėtoja lietuvių ir a-
prasidėjo nuo tos pradžios, kuri merikiečių ar įvairių svetimtau-
reiškėsi jos tėvų sunkiu darbu ir čių tarpe gen. konsule yra nepa-
naujo gyvenimo kūrimu. Bet ji mainoma ir nepakartojama. To
jau savo šeimoje išmoko į- bulai mokėdama abi kalbas, ji 
vertinti sutelktų pastangų pa- sugeba trumpais ir aiškiais žo-
larmą, kad tik talkos būdu pa- džiais parodyti svarbiausius die-
siekiama ateities užsitikrinimo. nos reikalus ir bendruosius tau-

Įtemptas pastangas ji panau- tos ir žmogaus troškimus. Jos is-
dojo savo talentams tobulinti ir kalba nėra tuščia retorika, bet 
mokslui siekti. Ir tai kilo iš mei- atremta iš širdies einančia tau-
lės savo žmonėms, savo kraštui tos meile, tikėjimu tautiniu gy-
ir tėvų paliktai tėviškei. Dėlto ji vastingumu ir pasitikėjimu kitais. 
jau nuo mažumės mokėsi muzi- Didžiose tautinėse šventėse, net 
kos, dalyvavo ar vadovavo cho- mažesniuose sambūriuose jos 
rams ir organizacinei veiklai, ji klausome, kaip atstovės, kurios 
dirbo spaudoje ir artimo tarny- žodžiai kelia pagarbą artimui ir 
boję. Užtat ir apspręsti viso gyve- ištikimybę tėvynei, nes visi ži-
nimo visuomeninę veiklą J. no, kad tai, ką ji kalba, yra jos 
Daužvardienės kelyje nebūtų į- gyvenimo ir veiklos dalis. Jos gy-
manoma keliais žodžiais ar ke- venimo kelias ir veikla skatina 
liais puslapiais. Keitėsi gyvenimo visus siekti tautinių tikslų,sielotis 
reikalavimai, sąlygos ir aplinka, pavergtos tautos reikalais ir dirb-
Bet ji gebėjo išgirsti laiko balsą 
ir atsakyti į jo keliamus klausi
mus. 

J. Daužvardienė viešumos ne
bijojo, kai reikėjo joje rodyti lie-

KOMUNIZMO SKILIMAS 
Vakaru Europos komunistai pasmerkė proletariato diktatūrą 

GEDIMINAS GALVA Sovietų komunistų partijos 25-
me suvažiavime įvyko plaišioji-
mas. Vakarų Europos didžiausios 
partijos, esančios Italijoje ir Pran 
cūzijoje, pripažino demokratinį 
kovos būdą ir pasmerkė proleta
riato diktatūrą bei priespaudą 
Sovietuose. Italus ir prancūzus 
pasekė Anglijos, Belgijos, Ispani
jos ir Švedijos komunistai. Minė
tų kraštų komunistų pareiškimai 
suvažiavime buvo iškarpyti ir 
praleistos tos jų vietos, kurių ne
pageidavo Maskva. 

Ne naujas šis komunistų par
tijų plaišiojimas. Jis pakrikdė ko
munistinius internacionalus ir su 
kėlė iki šio meto neužsibaigusią 
kai kurių komunistinių kraštų 
trintį. 1948 m. ką tik įkūrus Ko-
minformą Belgrade, tais pačiais 
metais iš jo pasitraukė Jugosla
vija, vis dar neužglaisčiusi atsi
radusių plyšių su Sovietais. 

Prieš 16 m, įvarytas didelis 
pleištas tarp Kinijos ir Sovietų 
vis dar nepašalintas. Nors šie 
kraštai palaiko diplomatinius 
santykius, veda nesėkmingas de
rybas, bet vienas kitą tebelaiko 
didžiausiu priešu. Tiesa, jie iš
vengė karo, bet tebeveda politi
nę, pasaulėžiūrinę, ūkinę ir pro
pagandinę kovą, pasiryžę šaukš
te priešininką paskandinti. 

Tarptautinis komunizmas 
Sovietų komunistų partija pa

sirinko tarptautinio komunizmo 
skydą daugelio tikslų siekti.Tarp-
tautinis komunizmas tarnauja So 
vietų kitataučiams rusinti, vadi
namą tarptautinę rusų kalbą 
įpiršti ir rusų kultūrą primesti. 
Tarptautinis komunizmas valdo 
šešias respublikas, ten Sovietų 
kariuomenę laiko ir ūkiškai jas 
išnaudoja. Tarptautiniam komu
nizmui didelis vaidmuo skirtas 
vykdyti rusišką imperialistinę po
litiką įvairiose užsienio tautose, 
net ir kituose žemynuose. 

Jau visai kitas klausimas, ar! 
Sovietų vadovaujamas komuniz
mas yra tarptautinis, kai rusai 
jam vadovauja ir jį panaudoja 
tik savo tikslams. Tarptautinis 
komunizmas remiasi Sovietų po
litika, ūkio svoriu ir kariniu pa
jėgumu. Kitų kraštų komuniz-
tams, jei juos gali pasiekti Sovie
tų šarvuočiai, lieka tik paklusti. 

Vakarų Europos komunistai, 
ilgai laukę progos patekti į savo 
kraštų vyriausybę, pasiekė kryž
kelę. Jiems prireikė apsispręsti, 
ar toliau paklusti Maskvai ir pra
laimėti krašte ar atsisakyti tarp
tautinio komunizmo, proletaria
to diktatūros ir vakarietiškos de
mokratijos būdu siekti valdžios. 

Jiems patekus į valdžią, iškils 
aštrus klausimas: pasirinkti tau
tinę linkmę, glaustis prie vaka
riečių, priklausyti Siaurinio At
lanto santarvei, ar nusiginkluoti 
ir paruošti kelią Sovietų karinei 
pajėgai veržtis į vakarus. Glaus
tai tarus, Vakarų Europos komu
nistams reikia apsispręsti, ar ne
paklusimas Maskvai yra tik tak
tinis žaidimas. Washingtono po
litikai ir amerikiečių spaudos di
duma prileidžia, kad Vakarų Eu
ropos komunistai, atėję į valdžią, 
•vėl išpažins proletariato diktatū
rą ir paklus Maskvai. Toks api
bendrinimas yra nenuoseklus ir 
gali būti klaidingas, nes Sovietų 
pašonėje esanti Rumunija,.komu 
nistų valdoma, siekia šiokio to
kio savistovumo užsienio politi
koje. Ryškesnis yra Jugoslavijos 
pavyzdys, nors vakariečiams ne
teikiantis didelių vilčių. 

Maskvos atkirtis 

25-me partijos suvažiavime mi
nėtų kraštų komunistų pareiški
mai pasirinkti demokratijos ke
lią nesulaukė atkirčio. Beveik mė 
nesiui praslinkus nuo suvažiavi
mo, kovo 17 d. įvykusiame So
vietų mokslų akademijos metinia 
me suvažiavime Politinio biuro 
narys, partijos centro komiteto 
sekretorius ir ideologas M. Sus-
lovas kalbėjo "Mūsų epocha — 
— marksizmo-leninizmo pergalės 
epocha". Pranešėjas kreipė ypa
tingą dėmesį į tarptautinį komu
nizmą, jo svarbą ir "nukrypė
lius". Jis tarė: Proletariniu inter
nacionalizmu remiasi visas moks
linio komunizmo teorijos ir prak 
tikos turinys. Proletarinis inter
nacionalizmas — vertingiausias 
tarptautinio komunizmo judėji
mo turtas, neišsenkamas gyvy-

Rimties TakndSlei 

KRISTAUS GYVYBĖS AUKA 

Komunistinė Albanija atšventė sa
vo 30 metų sukaktį, šia. proga vėl 
buvo paskelbta prieŠrusišhų pasisa
kymų. Cia matome valstybės galvą 
ir kom. partijos generalinį sekreto
rių Bnver Hodžą, kuria simpatizuo
ja Kinijos komunizmui. 

binės jėgos šaltinis, jo pergalių 
pagrindas ir laidas. Todėtl komu
nizmo priešai, dešinieji ir "kai
rieji" revizionistai, maoistai, įvai
rių atspalvių nacionalistai dabar 
pasirinko proletarinį internacio
nalizmą pagrindiniu nesibaigian
čių puolimų taikiniu". 

Kalbėtojas įsakmiai minėjo ki
nus, bet turėjo galvoje ir Vaka
rų Europos komunistus, kurie sko 
linasi Markso, Lenino posakius, 
bet juos iškraipo, "šmeižia rea
lųjį socializmą, siekia iš mark
sizmo-leninizmo išmesti revoliu
cinę esmę, pakeisti marksizmą 
buržuaziniu liberalizmu". 

Toliau seka graudinimas: ap
ginti marksizmą-leninizmą, kovo 
ti prieš oportunistus ir komuniz
mo priešus. 

Gretų rikiavimas 
Tuo pat metu visuose Sovie

tuose prasidėjo ryškus bruzdėji
mas. Sovietų "respublikos" kvie
tė komunistų partijos aktyvo su
sirinkimus ryškinti 25-jo suva
žiavimo nutarimus, o svarbiau
sia, stiprinti tarptautinio komu
nizmo autoritetą. Lietuvos komu 
nistų partijos aktyvo susirinkimas 
įvyko kovo 18 d. Ten nutarta 
kovo ir balandžio mėn. šaukti 
rajonų ir miestų susirinkimus, 
ryškinti suvažiavimo nutarimus 
ir stiprinti partijos gretas. Veik
la pradedama apačioje — apy
linkėse ir stiprinama kitose gre
tose. 

Lietuvos komunistų partinis ak
tyvas, ty . visų partijos ir jos 
administracijos pareigūnai, užtik
rino tarybinę komunistų partiją 
ir jos centro komiteto generali
nį sekretorių L. Brežnevą, "kad 
respublikos partinė organizacija 
visada bus atsidavęs, kovingas 
Tarybų Sąjungos komunistų par
tijos būrys". 

Toks pat pasitempimas ryškus 
ir komunistinėse respublikose. Če
koslovakijoje politinio biuro na-

l rys Vasil Bilak apšaukė A. Dub-
čeką liaudies priešu, nes jis pa
klusęs užsienio agentams. Len
kijoje išteisintas Sovietų agentas 
Boleslav Bierut, lenkų "mažasis 
Stalinas", valstybės kūrimosi me
tu. Rytų Vokietijoje liaudies ka
riai skatinami ginti tarptautinį 
komunizmą, kur tik jis yra pa
žeistas. Kariuomenės žinyne ska
tinama įsigyti tropikinių vaistų. 

Sovietų karinės jėgos stiprini
mas, jų imperialistinė politika ir 
partijos drausminimas skilimui 
apvaldyti nėra atsitiktini reiški
n ia i 

Iš religijų istorijos žinoma, kad 
kiekvienoje religijoje buvo auko
jamos dievybei aukos. Religijų 
kilmės tyrinėtojai nesutaria, kai 
ieško atsakymo į klausimą, iš 
kur iš viso įmonėms ateina au
kos mintis. Vieni mano, kad tai 
yra natūralaus instinkto religinė 
apraiška, kiti sako, kad ta aukos 
mintis atėjusi iš paties Dievo į-
kvėpimo primityviajam žmogui. 

