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Iš Lietuvos jaunimo 
sąjūdžio istorijos 

Kaip pradėtas ir vykdomas kraštotyrinio sąjūdžio slopinimas 

(Šio straipcnio pradžia, vienas 
puslapis, mūsų nepasiekė. "D." 
redr) 

Stalinui mirus paaiškėjo, kad 
daugelis Lietuvos istoriku išsau
gojo meilę savo tautos praeičiai. 
J. Žiugždos pastangos juos per
auklėti daugeliui sutrumpino gy
venimą: 1954 mirė J. Jonynas, 
1955 —P. Pakarklis, 1949 sam
dyto žmogžudžio buvo culuošin-
tas J. Baldžius, o 1951 jį išvarė 
i pensiją. Iš produktyvesnių se
nosios kartos istorikų liko tik B. 
Dundulis ir J. Jurginis. 

Būsimieji 'alenMngi lietuvių is
torijos ir kalbos bei liaudies kū
rybos tyrinėtojai: R. Batūra, A, 
Baltrušaitis, J. Kardelytė, V. Mer
kys, V. Milius, J. Kazlau kas, A. 
Tyla, R Vėbra, N. Vėlius ir dau
gelis kitų buvo susitelkę krašto 
tyrininkų eilėse. Kadangi jie 
daug dėmesio skyrė Baltarusijos 
TSR priskirtiems lietuviškiems 
kaimams tyrinėti, šeštojo dešimt
mečio pabaigoje ši veikla buvo 
prislopinta administracinėmis 
priemonėmis-

Ryškus kraštotyrinio judėjimo 
slopinimo pavyzdys yra anoni
minis straipsnis 1961 balandžio 
15 "Tiesoje", kuriame Politinės 
it mokslinės literatūros leidykla, 
išleidusi kelis kraštotyrinius-tu-
ristinius leidinėlius, apkaltinama 
nepakankamu budrumu, nes, esą, 
į redakcijas patenka atsitiktiniai 

žmonės, ir štai —rezultatas: pa
sirodė apolitiški, idealizuojantys 
feodalinę praeiti, neatspindintys 
socializmo laimėjimų leidiniai. 
Knygutės "Žemaitijos keliais" 
autorius A Ramanauskas straips
nyje iškoneveikiamas, nes "tie
siog susižavėjęs dievukų, bažny
čių, altorių aprašymu, nurodymu 
jų amžiaus ir architektūros", tik 
vienu kitu sakiniu pamini kolū
kius, įmones, kultūros namus be! 
mokyklas. Toliau "Tiesa" pikti
nasi, kad "Birštono ir jo apylin
kių autorių;. L. Žilevičius per 
daug žavisi gamtovaizdžiais, o 
apeinama nūdiena, žmonės, "ne
parodoma, kas konkrečiai dabar 
gydosi Birštone"... R. Šalūgos 
knygutės apie Punią ir Kernavę 
— tai pasaldinti pasakojimai a-p'e 
feodalus, kur savo teiginiams pa
remti autorius pateikia kiek nori 
viduranžių metraštininkų citatų, 
bet visiškai nutylimi socializmo 
laimėjimai —piktinas "Tiesa". 
J. Matutis savo knygutėje "Ne
muno vingiai:;", esą. per daug 
vietos skiriąs upės krantams, o 
pamiršta, kas dedasi ant tu kran
tų. 

Šis straipsnis minėtiems auto
riams labai apsunkino arba visai 
užkirto kelią j spaudą. O vėles
nių kraštotyrinių-turistinių leidi
nėlių autoriai, uoliai vykdydami 
"vertingus" nurodymus, tik ke
lias eilutes beskiria Lietuvos mies
tų bei apylinkių istorijai, o visą 
savo gražbylystę atiduoda revo
liucinei praeičiai (t.y. 1918-19 ir 

1940 metų įvykiams), šviesiai 
dabarčiai ir dar šviesesniam ry 
tojui. 

Tolesnis kraštotyrinio judėji 
mo vystymasis — tai nenutrūks
tamas bangavimas, kur partijos 
politika, siekianti savo nutauti
nimo tikslų, kartais leidžia svy> 
ravimų kreivei pakilti aukštyn. 
kitaip tariant, judėjimas kuriam 
laikui išsprūsta iš partinės kont 
rolės nagų. 

Toks kraštotyrinio judėjime 
pakilimas pastebimas nuo 60-ųjv 
metų vidurio iki 70-ųju metų pra
džios. Kas apsprendė sąlygas nau
jam kraštotyrininkų sąjūdžiui? 

N. Chruščiovą", nuvainikavę: 
S'aliną, nepramatė visų to pa 
sėkmių. Vos pašalinus iš valdžio 
Chruščiovą 1964 spalio mėn. 
partija skubėjo reabilituoti Stali
ną. TSKP XXIII suvažiavime tuo
metinis VLKJS CK sekretorius S 
Pavlovas priminė: 'TSKP CK 
spalio plenumas dar kartą aki
vaizdžiai ir įtikinamai parodė 
kad partija niekad nepa
suks iš savo generalinio 
kelio, ji visada ėjo ir eis pirmyn 
Lenino numatytu kursu". Tai 
reiškė atvirą kur:ą į Stalino re
abilitaciją. Tačiau visą intelek
tualinę veiklą stingdanti baimėr 

ir netikrumo epocha jau buve 
praėjusi, ir jaunimas vis drąsiau 
ir atviriau ėmė domėtis tuo, kas 
jau seniai rūpėjo: savo krašto is
torija, liaudies kūryba, tradicijo
mis ir kitais tautiškais dalykais 

(Bus daugiau) 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

• 

Šališkumas kovoje 
prieš neteisingumą 

Londonas. — Westminsterio 
arkivyskupas kardinolas Bacil 
Hume paragino krikščioniškąsias 
Bažnyčias ekumeninėje dvasioje 
išplėsti tarpusavį bendradarbia
vimą kovoje už socialinį teisingu
mą. Kalbėdamas naujai įsteigtos 
ekumeninės organizacijos Krikš
čionys už socialinį teisingumą 
pirmajame storinkime, kardino
las pažymėjo, jog remiantis kata
likų ir kitų krikščioniškųjų Baž
nyčių socialiniu mokslu, galima 
pašalinti dar daug užsilikusių ne
gerovių socialinėje srityje: rasiz
mą, politinę netoleranciją, smur
tą prieš kitaip galvojančius žmo
nes. 

Tarptautinėje plotmėje jaučia
mas tam tikras šališkumas, 
smerkiant neteisingumą. Kovoto
jai prieš neteisingumą patys sau 
prieštarauja, pavyzdžiui, nepai
sydami tokių balsų kaip Alek
sandro Solženicino, arba smerk
dami apartheido politiką Pietų 
Afrikoje, bet nesirūpindami tra
giškais įvykiais Kambodijoje. Ne
teisingumas yra nedalomas ir tu
ri būti smerkiamas, kur jis bebū
tu vykdomas. Jokie politiniai su
metimai nearali pateisinti tylos 
neteįiinguaao 4javaisdo;& 

Susidomėjimas Šventuoju Raštu 
Zagrebas. — Jugoslavijos gy

ventojų tarpe jaučiamas di
delis susidomėjimas Šventuoju 
Raštu: per paskutiniuosius ketve
rius metus Jugoslavijoje buvo iš
platinta daugiau negu 500 tūks
tančių Šventojo Rašto knygų. At
spausdino ir išplatino Zagrebe 
veikianti katalikų knygų leidyk
la. Leidyklos suteiktomis žinio
mis, pilnas Šventojo Rašto verti
mas vien kroatų kalba buvo at
spausdintas 153 tūkstančių eg
zempliorių tiražu; kitos Šv. Rašto 
laidos buvo išleistos serbų, slovė
nų, makedoniečių, slovakų ir al
banų kalbomis. Nepaprasto pa
sisekimo susilaukė taip pat jauni
mui skirta iliustruota Biblija, ku
rios 'per trumpą laiką buvo iš
platinta 142 tūkstančiai egz»~ 

Vyresniųjų naudai 

Washmgtonas. — Senatas 62: 
10 balsais patvirtino Atstovų rū
mų priimtą įstatymo projektą pri
vačioms kompanijoms uždrausti 
versti išeiti į pensiją sulau
kusiems 65 metų. Terminas gali 
būti tik sulaukus 70 m. Carteris, 
manoma, įstatymą pasirašys. 