Šventajam Rašte niekur ne
randame aukos aptarimo, nors 
labai daug kalbama apie grūdų, 
vyno, smilkalų ir gyvulių auko
jimą. Artimuosiuose Rytuose 
buvo paprotys savo vadams ir 
karaliams atnešti dovanas, kaip 
lojalumo, atsidavimo ir priklau 

kai sako, kad mes esame atpirkti 
ne auksu ir ne sidabru, bet bran
giausiu Jėzaus Kristaus krauju. 

Jonas Evangelistas aprašo, 
kaip prieš savo kančią Velykų 
švenčių proga Kristus susitiko su 
graikais. Tai buvo graikai proze
litai, atvykę prieš Šventes į Jeru
zalę. Jie norėjo susitikti su gar
siuoju stebukladariu ir prašė a-
paštalą Pilypą parodyti jiems 
Jėzų. Maldininkai buvo atvykę į 
Jeruzalę dalyvauti aukų atnaša
vime. Todėl Jėzus ir kalbėjo 
graikams labai paprastai, bet ir 
labai reikšmingai ,apie kviečių 
grūdą, kuris pasėtas žemėje atne
ša didelių vaisių tik tada, kai jis 
numiršta. Panašiai yra ir su 

somybės ženklą. Evangelijos ap- žmogumi, aiškino Kristus, gyvy-
rašo, kad ir gimusiam Jėzui iš
minčiai iš Rytų atnešė dovanų: 
aukso, smilkalų ir miros. Įteik
dami tas dovanas jie vaikelį Jė
zų pagarbino parpuolę ant že
mės (Mt, 2,11). Senovės Artimų
jų Rytų tautose, kaip ir visose ki 

bę atranda amžiname gyvenime 
tie, kurie jos nepaiso šioje žemė
je. Gyvybė liks be vertės, jei ji 
nebus panaudota kaip auka dėl 
amžinojo gyvenimo. Toliau Jė
zus nurodė, kad ir jis turės būti 
pakeltas nuo žemės. (Jn 12,23), 

tose tautose, religiniai aukojimai\ kad patrauktų žmones prie savęs. 
turėjo tą pačią prasmę — pa
garbinti dievybę ir išreikšti jai 
savo priklausomybę. Išėjimo 
knygoje yra žydams perspėjimas, 
kad jie prieš Jahvę nepasirodytų 
su tuščiomis rankomis (23,15). 

Teologai mano, kad daikto 
sunaikinimas yra aukos esmė, 
bet ne visada senovės religiniai 
aukojimai tokio sunaikinimo rei
kalavo. Tačiau žmonės tikėjo, 
kad vertingų daiktų sunaikinimu 
yra užtikrinama, jog dievybė au
ką priima. Senovės tautos visą 
laiką stengėsi sueiti su dievybe į 
santykį ir draugystę. Izraelio 
tautoje tokia vienybės ir draugys
tės su Dievu mintis buvo ryški 
vadinamoje taikos aukoje. Viena 
dalis aukojamo gyvulio buvo 
sudeginama, o kita paliekama 
aukotojui, kuris šią su savo gi
minėmis ir draugais suvalgyda
vo. Taip pat ir kunigas, kuris ant 
altoriaus sudegindavo auką, 
gaudavo savo dalį. Kai šitai bu
vo atliekama su reikalaujamu 
kultu ir religinėmis apeigomis, 
reiškė, kad aukotojas sueina į 
draugystę ir vienybę su dievybe. 

Izraelio tautoje viskas buvo 
galima aukoti, išskyrus žmogų. 
2ydai aukodavo gyvulius tokius, 
kokie jiems patiems buvo nau
dingi. Todė! žinrvmcc yra jaučių, 
ožių ir avių aukos. Kraują reikėjo 
visai nuleisti. Kraujas buvo skai
tomas kaip Dievui ypatinga do
vana, nes žydų supratimu krau-
juje glūdėjo visa gyvybė. O gy
vybės davėjas yra tiktai Dievas. 
Todėl kraujas hiblinėje sampra
toje turi ypatingą reikšmę. Šv. 
Paulius su biblinių patosu kalba, 

Jis nurodė klausytojams, kokia 
mirtimi jis turės numirti, kai Je
ruzalės šventovėje bus atnšau-
jamos Velykų aukos. 

Kristus nepaneigė Senojo Įs
tatymo aukų, kurios turėjo baig
tis su jo mirtimi, nes Kristaus 
mirtis yra pati didžioji visos žmo
nijos Dievui auka, atperkanti 
žmogų iš nuodėmės vergijos ir 
įvedanti jį į Dievo vaikų būklę. 
Kai Dievo Sūnus ir Žmogus iš 
Nazareto buvo pakeltas nuo že
mės ir mirė ant kryžiaus, tada vi
sa žmonija Kristaus auką pasida
lijo su Dievu: Dievas gavo žmo
gišką dali — kančią ir mirtį, o 
žmogus gavo dievišką dali — 
Dievo draugystę ir jo gyvybę. 

Visi mes žinome, jog grūdas 
turi apmirti, kad išaugintų nau
ją gyvybę. Tačiau niekas nepasa
kys kodėl tokia tvarka, kad : :: 
būtinai turi apmirti. Taip pat 
niekas nepasakys, kodėl turi 
žmogus kentėti ir mirti. Gal 3ė! 
to, kad keltųsi garbėje. Panašai 
nežinome, kodėl Kristus, taip 
žiauriai nukankintas, mirė ar.: 
kryžiaus. Buvo daug kitų būdų 
sueiti žmonijai su Dievu į drau
gystę. Tačiau reikėjo Kristaus 
aukos, apie kurią žmonija nuo 
amžių pradžios turėjo nujautimą, 
kai ji visą laiką dievybei atna
šaudavo savo aukas ir dovanas. 
Iš Evangelijos mes tik tiek žino
me*, kad Kristui reikėjo kentėti 
ir mirti. Prisikėlęs Kristus iš nu
mirusiųjų Emauso mokiniams sa
ko su priekaištu:"Argi Mesijas ne
turėjo viso to iškentėti ir įžengti 
į savo garbę?!" (Lk. 24 ,26) . -

V.Rm. 
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ti savo tautai. Premija yra tik 
apvainikavimas, tik labai reikš
mingas mostas — jos visuomeni
nės veiklos pripažinimas. 

Pr. Gr. 

R. VOKIETIJOJE RASTA 
AKMENS LAIKOTARPIO 

ŠVENTYKLA 

Neues Deutschland laikraštis 
paskelbė, kad Rytų Vokietijos ar
cheologų manymu, jie yra radę 
prie Ascherslebenc miesto, Hallės 
provincijoje, šventyklą iš naujojo 
akmens amžiaus laikotarpio. 

Radinys sudaro tam tikrus plo
tus apsuptus medinių stulpų eile, 
apie 2500 metų amžiaus. Tai vie
nintelis tos rūšies radinys Vidurio 
Europoje. Archeologai mano, kad 
čia gilioje senovėje buvo vieta re
liginėms apeigoms ir ritualiniams 
šokiams. Prieš kelis metus Hallėje 
buvo rasti žmogaus kaulai iš ak
mens laikotarpio. ( t ) , 

Šiandien m&-

Klausiu: 
— Aš esu vokiečių armijos karys. 
— Kodėl tu čia? 
Atsako: 

Esu nuteistas mirties bausme. 
ne sušaudys. 

Neturiu, ką jam atsakyti, nors jis ir pakartotinai 
prašo, šaukia, kad atsiliepčiau. Sis pasikalbėjimas, — 
stuksenimas į mano grindis vyksta dieną. Bijau, kad 
nepastebėtų prižiūrėtojas. Neatsakau, nes ir neturiu 
ką jam šią valandą atsakyti. Nutyla ir jis. 

Už kokios valandos veda mane pasivaikščioti. Pra
einu ir pro to kario vienutę. Durys atdaros. Ant grin
dų pilna cigarečių nuorūkų. Jis sėdi. Jo veidas kaž
koks keistas, nepaprastas, išblyškęs. Viena ranka pa
sirėmęs į stalo kampą. Vaizdas šiurpus, žodžiais ne
nusakomas. Lr šiandien, po daugelio metų, dažnai man 
šis vaizdas iŠ pasąmonės iškyla ir stovi akyse. 

Kai grįžau iš pasivaikščiojimo, durys buvo už
darytos. Nežinojau, ar jis jau buvo išvestas pasku
tinei savo žemiškai kelionei ar tik durys privertos. 
Vėliau sužinojau, kad šis karys tą dieną tikrai bu
vo sušaudytas. Jo kaltė: tris Vartus po atostogų laiku 
negrįžo į frontą. 

Sekmadienis Klaipėdos kalėjime 

Į darbus nevaro. Po rytinės ruošos tylu. ramu. 

Pirmą sekmadienį kalėjime. Aš visas sutinęs nuo ges
tapo smūgių, nuo įniršusių liūtų siautėjimo. Apsitvar
kęs savo vienutę sėdžiu. Įeina prižiūrėtojas Schulzas. 
Tai tas pats, kurį pirmą čia prieš kelias dienas paži
nau, kuris iš manęs atėmė mano drabužius iš aprengė 
šiais kalinio drabužiais, išdavė viską, kas mano "nau
jam gyvenimui" reikalinga. Prigrasino, kad viskas ir 
visada turi būti toke švarūs, kokius aš čia dabar gau
nu, O jei kada išeisiu, turiu irgi tokius švarius grąžin-
a 

Klausiu: 
— O jei numirsiu, kas tada viską išvalys? 
Pasižiūrėjo šnairomis ir burbtelėjo: 
— Prieš mirštant turi viską "nupucinti". 
Dabar įėjęs klausia, ką aš norėčiau skaityti. 
Atsakau, kad šiandien yra sekmadienis ir aš no

riu eiti į bažnyčią. 
Atsako, kad man negalima, nes toks gestapo įsa

kymas. Galvoju, bijo sužvėrėję budeliai parodyti sa
vo didvyriškus žygius, nes žino, kad pamaldose pa
matys kiti kaliniai. Jis vėl pakartotinai klausia, ką 
aš norėčiau šiandien paskaityti (Gal jau tuo metu iš 
viso nebuvo kaliniams pamaldų Klaipėdos kalėjime). 

Atsakau: 
— Atnešk man "Memeler Dampfbot". 
Išsprogdinęs akis žiūri į mane ir sako: 
— Tu durnas, tur būt, esi? Tu nežinai, kad 

"Memeler Dampfbot" yra politinis laikraštis ir tau, 
kaip politiniam kaliniui, negalima duoti. 

Tada sakau: 
— Atnešk man "Lietuvišką Ceitungą" f ją leido 

Tada aš vėl jam sakau: 
— Atnešk "Memeler Beobachter". 

• Tada jis vėl man sako: 
— Nežinau, a r tu durnas ai kas nors su tavim 

yra. Juk tu gerai žinai, kas "Memeler Beobachter" 
leido. Tų Klaipėdoje jau seniai nėra, jie Kaune. Ką 
jie ten veikia, aš nežinau, gal jie ir leidžia ten "Me
meler Beobachter". 

Tada jau rimtai klausiu, ką jis gali man atnešti 
skaityti. 

Atsako, kad tik knygą. Gerai, sakau, atnešk kny
gą, bet įdomią. 

Išeina. Už valandėlės grįžta su knyga: "Vokie
čių armijos karininko pabėgimas iš rusų nelaisvės pir
mo pasaulinio karo metu". 

Pažiūrėjęs į šią knygą, sakau: 
— Ar tu nebijai man duoti tokią knygą? Įsi

skaitęs ją, ir aš iš čia pabėgsiu. O kas tada tavęs 
laukia? 

Jis juokiasi, mato, kad juokauju. Išeina juok
damasis. 

Imu skaityti gautąją knygą. Skaitau ją su dide
liu susidomėjimu. Cia taip vaizdžiai aprašyta vokie
čių armijos karininko pabėgimas iš rusų nelaisvės pir
mojo pasaulinio karo metu. Tai tikrai kartais šiur
piai sukrečianti kario vargų odisėja, iš kurios tikrai 
daug gaJima pasimokyti. Ten aprašoma, kaip į belais
vę patekęs vokiečių armijos karininkas. Sibiro trau
kiniu su visu ešelonu belaisvių buvo siunčiamas į toli
miausius rytus. Kaip jis, pakely sustojus traukiniui, 
pildavo smėlį į vagonų ratų tepalines. Pajudėjus trau
kiniui, imdavo degti tų vagonų ratai, reikėdavo vėl 

tie patys leidėjai kaip ir "Memeler Dampfbot", tik tai-, sustoti, atkabinti degančius vagonus, nuversti nuo bė-
kė Klaipėdos krašto lietuvninkams mulkinti). 

Jis vėl man sako: 
— Tai tu dar nežinai, kad lietuviškų laikraščių čia 

nėra? 

gių. Kiek daug laiko sugaišo, kol šis belrjsvių ešelo
nas pasiekė tolimų rytų pajūrį ir uostą. 

(Boa daogiav) 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. Salandfio m. t d. 

SVEIKTNrl "DRAUGiJ" 
Gerbiami ir Malonūs 'Drau

go" Leidėjai bei Redaktoriai, 
Žmonėg sveikina asmenis, išr 

gyvenusius 60 metų, tuo labiau 
asmenį, kuris būtų ką nors y-
patingesnio veikęs per 60 metų. 

'•Draugas*1 per 60 metų lanko 
kasdien ne kurios nors vienos 
vietovės, o visame pasaulyje už 
Lietuvos gyvenančius lietuvius, 
j«os informuoja ir, galima sa
kyti, vadovauja mūsų ir lietu
viškuose ir kituose lietuvių vi
suomenės reikaluose. Tai dar
bas, kurio prasmes neišreikši 
trumpu posakiu. 

Tokia proga aš jaučiu ypa
tingo malonumo apie "Draugą" 
tai mąstyti, kaip apie visos Lie
tuvių visuomenės, ypatingai ka
talikų ir mano asmeninį drau
gą. "Draugo"' Leidėjus, Redak
torius ir visus -bendradarbius 
sveikinu nuoširdžiu dėkingumo 
ir pagarbos jausmu. 

Dieve, mums visiems padėk, 
kad mūsų "Draugas" nepasen
tų, nenusilptų. 

Nuoširdžiai su Jumis 

Vyskupas Vincentas Brizgys 

Mūšy kolonijose 
W a u k e g a n , Ill inois 

Ruoškimės JAV LB VHI 
TARYBOS RINKIMAMS 

Mūsų apylinkėje VII Tarybos 
rinkimų komisiją sudaro: Pranas 
Petroliūnas, Kazys Salys ir Pra
nas Kružikas. 

Rinkimai vyks tik vieną dieną, 
balandžio 25 d., sekmadienį, nuo 
8 vai. ryto iki 1 vai. p.p. Šv. Balt
ramiejaus parapijos pradžios mo
kyklos patalpose. 

Apygardoje yra išstatyti 39 
kandidatai ir jų tarpe iš mūsų a-
pyiinkės dr. Jonas Šalna. Balsuo
dami pažymėkime balsavimo kor 
telėje ne daugiau, kaip 24 asme
nis. 

Apylinkės nariams, gyvenan
tiems už Waukegan ir North 
Chicago's miestų ribų, balsavimo 
kortelės, drauge su balsavimo tai
syklių paaiškinimais ir adresuo
tu grąžinimui voku bus pasiųsta 
paštu. 

Balsuojant paštu reikia pa

naudoti du vokai, f pirmajj voką 

•ŽUDIKAS DGMSIUEKY 

SKubiaa 
įdėti balsavimo kortelę su atžymė-11311 So. California, Cbicagpie, 
įais pasirinktais kandidatais ir jį policija rado nužudytus Floreaee 
užlipinus dėti į antrąjį voką, gau- Smothers, 47 m., ir jos sūnų Le

onardą, 22 m. Policija rado įtą-
riamojo švarką, raktus ir revol
verį ir ėmė ieškoti žudiko. Po il-

rfaftVp l i n d ę s j * 'ptrųzę* žudiką* 
Iškviesti ugmagesiai jį išgelbėjo 
o-fMiteja araitavuei nuveaė kgo-
ainėn pirmai pagalbai, o pas
kiau tardymui. 

tą iŠ Rinkimų Komisijos. Ant 
šio antrojo voko turi buri duo
tas balsuotojo—siuntėjo pilnas 
vardas, pavaikė, adresas ir apa
čioje šio adreso balsuotojo para
šas. Tokį laišką išsiųsti komisi
jai paštu arba įteikti asmeniškai 
ar per kitą asmenį Rinkimų ko
misijos bet kuriam nariui bal
savimo dieną arba anksčiau. Tad 
tenelieka nei vieno lietuvio, kuris 
nebalsuotų. 

Mielai pageidaujami rinkimų 
ir balsų skaičiavimo stebėtojai. 

vp 

Baltimore, M d . 
"MALCNO" VEIKLA 

Šiais metais Baltimorės - Wa-
shingtono tautinių šokių "Malū
no" grupė gerokai sujudo, be
siruošdama tautinių šokių festi
valiui Cnieagoje rugsėjo 5 d. 
Norėdama sudaryti lėšų kelionei 
į Cbicagą, grupė suruošė viešus 
pietus Lietuvių svetainėje vasa
rio 22 d. Pietūs gerai pasisekė 
ir davė gražaus pelno. Gegužės 
22 dieną numatoma surengti 
"Malūno" šokių koncertą Bal
timore je. 

Grupė noriai dalyvavo Vasa
rio 16-sios minėjimuose. Vasa
rio 8 d. šoko Washingtono L B 
apylinkės surengtam minėjime 
Latvių salėje, Rockville, Md., 
o vasario 22 d. programą atliko 
LB apylinkės Vasario 16-sios 
minėjime lietuvių svetainės sa 
lėje. Nerimantas Badžius 

C L A S S I F I E D G U 1 0 E 
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— Lenkų spauda praneša, 
kad C. Teodoras, Opoško kaimo 
gyventojas, pagamino iš 4500 

go ieskoumo i s g ^ o d e ^ v i m ą j ^ ^ ^ ^ ^ ^ D a r b a s 
dūmtrauky, kur besislėpdamas j t n j k o ^ m ė f l e s i u B 

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IB BRANGENYBĖS 

Pardavimas Ir taisymas 
I6i6 W. 69th Street TeL BB 7-1941 
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FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 SO. HALSTED STREET TEL. — CA 6-7252 
RADIJO IR STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

O O O O O O O O O O O O O O O O O 

R E A L E S T A T E 
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Savininkas parduoda 2-JU butu 
mūr. namą. Pusiau - r&sy įrengta 
3 kamb. Namas 1$ metų, geros sta
tybos. 2 maš. mur. garažas. 72-os 
ir Campbell apyl. Marquette Pke. 
Agentai prašomi nesikreipti. 

434-1734 
Apyi. 72-os ir Talmaa savininką* 

parduoda 2-jų butų po 4% kamb. mūr. 
namą. 15 metų senumo. Ąžuolo papuo
šimai, nauji kilimai, naujas garažas ir 
daug priedų. Nebrangiai. 

Telef. — 925-8240 

MiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiHhiiiiiiinMiimiiiiiiir 

STATOME NAUJUS NAMUS 
— ir — 

atliekame taurius pataisymus 

PETRAUSKAS & C0MPAN7 
GENERAL CX>NTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai rak 

TEL - 847-7564 
miiiuiimiiiiiuuimuiiiiiuuiuumiiiiit 

VIENUOLIO ZOUS SAUGO NUO NECAUYIMŲ 
Neabejotinai kabei miuamgos yra TBBTOOUO ŽOLES. Sakoma, 

kad nėra geresnių ir Europoj© Ir Amerikoje. Tiksiančiai žmonių 
tikrai sveikas VIENUOLIO fc>Uų arbatas geria ir jas giria. 

Pasirinkimui: JTe. 1 "BEBBOVTir — artritai (sąnarių uždegimui), 
kepenų tulžies negalavimams. aircJeir sntr*fcia»ame — dSžutž *2.S5; 
Xr 2 "GASOl," — nevjrškinimai, karčiai rūgščiam jausmui gerklSje, 
"dujoms" viduriuose prašalinti « . 5 0 ; 5Fr. S HHERBOliAS — švelni vi-
duriama paliuosuoti arbata * 2 J » ; Mr. 4 "NURVOL" — oarvamą, nemi
gai, nuovargiui S2.85: 3fr. ft «*OTeOI/» — inkstu, pflslee negalavimams 

82.86: str. 1« "KEtpUOi/ ' — reusaatisarai, iirdlas negalavimams S2.85 
\"r i i " F I G O I J " — padeda svorj naai—ti nebadaųjant $2^5; JT*. 1* 

Kasdienine, aromatiška *OHB arbata *9LBO; DttutSa dideles, su paaiski-
nimais ir galiojimo datoe nurodymas. 

DftMESIO! Turime VIENUOLI© tOI^ES maiseliuoee pttktaimui 
(ka ip paprastą, arbatą). DSžuMee 24 maišeliai N*. «B — Šviežios RA-
MT^fSS dėžute »1.45; Xr. SB — tikroji M«TA * t . « ; X». 8 B —skani 
t A B l t l N e R O * £ {Erškėtrože) $ M 6 ; «PBl»m© aaujanytoę: INSTANT 
H E R B T1EA — įberiama f verdantį vandeoj ir ... a*feata paruošta. DS-
Sut?5 36 stiklinau — **.»&. Pasirinkimai: B M M i s , Meto, Krapai, 
ETŠK etroič 

Vartokite tik natūralius iJIsusUm Kr. 1* •afULTiVri'" — visi 
vitaminai drauge. 100 kapa. flft.08; Wr. *7B Vitaminas "E" — 16© kaps., 
200 vienetų S5.50; Jfr. 16. "ITCOI/» T - Pa*eda avori kontroliuoti. 160 
tablečių — SS.SO 

B C P I N K I T e s SAVO aVEIKATA! Prašome neatidėliojant užsakyti 
žoles pagal numerius, pridedant pinigine perlaida arba Cek}. Tuojau 
pat išsiusime. 

Persiuntimo išlaidoms padengti, kiekvienam kainos doleriui reikia 
priaeti %x> 20 centų. B e išankstinio aomateljtmo afaakymų nevykdome 
ir žolių nesiuneiame. Kiekvienam paaMM^n* ntamokarfiai knygute pava
dinimu "KAIP VARTOTI Ž O L E y . 

Rašvkite šiuo adresu: 
MONK'S HERB CEJITER, 2124 Mttvaukee AveH 

Chrctt^ III. §06(8 
• 

— 

S-j^ miegamų namas — ąžuolo pa
puošimai, yreugtas rūsys, ceatr. 
oro vėsinimas. 2 maš. mūr. garažas. 
Į vakarus už 70-os ir Pulaski. Kai
na $43,500. 

Skambint 284-7470 

B E A L E S T Ą T E 

4 kamb. med. namukas prie Tl ir 
Kedzie. |12,900. 