Ginčas del vėliavos 
Concord. — New Hampshire 

apeliacinis teismas išaiškino,' 
kad gubernatorius nenusižengia 
jokiems įstatymams, leisdamas 
Didįjį Penktadienį vėliavas iškel
ti pusiau stiebo, prisiminti Kris
taus mirtį. Bet Aukščiausiasis teis 
mas tuoj įsikišo rr vakar nuo 
pietų vėliavą įsakė pakelti. 

' - ' r : . : i ;5-: : ' 

Prisikėlimas 
Pieter Bruegel (ca. 1524-1569) 

Tu žinai, kaip begaliniai, ypač šiuo metu, 
yra reikalingas Tavo žvilgsnis ir žodis. Žinai 
gerai, kad vienas Tavo pažvelgimas gali iš
judinti ir pakeisti mūsų sielas, kad Tavo 
balsas gali pajudinti mus iš mūsų begalimo 
skurdo lindynių. Tu geriau už mus žinai, 
daug giliau negu mes, kad Tavo buvimas 
labai reikalingas šiame amžiuje, kuris Tavęs 
nepažįsta. 

Daugiau negu sykį po Prisikėlimo pasi
rodei gyviesiems. Tiems, kurie manė, kad 
Tavęs neapkenčia, ir tiems, kurie mylėtų 
Tave net jei Tu ir nebūtum Dievo sūnumi, 
esi parodęs savo veidą ir kalbėjai savo bal
su... Tu buvai šviesa ir žodis Pauliaus kely, 
ugnis ir kraujas Pranciškaus urve, tobula 
meūė Kotrynos ir Teresės nuošalėse. Jei su-

' 

grįždavai dėl vieno, tai kodėl negalėtumei 
sugrįžti vieną kartą visiems? Anos sielos 
šaukėsi Tavęs savo nekaltumo pajėgomis, 
mūsų sielos šaukiasi Tavęs iš savo bejėgiš
kumo ir nusivylimo gelmių.* Niekados Ta
vo Naujiena nebuvo labiau reikalinga kaip 
šiandien, ir niekados kaip šiandien ji nebu
vo taip užmiršta ir paneigta. 

Mes, paskutinieji, laukiame Tavęs. Lauk
sime kasdien, lauksime nežiūrint savo ne
vertumo... Ir visa meilė, kurią galėsime iš 
savo nualintų širdžių išgauti, bus Tau, Nu
kryžiuotasis, kuris kentėjai kančias mus my
lėdamas tada, kankini mus dabar visa savo 
nepermaldaujamos meilės galia. 

Giovanni Papini 
(Iš "Kristaus istorijos") 

CARTERIO IR BEGINO SUSIKIRTIMAS 
Kol bus Begin premjeru, taikos nebus galima pasiekti 

V«»ivioi orrw<«»nn Kauno arVftrątedfro* h**w»r'V" *r»»T)toriuje 1976 metais 
Vėliava* autu uk-wsii£% v^isu, y v f n*fį UiffWTittfi 

Washingtonas. — Izraelio 
premjeras Menachem Begin ap
kaltino prezidentą Carterį, kad 
tas pasidavė arabų spaudimui ir 
atsisako remti Izraelio sąlygas 
tarkai. Kalbėdamas Spaudos klu
be, minėjo: "Labai gaila, kad ne
seniai pasakyti geri žodžiai iš žo
dyno turėjo išnykti". Apgailesta
vo, kad buvo suniekinta jo tauta. 
Žydų tauta per ilgai buvo panie
kinama ir žeminama. Daugiau 
tarp nebus . 

Po dviejų dienų konferencijos 
ru prezidentu jokio sutarimo ne
buvo pasiekta. "J-pūdis toks, kad 
dėl nebuvimo taikos kalta tik Iz
raelis", sakė Bėgi n. Apie reikalavi
mą pasitraukti iš vakarinio Jor
dano kranto Boginąs sakė: "Ko
dėl mes turime viską atiduoti? 
Arabu, reikalavimas ten įkurti pa

lestinos valstybę mums visai ne
priimtinas". 

Jeruzalė. — Izraelio oficialūs 
asmenys jau spėjo apkaltinti 
Ameriką, norinčią pašalinti jų 
ministerį pirmininką Beginą. To
kių informacijų jie gavę iš Ame
rikos šaltinių, kitaip taikos ne
bus galima pasiekti, sako "Chi-
cago Tribūne" korespondentas 
Jonathan Broder. Bus galima pa
siekti taikos tik jei Izraelio vy
riausybės prieky bus nuosaikes
nis premjeras arba iš tos pačios 
Begino Likud partijos, ar iš opo
zicijoj esančios Darbo partijos. 

"Carterio administracija pradė
jo kampaniją ne pakeisti Begino 
politiką, bet vyriausybę. Toks 
Amerikos kišimasis į mūsų vidaus 
reikalus netoleruotinas," sakė Iz
raelio atstovas. , 

Izraelio ambasados Washingto-
ne atstovas Avi Pazner užginčijo 
tokias Jeruzalėj kursuojančias ži
nias ir sakė, kad ambasada la
bai gerai žino reikalą, ir įtarinė
jimai neturi pagrindo. 

Gynybos ministeris Weizman 
minėjo reikalą sudaryti naują, 
taikos vyriausybę, kurion įeitų ir 
opozinė Darbo partija. 

Reikalauja santykių 
su 

Washingtonas. — Sen. Henry 
Jacksonas ragina Carterio admi
nistraciją su Kinija užmegsti pil
nus diplomatinius santykius kaip 
galima greičiau. Su Taiwanu, 
Aišku, tslss santvkjus. cuirauka. 

Libanas patenkintas 
JT daliniais 

Beirutas. — Libanas mielai 
priima Jungtinių Tautų taikos da
linius, tikėdamasis, kad neutra
lieji kariai sutrukdys galimam 
naujam pilietinio karo tarp 
krikščionių ir muzuimonų jsi-
liepsnojimuL 

Vienas grobikas 
žinomas 

Roma. — Italijos policija žino 
vardą vieno Raudonosios briga
dos vyro, pagrobusio buvusį 
premjerą Aldo Moro. liudinin
kai, matę pagrobimo sceną, vie
ną iš 11 vyrų ir vieną moterį 
iš turimų fotografijų atpažino. 

Nesaugus vagonij 
ratai 

Washmgtonas. — Po kelių di
desnių nelaimių Federalinė gele
žinkelių administracija įsakė tuoj 
pat atšaukti 20,000 prekinių va
gonų ir pakeisti saugesniais ra
tais. Iki merų pabaigos turės bū
ti pakeisti ratai visiems 100,000 
vagonų. 

Londonas. — Londone išeinąs 
lenkų dienraštis "Dziermik Pols-
ki" kovo 11 savaitgalio laidoje 
per visą puslapį išspausdino K. 
Okuliczo straipsnį "Lietuvos ne
priklausomybės šešiasdešimt įme
tu sukaktis". 

Paryžius. — Prancūzijos prem
jeras Raymond Barre sakė, kad 
dėl tanklaivio Amoco Cadiz ne
laimės kaltas ir to laivo kapito
nas, ir laivo vilkikas, atvykęs gel
bėti tanklaivį Prancūzija nuo 
Šiol neleis tanklaiviams plaukti 
arčiau negu 7 mylios nuo kran
t ą 

Washingtonas. — Amerikoj 
vieši britų ministeris pirmininkas 
James Callaghan. Po konferenci
jos su prezidentu Carteriu pareiš
kė, jog Vakarų pramoninės šalys 
iki liepos mėnesio, kai V. Vokie
tijoj susirinks viršūnių konferen
cijai, turi sudaryti planą, kaip 
išvengti pasaulinės recesijos grės
mės. Jis pasidžiaugė, kad Ameri
ka pilnai bendradarbiauja su Va
karais. 

KALENDORIUS 
Kovo 25: Didysis Šeštadienis; 

Šfvč. M. Marijos Apreiškimas; Ba-
roncijus, Margarita, Vaišvilkas, 
Kante, 

Kovo 26: Kristaus Prisikėlimas 
— Velykos; Kasijus, Teklė, Vy
gantas, Gėla. 