5 kamb. (S mieg.) 20 metų šva
rus med. 59 ir Mobile. 40 p. aklypaa. 
S- dr. gar. Virš 13 0r00d. 
5}į kamb. mur. bung. 71 ir Rock-
weli. Gar. 19.&49. 

0 kamb. 2 vonios, 4 miag. mūr. 71 
ir Rockwell. Galimo* pajamos. Gar. 
$24,600. 

5 kamb. 25 metų gera mūr. re^id. 
72 ir Albany. Gar. Pasiūlyk!*. 

2 batai po 4 kamb. 29 metų mūr. 
71 ir MOMLTT. Gar. $39,9*0 

i kamb. 27 metų mūr. rayid. 71 {r 
Fianciseo."Gar. $19,500. 

11 batą t metų mUr. M ug Cicero. 
$28,6W> pajamų. $198,000. 

LJSONAS S E A L £STATS 
2741 W. 69 str. 92^6015 

S kamb. (2 miegami) "espenda-
ble" namas. Karštu vaad. apš. 220 
V laidai. 2 maš. garažas. ApyL 51-
os ir Ricmond. $25,500. {Skambin
kit savininkui tel. 776-1810 

ST. TARCISSUS 
(Vic. Elston & Austin) 
3 Bdrm. Brick Rancfa, 

1*4 batbs, farnlly rm., finished rec. rm. 
in bsmt. witfa wet bar & wood buraing 
frplc, living rm. vntji wood burning 
frplc, carpeted tnniout, 2l/2 car brick 
garage, cent. air. WaJk to sebeois, 
Park &. Pool, C.TA on Coraer In SoVs 

BY OWNER — 763-5868 
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P U S M E C I C I 

$71.00 Chicagoje 
$52.00 Ciceroje 

(10/20/5AM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 

i. BACEVIČIUS — 778-2232 | 

E K S K U R S I J A 
Vilnius, Maskva, 

Leningradas, Varšuva 
I5DIEHŲ 

Birželio 21 iki liepos 5 d. 
Dėi rezervacijų kreiptis: 
PETRAS LASaUSKAS 

GINTARAS TOURS 
11 Wellesley Street 

KaplevFood, New Jersey 07640 
Tel. (2»1) 761-M72 (Namu) 

(212) 254-8779 (NYC) 
> . . » . « . » • . » » « » » 

INSURE THE FUTURE OF CICERO 
SUPPORT YOUR REPUBUCAN TEAM 

A TEAM THAT VVILL VV0RK TOGETHEH 
IN MARM0NY FOR THE T0WN 0F CICERO 

• = 

"TE»"Tf'&r 4 = 

II 

SAVININKAS PARDUODA 
16 KAMB. REZIDENCIJA 

6 MIEG. Kilimai, užuolaidos. Pil
nas rūsys. Karstu vand. apšild. Ga
ražas. 2emi mokesčiai. Geroj vieto
je apyl. 55-os ir Troy. Arti visko. 
Kaina numažinta skubiam pardavi
mui. 

Skambinti 757-8916 

IR GYVENKIME CIA 
Arti 7S «r Canfonda. 30 metų pnl 

tcua 6 kamb. 2 aukštų mtlraa 2 a« 
to mflro garažaa Patrauklu* gyventi 
$23.300. 

Savistoviam profesionalai ar klek 
vienam Smogui galima gerai pirkti 2 
aukStų mūro namą. liuksu* 8 kamb 
butas ir modernus bizni*. Namas sta
tytas prieš 18 metų. Bevelk prieš pat 
\tarquette Pk $38.000. 

2 botn puikus mflras ir 3 auto ga 
-a*a». Marqaette Pke. Arti mušu 
J27.900. 

• kamb., kaip Barniau H a k s v 
"ranch". 2 virtuvto. 2 vonios Nauji 
karpetai. Arti Brurhton Pko. Oalh> 
<rreit užimti. 38S.S00. 

6 botn tSkflans zrcASto aaAraa. 4 au
to mtro garažas. Patiks ir jums Mar-
luer.e pk«. $8«.000. 

Modernas 4 bota maras. 2 auto 
•naro garažas. Atskiri nauji Sfldymai. 
Centr. air condltiontag. Arti Marta 
Hign. J46.090. 

2 bota modemas mftro namas su 
gara*a. Atskirt šildymai. Barni graži 
aratv? Marqnette Pke. $34,600. 

VALDIS REAL ESTATE 
2825 W. 71st St , teL RE 7-7266 
ilIlIlIlIinilllllllllHIIIIHUIIIIHniHIlIlIHH 

BETŲ NUOMAVIMAS 
Namo pirkimą* — P&rdavinea) — 

Val i l jn i i 
Draudimai — Income Xsx 

NotarmtM — Vertinami 

UMlliliUlilItHlilIlIlIlIHlItlHlliMilIHUiMi 

L E M O N T 5 
4 butu mūro namas $60,060,90 
Sklypas 1% akro su medžiais +m 

Namai S18.000.00 iki Šl§Ot«06X)0 
Ūkis *u namais $4^00 JO a i akr*. 
5 akrai miško, Įmokėti $5,090JUO. 

A B R O M A I T I S B. E. 
1005 Porter ftreei 
Lemoflt, 111. 60349 
Tdef, — 257-6615 

l!Ulimir!lil]!]ll!IllUlllllllUlUUUIJttUU0 

BKLP WAOTED -r VYRAI 

GERA PROGA JAUMK 
sPAūsnjvnracKDį 

Jaunas spaustuvūuakaa, kuria tu
ri patylimo spaustuvės darbuose ir 
no«Mą totiau iavjotia, gaM gauti 
abeto Brityje darbo gesomis aąi> -
gomie. K»ndidal>Į» tiai turėti gerą 
iu««iijipT%. Praaocus rašyti: Jįitb. 
Catb. fn*^ -fc545 W. «^fd Street, 
PH*s*m Dt 00629. PraSoma pažy-
m«Ci paiyi»ą ir t-1. . 
MAs^TE^ANCB MECHANIC 

Maiatenance macbanic fe>r elęctric 
CMBaona&Cs autoB»adc macsaners. To 
operate sja&U taoi roam maooiaery. 
Sspejiest pay and good beneftta Call 

BĮfr. Kaba — 3*4*6080 
CHB0MAUX>Y-ALCOX, ĮSO. 

176d N. KimbaU. Ciuca^o, IM. 
Aa eq^aj ppporuimty employer 
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MISCEIJJlLNEOrS 

10<% — 20% — 20% pigiau nsokesMe 
ai apdrauda nuo ogtrtee ir atiic—o-
NUo pas 

F R A N K Z A P 0 1 I S 
8208^4 West «5tb Street 

Chicagpo, Tllinois 
Telef. GA 4-8654 

r«4 

HEA1T3f<3 CONTRACTOR 
ir perstatau senus visu rflšiu 
apšildymui pečius, air conditionlnjr 

Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
ir vandens boileriua Dirbu gratt, a%-
tinlngai ir garantuotai. 

DOMAS tVKAVSKAS 
4444 So. Weetern Aveone 

Chicago, miDois 66602 
Telef. — VI 7-S447 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldu* ir U-
tug daiktus. Ir iŠ toli 
mai b; pima apdrauda. 

TELEF. — WA 
i l M M « M M M > M M « l » t M M 

1 BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

M5S 8. Kedzie A ve. — T7g-z2SS 
iltlIlIlilIiliiiiiilIllIlIlUHlllllllllUIIIiiUlII 

JOHN F. KIMBARK 
RepubUcaa Candidate for 

TOWN CLERK 

CHRISTY S. BERKOS 
Republican Candidate for 

TOWN PRESfDENT 

GERALD B. RESNICK 
Republican Candidate for 

TC^-N COLLECTOR 

^ ^ ^ ^ ^ f ^ ! 

Laikrodininkas 

A ŠERKŠNYS 
Taisau laikrodžius, aukso ir gintaro 
išdirbinius. Darau giniariniua žiedus. £ 

3362 S, Haisied 523-2044] 

M. A. i I M K U S 
REAL ESTATE, NOTAJttT PCBLIG, 

I.NCOME TAX SCUYICE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7489 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iftkvietimai. pildomi 

PIIETYBES PRAŠYMAI ir 
Ū t o U blankai. 

ANTON J. SMETANA 
Hepubtiean Candidate for 

TOWN ASSESSOR 

LEROY t. LAWN1CZAK 
Republican Candidate for 

T0WN SUPERVTSOR 

MKHAEL A. LONGO 
luspubHcaa C—dMete for 

TOWN TRUSTE£ 

•ooooooooooooooooooooooooot 
10 tratą mfiraa { vsk. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emi mo 
kesčiai. Puikus investavimas. 

Gerai suaikytai 4 puoš. butų moi 
1 - Geros pajamos. Savininkas finansuoja 

Naujesnis asus. bungalaw. 4 k*?vb 
= butas 1-me aukšte U 2 kamb. virsu) 
-į Itur. garažas I rak auo Kedzie. 

1 11 M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Incocne Tai 

Ė 2851 W. 63rd S t 4S6-7818 
E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C 

^IIUIIlIflIlIlIlUiUIIIUIIIIIIIilIlIlIlIHIliH^ 

f VVAGNER and SONS I ! 
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5610 S. Pulaski Rd., Chicago « -
Pbooe — 5814111 

THEY HA VE PRO VED THEY CARE! 
TYPEUTJITERS, 
ADMNG MACHINS 

AND CHECKWBTTKBS 
Nuomoja. Parduoda, Taiso 

Virt 66 rct&tiį patikimas jums 
patamavunaa -

II 

VOTE S T R A I G H T 0 REPUBLICAN 
CICERO T0WN ELECTI0N TUESDAY. IPBD. 6, 1976 

Polte Opės 6:00 /UML t* 6:06 FJL 

f BUO'S RtAL ESTATE 
= PffiKSIT — PARDUOSIT -

injoMosn 
[V AIRtTS DRAUDIMAi 

•talnnia! tumi patamsoi 
•ALYS BUDRAITIS 

I 4369 ArchttA**, 294-9561 
lASth * Aiehetr Av« 
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J. 

V A L O M E 
RUIMUS IR BALDUS 
Plauname Ir vBgkaojamB 

visų l9saų f̂ HMsB 
BUBNYS — Te*. KE 7-619B 

S E T U P MAN 
FOB DBILL PBBSSES 

AND 
MBLLLNG MACTBNB8 

Maaufaeture oi Ugtot aluminum 
caatings aad amali piece parts. 

Permanent job for rigį.t man. 
Ooly eipenenced need apply. 

Pirst ahift 

Appjy iu pesson 

HOOf FROtueTs eo. 
9543 8. IsiTiisae Ave. 

Chieago. Btinois 
• • mm' 

HELP WANTEa> ilOTEEYS 

UX*TS BECMVABLE CLERK 
JSacceL opport. te* exp. lndi*Wuai 

(8 to ė rers) viUi gooč. ekiUs ir. 
ftandlipg a 10 key addiog mach. 
aad trpiag. 

Prepare credit memos, match In-
volcee, reconeile ledger accts. 
Good aalary. 

Cail — 254-8600 

MURSER.M. 
Aast. Birector of N 

BAUfOBAL. NTKSESG HOME 
2055 W. Baimoral, Cbicago 

T9L — S61-86S1 

• • 

r 

A I D S 
Fu)! time. 5 day veek , wbich 

iBclades Saturdays & Sundays. Good 
pay AU comgpany beaefits Apply in 
peraoo. 

HOUDAY INK 
Eik Grore Viisaga 

1909 Bnacc Raad, Eik Grove ViHage 

NAMU APŠILDYMAS 
tr ededa 

čfna. Pigiai Uraiaa tai 
Ir perdirba del daja. \ 
iUdytuvuK KietpUs —-

A. BANYS — teL 447-8816 

TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos ir paprasto* 
RADIJU, 

Stereo tr oro vėsintuvai 
Pardavimą* ir taisymas 

M I G L I N A S T V 
2S46 W. otftb S t , teL 776-1486 

MARIJA NOREIKIENfS 
VYTAUTAS 6TJKAUSMAS 

S!?^T1HJAI Į LtfTUVI 
2tm \ \ 

»>j . . 

is Kampos 
SX, Chlcago, TJt S0S29 
— WA S-3t87 

• u mm • aaa>s>sjs»>sXa 

SIUNTINIAI | UETUVĄ 
ir kilus kraštui 

NEDZINSKAS. t069 Areber Am 
(»cago : m 60682, tekt 977-5989 

SEWER T R 0 U B L E S ? 
A. J's Sewer Stnriet 

licensed £ Bonded. 24-hour 
Sewer cleauiog. rodding A 
htf. I do my own w«rk. 

TEL. — 478-5595 

• ••*•••••*•*•* + •*»**•**»» mm 
lTahiq prekla paalHnktmas aav 

brandai U mūsų sandelio. 
008MO8 PARCEIS EXPRJ0SS 

SIUNTINIAI į LIETUVį 
SSSS S. HalMed «t.. rhtcagn TO. sofM 
8501 W. «9tb S*.. Chtcaco. HL «e*ts) 

T e l V A &-S7»7, Ui l l aO 

i'ssuri m i i i 

I I I I J I I m na i III • • ' • • i — w w ^ » — « — t ^ r — 

a»NT}OMOJAMA - FX>R RĘST 

I^NUOM. 2 kamb. beiatnente. taip 
pat isnuom. garažas. Marąuėtte 
Pke. 737-3148 

• 

m ROOM APARTMENT 
lst FL00R. 

Aduits, no pets 
MI 2-3949 

ISNtTOM. kambarys vyrui S-me 
aukšte su atskiru įėjimu ir pato-
g îmaia. — 4401 So. Talman Ave. 

Telef. — 593-8944 

Vh Rooms — $145 
1 Bedroom — $165 

Large rooms, spacieus closets, Exc. 
sbopping & trznsp. Newly dec FREE 
gas & electricity. Very dean bldg. Fui— 
ly oarpt-ed. New appliances. Mod. kit. 

r. at 4849 N. MaanoUa or caB Mary 

763-2Ū77 
• • • • — • 

»1 1 ** O B t L 
. 

A N t O t S 

Tarta Chlcaeos miesto įsM'oua. 
Dirbu b- ožaOeetr. Dirba rreital. 

E L E K T R O S 
prenniAj — FATAISTSIAI 

CaraBtantal to- satiningat 
EXĄCDWUS Ptr»n»TJT» 

S. Wa»htenaw Ave. 9Z7-JSS9 
, - - A . . . . . . . . . . . . , . ,—>» 

AiWTILE 
Couspleta BA7H Eemodeiing 

- Iniaya . Carpet&ig 
KTTCHENS 

Prėe Eatanatea 
W. 9Srd SM9B79 

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

l^mirt* atetnra, 
E B WEST 84fth PLACfl 
H . — FBMtter B-Vm 

REMKTTE "DRAUGĄ". 
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PHILADELPHiA Pa. 
AUKŠTO LYGIO SVARSTYBOS | dė. kad kiekviena etninė grupė 

turi skirtingą istoriją, kultūrą, ku 
rios kartais neįvertina arba ne-Kovo 28 d. Sv. Andriejaus pa

rapijos salėje įvyko akademinio 
lygio svarstybos, kurias suruošė 
JAV LB visuoojeninių reikalų ta
ryba. Svarstybose dalyvavo ke
turi jauni, su aukotu akademi
niu išsilavinimu, kalbėtojai: kun. 
Kazimieras Pugevičius, dr. Elona 
Vaišnienė, dr. Carolyn Golab 
Plocha ir dr. Edw. Plocha. Sim
poziumo tema — lieuivių kultū
rinis paveldėjimas praeityje, da
bartyje ir ateityje. Svarstyboms 
vadovavo didelis lietuvių drau
gas ir nuolatinis talkininkas įvai
riuose reikaluose Charles Zerr. 

Po trumpo A. Gėčio atidaro
mojo žodžio, Charles Zerr klau
sytojams pristatė kun. K. Puge-
vičių, Amerikos Uetuvių kataliku 
tarnybos direktorių. Kun. Puge
vičius palietė, ką lietuviai emi
grantai atsigabeno į ši kraštą. Jis 
pastebėjo, kad vyko dvi didelės 
lietuvių emigracijos, kurios poli
tiškai bei kultūriniu, atžvilgiu bu 
bo gana skirtingos. Prieš 1918 m. 
šį kraštą pasiekė ekonominiai 
emigrantai — daugiausia ūkinin 
kai ir darbininkai. Jų tikslas bu
vo susidaryti geresnes pragyveni
mo sąlygas. Jie susibūrė dau
giausia lietuviškose "getose". 
Sunkiai, sąžiningai dirbo ir nau
juoju kraštu buvo patenkinti. Jie 
atsivežė lietuviškus šokius, dai
nas, valgius, papročius. 

Kita emigracija prasidėjo po 
antrojo pasaulinio karo. Tada at
vyko žmonės, kurie savo gimtą
jį kraštą apleido dėl politinių 
bei religinių įsitikinimų. Tai bu
vo lietuviai daugumoje su aukš
tu išsilavinimu, kurie, caro val
džiai sugriuvus, kūrė savo nepri
klausomą valstybę. Šie žmonės di
džiavosi savo atsiektais darbais 
bei laimėjimais. Nemaža dalis 
gavo darbą savo profesijose, iš
mokė vaikus. Jie atsigabeno moks 
lą, meną, aukšto lygio muziką 
ir #są tai, ką su savimi turėjo 
pirmieji emigrantai. 

Dr. Elona Vaišnienė, visuome
nininke bei publicistė, kalbėjo 
apie lietuviškų tradicijų išlaiky
mą. Ji nurodė, kad šeštadieninė
se mokyklose dirba per 300 mo
kytojų, kurie moko lietuvių kal
bą, istoriją ir kitus su lietuvybe 
susijusius dalykus. Tam yra pa
ruošti vadovėliai. Lietuviškai ne
kalbantiems yra išspausdinti va
dovėliai lietuvių ir angių kalbo
mis. Juos pademonstravo žiūro
vams. Penkiuose universitetuose 
dėstoma liet. kalba. Išeina 12 
laikraščių ir 42 žurnalai. Vieni 
jų leidžiami jaunimui, kiti — 
vaikams, Studentams, profesio
nalams, religijos, politikos bei 
kultūros reikalams. Išspausdinta 
36 tomai Lietuvių Enciklopedi
jos. Leidžiama 6 tomai enciklo
pedijos apie Lietuvą anglų kal
ba. Parašyta daug įvairaus tu 
rinio knygų. Statomos operos. 
JAV 200 m. nepriklausomybės 
sukakties proga Chicagoje bus 3 
lietuviškos operos. Ruošiamos 
jaunimo vasaros stovyklos (jų tar 
pe ir nemokantiems lietuvių kal
bos), šventės, kongresai, konfe
rencijos. Profesionalai, gydytojai, 
architektai, menininkai, mokyto
jai, rašytojai tur i savo organfza-
ctjas. Taip pat veikia šalpos 
draugijos. Lietuviai moka taip 
susitvarkyti, kad jie mažai yra 
reikalingi valdžios medžiaginės 
paramos. Pas juos nedaug nusi
kaltėlių. Ši etninė grupė yra di
delė dovana Amerikai. 

Kadangi visa svarstybų eiga bu 
vo filmuojama ir vėliau bus per
duota per auklėjamosios televi
zijos tinklą, tai Ši išsami &r. Elo-
nos Vaišnienė* informacija apie 
lietuvius yra labai svarbi. 

Dr. Carolyn Golab Plocha, 
Pennsylvarrijos universiteto pro
fesorė, daug dirbanti etninių gru
pių srityje, lenkų kilmės, pareiš
kė, kad jos neturtingas senelis 
nuolatos didžiuodavosi,jog jis yra 
kilęs iš Lietuvos didžiūnų gimi
nės. Juokaudama sakė, kad ir ji 
dalinai esanti lietuvė-

Dr. Plocha palietė etninių gru
pių paveldėjimo perdavimą atei
nančioms generacijoms. Ji nuro-

pastebi. Pvz. lietuviai turi savas 
pažiūras j šeimą, religiją, darbą, 
senus žmones, pagalbą vyresnie
siems. Etninių grupių jaunimas 
dažnai to nesupranta, kol nesu-
bręsta. Ji patį labai didžiuojasi 
būdama lenkų kilmės. Pareiškė, 
kad būtų labai nelaiminga, jei 
kas iš jos bandytų išplėšti etninį 
paveldėjimą. Ragino ateinančio
se kartose įskiepyti pasididžiavi
mą savąja kilme, tautine kultū
rų. Reikia saugoti, kad kas nors 
nebandytų pažeisti etninio Joby-
no. 

Dr. Edw. Plocha (Carolynos 
vyras) , taip pat lenkų kilmės, 
kalbėjo kiek valdžia padeda et
ninių grupių studijoms, mokyto
jų, mokslininkų paruošimui ir 
bendrai tų grupių išlaikymui. Fe
deralinė valdžia šiems reikalams 
pradėjo skirti pinigus tik po di
delio spaudimo. Parama gauna
ma jau antri metai. Skiriamos 
sumos pagal pareikalavimus yra 
mažos. Daugiausia gauna juo
džiai, ispaniškai kalbantieji,, žy
dai ir indėnai; kitiems tenka tik 

tropiniai. Bėda yra i? (ta, knd 
pinigai skiriami tik vieniems me
tams; jų sumos nuolatos keičia
mos. Todė! negalima daryti il
galaikių planų. Nurodė procedū
rą, kaip reikia pinigų prašyti. 

Po pranešimų iškilo gausybė 
klausimų. Diskusijose gyvai da
lyvavo Alg. Gečys, Aušra Zerr, 
M. Bigenis, VyL Maciūnas, J. 
Kananavičius, Vyt. Volertas ir ki
ti. Paaiškėjo, kad prie etninių 

PABĖRĖ 5»00 DOL. 

Narkot ikų platintojai, pama-
I tc, kad juu* mka. poucga, Euen-
hower greitkely ii automobilio 
išmetė gau tus 5000 dol. šimti
nėmis. Kai kurie pravažiuojan
tieji ėmė j a s rinkti. Susisieki-

būdėti, jog mūsų tautinis, kultū
rinis paveldėjimas būtų perduo
damas ateinančioms kartoms, 

grupių naikinimo prisideda diece- Į Dr. Vaišnienė dar pridėjo, kad 

man užsikimšo pusvalandžiui. 
Šimtinės buvo atžymėtos, nes 
j a s buvo jdavęs narkotikų spe-

'kuliantus gaudąs agentac. Vė
liau ant kelio buvo dar surasta 
3500 dol. Policijos areštuoti du 
įtariami narkotikų platinime: 
Edv. Vaišvilas, 26 m., gyvenąs 
2109 W. Lawrenee, i r jo drau
gas Fr. Vincent, 35 m., gyvenąs 
5105 W. 24 s t , Cicero. 