Kovo 27: Rubertas, Lidija, Vi-
notas. Rūta. 

Kovo 28: Rogatas, Gundelin-
da, Rimkantas, Girma. 

Saulė teka 5:47, leidžias 6:08. 

ORAS 
Daugiausia apsiniaukus, gali

mas sniegas, vėliau lietus, šaka, 
vėjuotaj a£ie 35 iaigsoiai. 

• 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m. kovo mėn. 25 

REDAGUOJA Jaea» Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas; 
siusti: 8322 Soath RockvreH Ave„ Chicago, EL. 60629. TeL 778-T862 

KRISTUS PRISIKĖLĖ, KAD MES GYVENTUME. SAVO 
MALDOMIS BEI DARBAIS SIEKIME GREITESNIO PRISIKĖ- j 
UMO PAVERGTAI TAUTAI IR JOS KENČIANČIAI BAŽNY
ČIAI. VELYKŲ RYTO NUOTAIKA IR VILTIS TELYDI KIEK
VIENĄ MŪSŲ ŽINGSNĮ. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS VALDYBA 

Šv. Velykų proga sveikiname visus ateitininkus, linkėdami, 
kad Prisikėlimo Ryto džiaugsmas gaivintų mūsų atsinaujinimo 
dvasią ir įkvėptų ištvermės ateities darbams. 

Ateitininkų Sendraugių centro valdyba 
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VASfffiOS STOVYKLOS DAINAVOJE 
Šiais metais įvykstantis spor* 

to turnyras ir dainų šventė To- L 
ronte keičia ir Dainavoje sto-Į 
vyklaujančių jaunimo grupių 
datas. 

Pagrindinė priežastis ir yra 
ta, kad didelė dalis jaunimo yra 
įsijungusi j sporto ir chorų vie-; 
netus ir užsiėmusi pasiruoši-, 
mais tam įvykiui Toronte. To- j 
dėl stovyklavimo laikas nukelia- i 
aias dviem savaitėm vėliau, ne-, 
kaip paprastai būdavo. Sto
vyklos prasidės tik nuo liepos: 

2 d. Nukėlimas moksl. at-kų 
stovyklų šiais metais buvo įma
nomas tik todėl, kad lietuvaičių-; 
mergaičių stovykla šiemet ne-, 
ivyks. 

Vyr. moksl. at-kų stovykla 
bns nuo liepos 2 d. iki liepos 16 
d. Jos programa rūpinasi MAS 
centro valdyba. 

Jaunučių ir jaunių at-kų sto
vykla prasidės liepos 16 d. ir 
baigsis liepos 30 d. Šiai stovyk
lai štabas jau beveik sudarytas, 
kurį, nors ir nepilną dar, bet 
šia proga ir skelbiame: Jani
na Udrienė (kolegijos instruk
torė ją- Bkmingham, Mich.) 
— stovyklos programos koordi
natorė: Rimas Gražulis (moky
tojas iš Chicagos) — stovyk
los komendantas: Reg. Šiiga-
lienė (iš Clevelando) — mer
gaičių vadovė: Laima Šalčiuvie-1 
nė (Arlington Hts., Dl.) — J 
gamtos pažinimo vadovė; dr. 
M. Gaižutienė iš Chicagos va
dovaus darbelių programai; 
vakarinėms programoms vado
vaus df. Mirga Gimiuvienė iš 
Bostono. 

• 
Laikraštėliui medžiagą ir vai-, 

kų rašybos sugebėjimus tvar-j 
kys ir vadovaus Dalė Staniš-; 
kienė iš Clevelando. Sportui 
vadovaus — Šarūnas Lisauskas 

iš Ann Arbor. Mich. 
Stovyklautojų sveikatos prie

žiūra rūpinsis Vida Damušienė 
iš Chicagos. 

Netrukus bus paskelbti vado
vų pagelbininkai, kurių sąsta
tas dar nepilnas, ir likusiųjų 
stovyklos programoje numaty
tų dalykų vadovai . 