DRAUGAS, šeštadienis. 1976 m . balandžio m. 3 d. 

zijos; jos stengiasi, kad galimai 
greičiau išnyktų tautinės bažny
čios. Aukšti dvasininkai laiks 
nuo laiko užtaria persekiojamu^ 
Rusijoj žydus, bet mažai tekal
ba apie kenčiančią Lietuvą. Vie-

''nesvarbu ką kiti daro dėl mū
sų, svarbu, ką mes patys darome 
sau". 

Svarstybos buvo finansuoja
mos federalinės įstaigos, vadina
mos Great Issues. Dėl minėtos 

Bronius Vaškaitis 

šose aukštesnėse mokyklose prog i priežasties,simpoziurne buvo var-
rama taip sutvarkyta, kad etni-'. tojama tik anglų kalba, 
nes grupės būtų galimai greičiau 
"sulydytos". Valdžia neremia mū
sų šeštadieninės mokyklos tei
sindamasi, kad ją organizuoja ne 
multikultūrinė etninė grupė. Lai
kai keičiasi. Apie 1920 m. buvo 
gėda pasisakyti, kas tu esi. Apie 
1970 m. buvo padarytas didelis 
posūkis. Iškilo pasididžiavimas 
tautine kilme, kuris ir dabar vis 
auga. 

Prieita išvados, kad mes turi
me būti dėkingi šiam kraštui už 
visokeriopas gėrybes ir nuolatos 

AREŠTAI MARQUETTE PK 

Policija griežčiau griebia į 
Marąuette Parką besirenkančius i 
narkotikų vartotojus. Paskuti- Į 
niu laiku čia areš tavo net 75 j 
žmones, jų ta rpe ir Hubbard į 
aukšt . mokyklos mokytoją. Po- j 
licija nusistačiusi parką išlaiky- j 
t i "švarų i r saugų". 

GREIČIAUSIAS TIESIOGINIS KELIAS Į LIETUVA 
1976 metu Ekskursijos į Lietuvą 

' VTJSNOS SAVAITES EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
6 naktys Vilniuje, 1 diena Kaune, 1 naktis Frankforte 

Bal. 30—geg. 8 S779 Rūgs. 16—24 $779 
Rūgs . 30—«pal. 8 S779 Spal 14—«pal. S t $779 

DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJA J LIETUVA, AUSTRIJA, 
BAVARIJĄ FR VOKIETIJĄ 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Viennoįe, 4 naktys Muniche 
Liep. 15—liep. 29 . . S1099 Rugp. 19—rūgs. 2 . . $1099 

Ekskursijos kainos yra iš Bostono, New Yorko, Montrealio via 
Lufthansa linijomis. 
Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursijas prašom kreiptis į: 
ALGIRDAS SUTKUS GALAXY TOURS & TRAVEL 
8 White Oak Road „ f e 141 Linden Street 
Nevrton, Mass. 02168 Wellesley, Mass. 02181 
TeL: 617—869-1190 TeL: 817—237-5602 

Chteagos apylinkėje kreiptis: 
MARIUS KJELA, 6557 S. Talman Ave„ Chkago, BU. 60629 

TeL: S12—434-9655 

Tolimoj tėvynėje motulei mirus, 

GEDIMINUI KAZĖNUI, 
jo žmonai LEONIDAI, dukrai RAMUNEI ir sūnui 
KĘSTUČIUI reiškiame nuoširdžiausią užuojautą. 

L ir R. Siapšiai su šeima 

\*&Z$jt< . * • < 

A A 

A N T A N A S PAUKŠTIS 
Gyveno šv. šeimos Viloje. Lemont, Illinois. Anksčiau gy

veno 2225 S. Oakley Ave., Chicagoje. 
Mirė kovo 2 d., 1976. 8:35 vai. ryto, sulaukęs 91 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Telšių apskr. Amerikoje išgyveno 71 m. 
Velionis buvo tėvas mirusių a, a. Antano ir Vincento. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Vera Paukštis, anūkai 

Ann Marie Juraitis su vyru Leonu, Edward Paukštis su žmona 
Rasa ir John Paukštis su žmona Susan, 5 prcanūkai: Rita. 
Donna ir Irene Juraitytės, Erika ir Emily Paukštytės, sūnaus 
uošvė Uršulė Macikienė. kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas šeštad., 6 vai. vak. Lack-Lackawicz 
koplyčioje, 2424 W, 60 Street. 

Laidotuvės įvyks pirmad., kovo 5 d. iš koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Marti, anūkai, proasihai ir kiti gjmtaėu. 
Laid. direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. TeL 737-1213 

Lietuvos Kariuomenes Generolui 

A. + A. 
M I K U I R Ė K L A I Č I U I m i r u s , 

jo broliui, įžymiam Lietuviu Fondo darbuotojui, 
pulk. ANTANUI RĖKLAIČIUI, brolėnui inž. VYTAU
TUI RĖKLAIČIUI su Seimą ir visiems giminaičiams 
reiškiama nuoširdi užuojauta. 

Lietuviu Fondo Taryba 
ir Valdyba 

A. i A 
MIKAS RĖKLAITIS 

Divizijos generolas, Vyties Kryžiaus kavalierius 
Gyveno 6643 So. Maplewood Ave., Chicagoje. 
Mirė 1976 m. kovo 31 d., 9:45 v. vakaro Sv. Kryžiaus ligoninėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje: žmona Adelė Bielskute, 

dvi dukros: Asta Adelaida ir Jolita Aldona 2ebrauskienė su šeima, dvi 
dukraites Raimonda ir Viktorija, sesuo Elena ir svainė Zuzana Rut
kauskienė su šeima.; JAV: brolis Antanas ir brolėnai: Vytautas Rėk
laitis su šeima ir Vida Rėklaitytė-Jurkuvienė su šeima, svainės: Albina 
Brazauskiene, Joana Jovaišienė ir Marija Morkūnienė su šeimomis; 
svainiai: Pijus Bielskus su šeima ir Algirdas Bieiskus, pusseserė Irena 
Gustaitienė su šeima ir pusbrolis tėvas Jonas Borevičius, SJ., kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė: Savanorių-kūr. S-gai, LVS Ramovei, Liet Tautiniams 
Namams, Dzūkų D-jai ir LB. 

Kūnas bus pašarvotas šešt., bal. 3 d, 1 vai. p. p. Petkaus koply
čioje. 2533 W. 71 Street 

Atsisveikinimas su velioniu bus sekmadienį, bal. 4 d., 7:30 vai. 
vakaro. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, baL 5 d. 9 vai. ryto iš koplyčios 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Gėlių vietoje prašoma aukoti Lietuvių Fondui arba Lietuvių Tau
tiniams Namams. 

Nuliūdę: Žmona, dukros, brolis, sesuo, dukraites, brolėnai, pus
seserė, pusbrolis, kiti gimines ir draugai. 

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

Mylimai motinai mirus Lietuvoje, 
GEDIMINĄ KAZĖNĄ 

m jo SEIMĄ 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Regina ir Alfredas Kuliai 

Brangiai motinai mirus Lietuvoje, 

GEDIMINĄ KAZĖNĄ ir jo šeimą 
giliai užjaučiame. 

Liudas ir Irena Kirkai 
Bronius Kirkus 
Ona OaniuseviČienė 

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus, mielą 

G E D I M I N Ą K A Z Ė N Ą 
IR ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Almąs ir Nijole Baniai 

A. f A. FRANCES AMBROSE 
PAGAL TSVUS RUSfflS 

Gyveno Chkago, Illinois, Marąuette Parko apylinkėj. 
Mirė bal. 1 d-, 1976, 12:10 vai. popiet, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Sophie Jesūnaa, sūnus 

Albert Ambrose, marti Lueile, anūkai dr . Kennetli Jesūnas su 
žmona Carolyn, Allen Ambrose su žmona Janette, Chris, Roy 
ir Mark Ambrose, proanūkas Jason Jesunas ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Velionė buvo našle a. a, Christopher Ambrose. 
Priklausė Hory Croas Hosp. atudliary, šv. Kazimiero rėmė

jų dr-jai, Brighton Parko Moterų kL, Joniškiečių kl., Suvalkie
čių kl., Žagariečių kl. ir Zarasiškių kl. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 
Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 3 d. iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Duktė, sūnus, marti, anūkai ir proanūkas. 
Laid* direkt Donald A Petkus. TeL 476-2345 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R S 0 N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE: AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 - 34 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605 • 07 South Hermiiage Aven-e 
Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 
LiehiviŲ Laidotutlc Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. UTCANICA AVE. Tel. YArd* 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgiaia 7-6372 
2424 W. 6»fth STREET TeL REpablic 7-1213 
11028 Sonthvest Blgtoay, Palos HHK ni. TeL 974-4410 

PETRAS (MELIONAS 

4348 SO. OALZFOSNU AVR. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS 1 RIDIKAS 

3254 SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 90 . UTTJANICA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 
* 

i f • 

1446 SO. fiOtk Ave* CgCEBO, O i TeL OLympic 3-1003 
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DRAUGAS, Seitadienia. 197« m. balandžio m. 3 d. X Laimos Lapinskienės lėlių ę ^ ^ v ^ r ^ 
' teatras duos spektaklius Foru- Į 

x Yluieia Karosaitė Religi- m 0 teatre, 5620 S. Harlem are., 
nės kūrybos d i e m , baiar.džio 11 šeštadieniais, pradedant balan-' 
d., šoks savo siiKurtą rengini džio 3 d. Toliau bus balandžioi 
šokį "Sutemų aleliuja", muz. i o , 17 ir 24 d. Pradžia 1 vai. j 
Belą Bartoko. R e i d i n ė s kury- Tarp keturių pasakų bus dvi! 
bos dieną rengia Jaunimo cen- l ietuviškos pasakos ir lietuvis-j 
tras . Icos muzikos. Vaidina Laima 

X Nuoš irdūs skaitytojai , at- Lapinskienė, Rasa Kaminskaitėj 
X Lietuvių išeivijos istorijos, " • M a d M B i prenumeratą, p o 4 ; i r Audrius Viktorą. Apie įvykį 

1 dolerius aukojo : Juozas Puo-• skelbia "Soutrrwest N e w s He-
džiūnas, F . Collins, J. Davno-1 r a i d " laikraštis. 
row, Kazys Sadauskas , Vytau
t a s Ras ton i s ; 2 dol. — J. Bal
n ius; 1 dol. Katr ina Janchus; 
E s a m e v is iems labai dėkingi. 

X Pat iks l in imai "Draugo" 
balandžio 1 d. a. a. Longino 

j LOUtS ROOiĮ m-

veiklos ir oarbų paroda buvo 
iškilmingai at iaaryta penkta
dienį Jaunimo centro diažiojoje 
salėje ir susi laukė didelio lietu
vių visuomenės dėmesio. Paro
da bus atdara šiandien ir rytoj , 
(šeštadienį ir sekmadienį) nuo 
10 vaL ryto ligi 9 vai. rak. Už
daroma sekmadienį. Norintieji 
ją aplankyti prašomi pasinau
doti š ia nedažna proga. 