Bus mokoma ir tautiniai šo
kiai ir daina — muzika. Reli
gine stovyklos programa rūpin
sis stovyklos kapelionas. 

Jaunių stovyklos programos 
vadovų pagelbininkai. vyr. 
moksl. at-kai 17—18 m. ir stu-
dentai-ės. kurie metų bėgyje 
dirba su jaunaisiais organizaci
jos nariais, kurie aktyviai ir 
noriai reiškiasi savo vienetų 
veikloje ir norėtų vasarą dirbti 
s u mažaisiais Dainavoje, prašo
mi registruotis pas savo viene
tų globėjus. Vienetų globėjai 
prašomi jų pavardes su adre
sais, telefono numeriu ir savo 
rekomendacija persiųsti Jaunių 
stovyklos programos vadovei 
Janinai Udrienei adresu: 21795 
Hamsteod. Birmingham, Mich, 

Į jaunučių - jaunių stovyklą 
priimami vaikai (berniukai ir 
mergaitės) kalbą lietuviškai, 
nuo 7 iki 13 metų amžiaus. 

Registraciją f šią stovyklą 
(nuo 15 iki 30 liepos) ves Graž. 
Kriaučiūnienė. Registracijos 
blankai greitu laiku pasieks 
visus vienetus ir norintieji sto
vyklauti juos užpildę turės iki 
birželio 15 d. pasiųsti šiuo ad
resu: Graž. Kriaučiūnienė. 1816 
Tecumseh River Dr., Lansing, 
Mich. 48906. 

Smulkesnės informacijos lie
čiančios bendrą stovyklos tvar
ką ir mokestį bus paskelbtos 
artimoje ateityje. <Iadv. D. 

MAS-CV pirmininkas Saulius čyvas lankėsi Cicero Vysk. M. Valančiaus moksleivių ateitininkų kuopos su 
sirinMme. Iš kaires, pirmoje eilėje, S. Baltrušaitytė, R. Norkutė, V. Vabalaitis, V. Laniauskas, R. Končiū-
tė. Antroje eilėje: V. Kuprytė, A. Padleckas, V. Radvilas, V. Mickus. Trejioje eilėje: R. Staniškyte, viešnia 
iš Klevelando, A Žygas, būrelio globėjas, L. šulaityte, E. Šulaitis. I. Mickutė ir Saulius čyvas, MAS-CV 
pinnininkas Nuotr. Jono Kuprio 

IŠ VYSK. M. VALARČHŪS KUOPOS VEIKLOS 

Australijos Lietuvių fondo valdyba apdovanojo "Ateities Žingsnių" jau
nuosius bendradarbius, paskirdama po 25 dol. premijas Jas gavo: And
rius Kaulėnas. Valda Kemežytė ir Linas seikis 

"ATEITIS" SVEIKINA 

Niekas nenori būti pralaimė
jusiųjų skaičiuje. Niekas ne
nori Jriklausyti amžinai mirti 
pasmerktųjų tarpe. 

Kristaus Prisikėlimas yra ir 
Pergalė prieš mirtį bei blogį, 
ir Amžino Gyvenimo Laidas. 

fsijungę { krikščionybės sro
vę ir į ateitininkų sąjūdį. Die

vo malone, savo pasirinkimu bei 
vis atnaujinamom pastangom 
nukreipiame savo mintis, pasiry
žimus ir darbą į užtikrintą lai
mėjimą bei amžiną gyvenimą 
su prisikėlusiu Kristumi. 

Sveikinimai ir linkėjimai Ve> 
Iykose! 

"Ateities'' redakcijos vardu 

Kęstuti> Trimakas 

Nors trečiojo ketvirčio moks
lo metų pabaiga mus stipriai 
laikė prie knygų, tačiau turė
jome rasti laiko mūsų pavasa
rio šventės ruošai. Vos dvi sa
vaitės iki kovo 11 dienos. Lai
kas tirpo greičiau, negu iš 
šaltos žiemos užsilikusio snie
go krūvis. Belakstant repeti
cijoms tai į salę, tai pas kuo
pos globėją ir vėl atgal, kaito 
veidai ir dilo padai. Visas žinių 
centras — pirmininkė Vida Ku
prytė. Suku telefoną. 