X Kun. Viktoras Rimšelis , 
MIC, tėvų marijonų vienuolyno 
vyresnys is prie "Draugo", ba
landžio 3 d. i švyksta į Torontą, 
Kanadoje, pravesti abiejose lie
tuvių parapijose gavėnios susi
telkimo — rekolekcijų. Pirmą 
savaitę ves rekolekcijas Prisikė
l imo parapijoje.o prieš Velykas 
— Anapilyje. 

X Lietuvių Profesorių drau
g i jos visuotinis narių susirinki
m a s šaukiamas gegužės 2 d., 3 
vaL popiet Jaunimo centro 106 
kamb.. Chicagoje. 

X "The N e w World" balan
džio 2 d. laidoje atspausdino 
kun. J. Prunskio ilgą straipsnį 
apie Nijolės Sadūnaitės teismą 
ir skirtą bausmę, taip pat ir 
apie kitus "LKB Kronikoje" mi
nė tus kankinius dėl renginių į-
sitikinimų. 

X Dail. Valdos Šiugždaitės 
m e n o paroda atidaryta šiandien 
ir rytoj nuo 10 v. ryto iki 9 v. 
vakaro Jaunimo centre, (pr.) 

X Lietuvos Dukterų d-jos pa
vasario balius įvyks baL 24 d., 
Jaunimo centre. Vakarienė, įdo
mi programa, turtinga loterija 
bei nuotaikinga muzika. Lietu
v ių visuomenė maloniai kviečia-
r-.a dalyvauti ir paremti draugi
jos veiklą. Stalų rezervacijomE 
prašoma skambinti A Kamins-
kfet t l M . 778- 6452 arba R. 
Spurgienei vakarais VI 7 - 5027. 

(pr.) 

X Papiginti skridimai | Eu-
tmpą "chartered" lėktuvais. Chi-
c^^ca — Frankfurtas nuc 
$355.00; Chicaga — Londonas 
n u o $315.00 ir Chicaga — Pa
ryž ius nuo $373.00. P latesnes in
formacijas gausite American 
T - r ei Service Burean, 9727 S. 
N i^tern Ave., Chicago, BL 
6 ^ 4 3 . Skambinkite 238-9787. 

(sk.) 
x B e a t a Trumpauskaitė — 

Dobbin, Chciago, 111.. s iųsdama 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
10 dolerių auką. Nuoširdžiai dė
kojame. 

X Savo dienraštį aukomis pa
r ė m ė : po 4 dol.—Juozas Agur-
kis , Stefa Leskys, Juozas Liubi-
n a s ; po 2 dol. — J. Sakalas, J. 
Stonkus, J. Liutkonis; po 1 dol. 
— J. 2iurinskas, J. Gabalis 
Labai ačiū. 

X T r y s operos — Kačinsko 
"JuOdas laivas". Gaidelio "Gin
taro šaly" ir Marijošaus "Prie-
m ika" y r a statomos geg . 8 d., 8 
• . ••» g e g 9 i , 3 vai. popiet; 
g e g . 15 d., 8 v. v., ir g e g . 16 d., 3 
vai . popiet, Chicagoje. Spek
takl ių bilietai jau gaunami Vaz
nelių prekyboje, 2501 W. 71 St. 
Krautuvė atidaryta kiekvieną 
dieną nuo 10 v. ryto iki 6 v. 
vak. . o pirm. ir ketv. iki 8 v. v . 
Bil ietų kainos: $12.50, $10.00, 
$8.00 ir $6.00 parteryje; $11.00, 
$7.50 ir $5.00 balkone. Chicagos 
Lietuvių Opera kviečia v isus bi
l ietus įs igyti iŠ anksto. Patogu
m o dėlei bilietus galima užsisa
k y t i ir paštu, pažymint spek
taklio datą ir kartu siunčiant 
čekį, š iuo adresu: 

LHhuanian Opera 
6905 S. Artesian Ave . 

*• Cfcfeago, DL 80629. 

Kutchins mirt ies skelbime buvo 
klaidingai p a r a š y t a : "\Vholeso-
me N e w Proces s kepyklos ben
drovės pirmininkas", o turėjo 
būti: "Holsum N e w Process"... 
Už klaidą nuoširdžiai atsiprašo
me. 

X Cicero ateit ininkų vakaru 
balandžio 24 d., šeštadienį, 7 v. 

X Eilė lietuvių bendruomeni-
į ninku sutiko dirbti ir budėti 
"Draugo" ruošiamos l i e t u v i ų iš
eivijos parodos metu: Kazys 
Barzdukas. Juozas Gramas, Si
mas Jokūbaitis, Juozas Fabijo
nas, Povilas Norvila t Bronius 
Šležas, Vladas Velža, Petras Žo
lynas, Antanas Koncė, Dalia 
Barzdukaitė. U ž talką "Drau
gas" j iems nuoširdžiai dėkoja. 

x "Brighton Park I i f e " ba
landžio 1 dienos numerio pirma
jame puslapyje, centrinėje — 

vienė, Krikščiukas ir Gečas. 

x Vincas Lukas , vienas jau-

vak. Šv. A n t a n o p-jos salėje, i ryškiausioje vietoje, per ketu-
rūpinasi kuopos t ė v ų komitetas J rias s k i l t l s paskelbė žurnalisto 
kurį sudaro J. Končius, pirm., i S t a s i o ^^^ ^ ^ • £ " " D r a u " 
Tamošiūnienė, Norkienė, I e š - ' S 0 " dienraščio ruošiamą Lietu-
mantienė, Galinaitienė, Vencio- v i u išeivijos parodą ir apie lie

tuvius Chicagoje, ypač Brighton 
Parke. Straipsnyje pateikiami 
lietuvių Amerikoje istoriniai 

nųjų komercinio meno atstovų, bruožai, jų kultūrinė veikla, su-
plačiai reiškiasi lietuviškoje minimos Amerikai nusipelnusių 
veikloje i l iustruodamas knygas, n e tuv ių pavardės, 
darydamas plakatus, apipavida- • 
Imdamas įvairius leidirius. i x ***** Mačiukas, Marąuet-
Jis. neseniai a tvvkęs į C h i - | t e P a r k o gyventojas, yra S L A 
cagą iš Grand Rapmds, d i rba i^ 1 1 1 1 0 , kuriame bus paminėta 
savo profesijoje, vadovaudamas sus iv ien i j imo 90-ties metų su-
Andersono s tudijos meno s k y . 1 kaktis , pirmininkas ir daug dar-

I Š A R T I I R T O L I 
J. A. VALSTYBĖSE 

Keletas Northwestern universiteto lietuvių studentų klubo narių, su
rengusių Vasario 16-tosios proga minėjimą, su savo globėju kun. Jur
giu šarausku. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
A N D R I A U S K U P R E V I Č I A U S 
K O N C E R T O B E L A U K I A N T 

Dariaus ir Girėno lit. m o k y k 
los tėvų komitetas š.m. b a l a n -

savybių net ir tada, kada pavar
tojama kompozicijos išraiškos 
jėga ir įtempimas. Panašių mu-1 
zikos kritikų atsiliepimų jis turi, 

: tiek daug, kad visų išvardinti n e - ; dzio 10 d., šeštadieni, 5 va i . p.p. 2 , „ v- , ., — , 
T . , . . „ . f ; užtektų s:o laikraščio puria-1 
Jaunimo centro salėje ruošia p i a ' 

East Chicago, Ind., L B 
apylinkė rinkimams j VTH L B 
Tarybą yra prijungiama prie 
Marąuette Parko, kadangi t en 
nebuvo sudaryta rmkiminė ko
misija atlikti tautinei pareigai 
— dalyvauti balsavimuose. Pra
nas Neuorta yra įgal iotas tarpi
ninkauti balsavimuose. Pas j į 
bus galima gauti rinkiminių la
pelių, o balsavimus atlikti a s 
meniškai Marąuette Parko rin
kiminėje būstinėje — 2656 W. 
71 St., Chicago, UI. 60629, arba 
laiškais aukščiau nurodytu ad
resu. Marąuette Parko rinkimi
nės k-jos pirm. Liudas Šimaitis, 
6841 S. Oakley S t , Chicago, 
111. 60634. Tlf. (312) GR 6-3465. 

AUSTRALIJOJE 
— A. a Zigmas Mykolaitis, 

Geelongo lietuvis, mirė kovo 24 

iiimmiiiiimmmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimi 
Vlado Vailionio 

partizaninis romanas 

d. Pa la idotas Centennial kapi
nėse. Liko žmona Anelė, t r y s 
dukros ir sūnus. Laidotuvėse 
dalyvavo daug lietuvių. 

KANADOJE 
— Toronto universiteto m e n o 

fakultete seminaro rėmuose b u 
vo gv i ldenta dail. T. Va l iaus 
kūryba — litografija, t ipografi -
ja, var io raižiniai ir biografija. 
Referatą paruošė Snaigė Val iū-
naitė. 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

" I ikimn Aurime o" LiiVliilU n l « \ U J C f . « , . v •-• i I oių. Jis turi prityrusio menininko: , , w **•%*• w * w 
rusto Andriaus Kuprevičiaus kon ' z % . -J • -i- • _ • vaizduoi 

r- . , . . . ~. vaizduotę. Kai mei le ir patirtis: v a i z a u oJ 
cerata. Tai bus vienas iš gražiau 

riui, kuriame dirba 20 asmenų. 
V. Lukas padarė Lietuvių Ope
rai plakatą, kuriame yra pa
vaizduotas l ietuviškų operų 
triptikas. 

buojasi seimo pasisekimui. J a m 
padeda visa eilė susivienijimo 
veikėju. Rengiama ir speciali 

sių pavasarinių įvykių mū^ų kul
tūriniame gyvenime Chicagoje , 
kuris suteiks suaugusiems ir m ū 
sų jaunimui retą progą pasiklau
syti talentingo menininko, ame
rikiečių visuomenės labiausiai į-
vertinto. 

Koncerto programoje rinkti
niai pasaulinio garso kompozito
rių kūriniai, kuriuos gal ima iš
girsti tik Chicagos miesto centro 
salėse. 

Kuprevičius konservatoriją bai 
gė Kaune 1939 m. ir vė l iau Stu-

veikėjų. Rengiama ir speciali l dijas įgilino Vokietijoje, Austrijo-
sukaktuvinė knyga. 

X Gydytojų Korp! "GAJA" 

je ir Šveicarijoje. 

Dėstydamas Clevelando valsty 
priešvelykinis susikaupimas ir 'b inėje konservatorijoje jis dažnai 
pamaldos bus š . m. balandžio! koncertuoja amerikiečių v i suome 
mėn. 11 d., 10 vai . (Verbų sek 
madienį) Tėvų Marijonų koply
čioje, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicago. Po pamaldų trumpas 

nei, skambindamas v ienas arba 
su simfoniniu orkestru įvairiuose 
miestuose: Clevelande, C h i c a g o 
je, Los Angeles arba išvykdamas 

susirinkimas ir kavutė. Valdyba' gastrolių t Pietų Ameriką, Vokie 
kviečia visus eauninkus-ea ir iu r iJą i r k , t u n Koncertuodamas jis kviečia visus gajuiinicus-e* ir jų pianisto — v ir tuozo 
se imas dalyvauti. (pr.) 

> Zita ir Vilius Juškos, an 
ksč iau gyvenę 

vardą. 
Mes mažai apie jį ž inome. T a -

Chicagoje, b e t | c i a u amerikiečių spaudoje jo var 
dabar jau eilė metų gyveną F lo - ; das dažnai minimas. N e w York 
ridoje ir ten turj State Restau- j Time: , Los Angeles T imes , Da i ly 
rant & Motei ant U. S. H igway N e w s , The Piain Dealer ir įvai-
27, N., Haines, kasmet atsime
na ir Lietuvių Operos reikalus. 

, Jie ir šiais metais trijų lietuvis-
Sol. Praurime Ragienė, kuri dai- . r « . . ,„. . , T * v ,. . k u operų Kačinsko Juodo nuos gen. kons. J. Dauzvardiene; * ^ F ^ « ± " O U , U " U - U 

premijos įteikimo iškilmėse. Jai j laivo", Gaidelio .."Gintaro šalies" 
akompanuos muz. M. Motekaitis. i ir Marijošiaus "Priesaikos" — 

'pastatymo išlaidas sumažino su 
X Dėl sve ikatos dr. Romual- 1 0 d o l č e k i T L v J u š k a y ^ t ^ . 

do Povilaičio kabinetas bus už- v ę s r^^ &*&&* & gerai 
darytas nuo k o v o 25 d. iki bal. ž i n o k ą m ^ ^ ^ b ū t i < T ^ 

1 ^J*™™ ^ t J ^ S Jam ir P011^ Oi*™ t a ^ nuo" 
širdžiausią ačiū. (pr.) 

.- Jono Matulionio atsimini
mai NERAMIOS DIENOS, 579 

riuose kituose laikraščiuose mu
zikos kritikai labai aukštai ver
tina Kuprevičiaus meną teigda
mi, kad jis turi nepaprastai gra
žų toną, kuris skambinant dai
nuoja ir nenustoja šių malon ių 

kreiptis dr 
582-5780 

K Podvrika teL 
(sk.) 

X Arcbjpelag Gulag n i kny 
ga (rusų kalba) jau gaunama ^ j ^ ^ 1 5 ^ g a l i m a g ^ 
Vaznelių _ G i f t s International p a s J o n ą S t o n k ^ 7 2 5 5 ^ ^r-
p a r d u o t u v ė j e ^ 2501 W. 71 S t , fie,d Ay^ ^ ^ ^ ^ g ^ 

l*J tel . 778-1595. (sk.) teL 4 7 1 - 1424 . 

x Belą Dainienė bal. 7 d. ati-
DĖMESIO ABITURIENTAMS j daro skanaus šeimos maisto 

Ieškomi Chicagoje ir kitose valgyklą ant 47-os ir Rockwell 
v i e tovėse gyvenant iej i lietuviai kampo. Bus atdara nuo 6 vai. 
jaunuoliai-ės , kurie šiais metais ry to iki 8 v. vak. Jos maistu 
baig ia aukštesniąją mokyklą vis i skaniai gardžiuosis, tai pra-
(High S c h o o l ) . 

Abiturientai patys , jų gimi
n ė s bei kaimynai , kurie žino 
apie paieškomuosius , prašomi 
neat idėl iojant pranešti jaunuo-

šome apsilankyti. TeL 847-9087. 
(sk.) 

uote. Kai mei le ir patirt 
eina kartu? tenka laukti žavios 
kūrinių interpretacijos. 

Programoje girdėsime — M o -
zartą, Beelhoveną, Ravelį, Cho-
piną ir Ginasterą. 

Pianistas paskambins M o -
zarto Fantaziją. Mozartas v ie 
nas iš žymiausių kompozitorių 
muzikos istorijoje. Jo muzika žais 
minga, perpinta švelniu liūde
siu — kaip vėjelio dvelkimas per 
žibučių lysvę. 

Išgirsime Beethoveno "Mėnu
lio sonatą", kuri daug kam žino
ma, ypač įdomi besimokančiam 
skambinti jaunimui. Sis veikalas 
priskirtinas prie programinės m u 
zikos kūrinių. Muzika primena 
mėnesienoje naktyje ramiai plau
kiančią upę, praskamba ilgesin
ga melodija, kuri paskutiniojoje 
sonatos dalyje audringu sie'os po
lėkiu surilieja su medžių lapų ir 
upės paviršiaus virpėjimu į sidab
rinį nakties grožio ilgesį. 

Impresionistinę muziką atsto
vaus Ravelis su šešiomis trum 
pomis kompozicijomis iš ciklų 
"Miroirs" (veidrodžiai) ir "Le 
tombeau de Couperin" (prie j j-
kompoz. Ku perino kapo). Sako-j 5 
ma, kad tonai turi spalvas. Jei i 5 
šiuos kūrinius skambinant tonai | g 
sustingtu, pamatytumam fantas- j s 
tiško grožio impresionistinius p a - : | 
veikslus. Dabar šie tonai, pasie- i 
kę mūsų klausą, dings begalinė- j | 
je erdvėje. Į = w 

Tol iau seks Chopino 3 kuri- j 
niai ir Ginasteros (1952) moder- j 
ni gilios išraiškos sonata. 

Nepraleiskime progos pasi
klausyti š io reto koncerto ir ipa-jf 
raginkim mūsų jaunimą, kuriem i r 
pats pianistas ir rengėjai sudarė " 
palankiausias sąlygas koncerte da
lyvauti 

antis pilną Dzūkijos partizanų 
veiklą, jau baigiamas spausdinti. Kny
ga bus virš 300 pusi., kietais viršelias. 
Kaina 7 dol. Prašoma užsisakyti pas 
autorių. Priimami tik apmokėti užsa
kymai. 

V. Vailionis 
248 Sunnyside Ave. 
Munster, Ind. 46321 

Daug sutaupysite pirkdami Čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pinnad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai, 

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629 

miimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiifii! 

...Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima brangi Tėvų šalie! 

V. Mykolaitis-Putinas 

Mielą m ū s ų tunto globėją, L ie tuvos Generalinę Konsule 

J. DAU2VARDIENĘ 
Lietuvių Fondo premijos proga nuoširdžiai sveikiname. Sek
damos Jūsų pavyzdžiu, budėsime tol imosios Tėvų š a l i e s g e 
rovei. 

Chicagos Aušros Vartų tunto skautės 
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R A N E S A V I N G SJ 
AND L 0 AN A S S 0 C I A T 1 0 N | 

B. B. PIETRIirvncZ. Pres. = 

2555 West 47th Street Tel. 14 3-1083 | 
PLENTT OF FREE PARKTNG 5PACE = 

= VALANDOS 
^KSTAD » v r Iki IT r. « — Trečlad uidarytt S 
AJ^TRAD Ir PENKTAD - » v ryto Iki 6 v va* 5 

— » » r Iki « T. * S 

~ RAŠOMOSIOS mai. HetuvSku 
raidyno, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA-

lio-ės varaą, pavardę ir gyve-; GOJĘ: Drangas — 4545 W. 63rd St., 
namąją v ie tą abiturientų moti- ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-
nų komi te to pirmininkei p-iai 
Reg ina i Andrijauskienei , 6243 
So. Whipple Ave . , Chicago, DL 
60629. 

M. Andrijauskienė suteiks 
daug iau informacijų iš rengia
m o tradic in io abiturientų pri
s t a t y m o ir susipažinimo ba
liaus, kur i s į v y k s gegužės 8 d 

7399 arba tiesiai is SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr., E. 
Northport, N. Y. 11781 (sk.) 

iiiiiimimiimimmitimmnmiiiHtiiuiHi 

X Andriaus Kuprev ič iaus 
pianino rečitalis, D a r i a u s ir Gi
rėno lituanistinei mokykla i pa
remti, įvyks bal. 10 d., 5 v. po
piet Jaunimo centre. Bi l ietai 
Vaznelių prekyboje, 2 5 0 1 W. 7 1 
S t (pr . ) 

X Weiss Travel B u r e a u , Inc. 
4837 W. Irving Park Rd. , Chi
cago. III. 60641 yra v i s a d a pasi
ruošęs suteikti re ik iamas infor
macijas ruošiantis kelionei 
Amerikoje ar užs i enyje . Tei
rautis apie papigintas grup ines 

kurias 

STASETS FASHIONS — 
naujai atidaryta kūdikių ir vai
kų rūbų krautuvė, 6237 S. Ked-
zie Ave., Chicago, Dl. Telefonas 

Sherato iTln r e s t o r a ^ . " ^ ^ " s o ! j 4 3 6 * 4 1 8 4 - Savininkė Stasė Bace- skraidąs ir nuolaidas. 
Cicero Ave. L a i k o nedaug, pra- h * 3 « » ^ A t d - kasdien nuo 9:30 ( galima pritaikinti s k r e n d a n t i š 
š o m paskubėt i . Balių rengia Lie- v - H^o iki 5:30 v. vak. Pinnad. j miesto j miestą ar į užsienį . 

ir ketv. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. | Naujausias informacijas gaus i t e 
vakaro. Įpas R. Ra^lavičiene t e l . ( 3 1 2 ) 

uiiuuiuiiiusuinnunniungiagHiianii 5^~frM*» ^Bk-) 

tuvių Moterų federacijos Chica
g o s klubas. (pr.) 

A.X. 

PLEČIASI PASAULIO 
L I E T U V I Ų ARCHYVAS 

Pasau l io l ietuvių archyvas pas | 
kutiniuoju metu yra gavęs ver
t ingos medžiagos . Archyvui pa
vedė saugot i s a v o archyvą ir Li
tuanis t ikos institutas. Instituto 
prezidiumo (pirmininkas dr. 
Jurg i s Gimbutas) gražiai ir 
rūpest ingai sutvarkytas archy
v a s s u d ė t a s į 17 atskirų bylų, 
pradedant 1951 nuo veikimo 
pradžios, baigiant 1975 suva
žiavimo medžiaga. Atskirose 
bylose sugrupuot i buvę suva
žiavimai, narių sąrašai, susira
šinėjimai, žinios apie instituto 
narius, jų atl ikti darbai, spau
dos i škarpos ir kt. Kultūros 
istorikui a te i ty tai bus labai 
brangi medžiaga. 

Dokumentų, nuotraukų rinki
niais, re te snėm knygom ar 
muziej iniais eksponatais PLA 
papildė a. a Stas io Pilkos pali
kimo vykdytoja i , buvęs "Drau
go"' redaktorius Ignas Saka
las, A g o t a Šuopienė, iš Brazi
l i jos kun . Antanas Saulaitis, 
SJ , s tod . E . Lapas ir k t 

PIRMAb Ir KETVTRTAD 

Mokamas ni ( n . M ^a H 
rertifikatus. 

MBoimara $1.000 
PINIGAI ĮNEŠTI tKl 15 D PELNO f^UOSIMCIUS NUO l D i 

Dividendai mokam ka* 3 mėoesiai z 

ItlItlIlIHIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIUlUlllllllllllttIllllllllllllllltIHIlIlIlItlIfUtlIlIlU? 

0%* 
Mokama* oi. I 

oertifikaras. 
Minimam $1,000 

5 l 4% 
investavimo 

Mokamas ai 
Baskai t*# 

Jr 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
— ii — 

Bostono, Montrealio ir New Yorko 
Dar yra vietų šiose grupėse: 

liepos 14 — $1045.00 rugsėjo 1 — | K I I 
liepos 28 — $1045.00 rugsėjo 16 — $725.00 

gruodžio 22 — $875.00 

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

Birželio 20 ir rugpiOčio 8 — Kaina $1138.60 
Prie šiu grupių galima jungtis i§ kitų miestų, su papildomu mokes

čiu, New Yorke. , 
REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės 1 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERVICE 
393 Wesf Broadway, P.O. Box 116 

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

8avtninke: ALDONA ADOMONIENE 
* Air Far«« Subjecr to Chaages and government approvai. 
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