— Kas, su kuo, kur, kada ir 
kaip? 

— Skubėk, turim laiko tik 
penkias minutes, pasiimk teks
tą, — ataidi balsas iš kitos gat
vės. Balsas skardus, oficialus, 
įsakantis su visais pirmininko 
privalumais. Jau gatvėje. Bė
gu iškėlęs nykštį, gal kas pa
vėžins. Deja. Įsiveržiu į salę. 
Repeticija tik prasidėjus. Bai
sus reginys. Scenoje Viktoras 
Radvilas (Romeo) baigė pra
pulti Jūratės Arštikytės (Juli
ja) glėbyje. Su tekstu ranko
je šoku į sceną gelbėti savo 
prapuolusio sūnaus. Kur tau! 
Nieko nebepadėjo ir Julijos tė
vo (Edvardo Šulaičio) pastan
gos susigrąžinti dukrą. Po ke
lių pakartojimų režisierė A 
Prapuolenytė Romeo ir Juliją 
visiškai paskandina meilės jū
roje. Uždanga. Pertrauka. 
Šhiostomės prakaitą. Suploja 
delnais Arvydas Žygas. šaukda
mas į darbą. Jis savo opero
mis spėjęs pagarsėti net už Chi
cagos ribų. Pats rašo skrip-
tus. muziką ir atlieka sudėtin
giausius vakimenis, vaduoja 
pavergtus grybus, Marcpaette 
Parką ir sūrius. 

Repetuojame Cicero miesto 
lietuvių pasaulėžiūrą. Miestas 
padalintas į teritorijas, iš kurių 
vieną. Šv. Antano, atkakliai gi
na Saulius Baronas. Neklauža
doms graso sukelti didelius 
"nemalonumus". Tai vieno va
karo mūsų d a * o detalė. 

Šventę pradėjome kovo 11 d. 
7 vai. pamaldomis šv. Antano 
bažnyčioje, šv. Mišias atnaša
vo ir pamokslą pasakė kun. K. 
Trimakas. 

Prisaikdino ir juostelių įtei
kimo apeigas atliko Ateitininkų 
federacijos vadas dr. P. Kisie
lius, moksleivių at-kų pirm. S. 
Čyvas ir kuopos globėja A 
Prapuolenytė. Specialiai šven
tei parašytos ir komentatorių 
skaitomos maldos, gitarų mu
zika, bendros ir paskirai J. 
Taittvflaitės ir D. Markelytės 
išpildomos solo giesmės daug 
prisidėjo prie šventės iškilmin
gumo. 

Po pamaldų parapijos salėje 
kuopos pirm. V. Kuprytė, pa
sisveikinusi gausiai atsilankiu
sius, pristatė at-kų federacijos 
vadą dr. P. Kisielių, at-kų fed. 
tarybos pirm. dr. A Damušį, 
Dainavos stovyklos administra
torę J. Damušienę. L. F. pirm. 

dr. A. Razmą, at-kų sąjungos 
pirm. S. Čyvą, studentų są
jungos pirm. S. Girnių, Kun. 
Iipnhino kuopos pirm. A. Pem-
kų ir Stulginskio kuopos pirm. 
R. Žukauskaitę. Kalbėtojų, sve
čių pagrindinė mintis — būti 
ištikimiems savo idealams. Po 
to sekė meninė dalis, tikime 
visus linksmai nuteikė. Apdo
vanojami gėlėmis globėja A. 
Prapuolenytė ir vaidinimėlių au
toriai J. Damušienė ir A. Žygas. 

Šventė jau praeityje. Nors 
daug darbo įdėjome, tačiau ti
kime žengėme žingsnį pirmyn 
Dievo ir tėvynės labui. 

Kovo 13 d. kuopos valdyba 
sušaukė narių susirinkimą pirm. 
V. Kuprytės namuose. Susirin
kimą pradėjo S. Baltrušaitytė 
perskaitydama ištrauką iš šv . 
Rašto. Pirm.^pristatė svečius, 
atvažiavusius iš Clevelando 
moksleivių at-kų sąjungos pirm. 
S. Čyvą ir L. Staniškyte. 

S. Čyvas kalbėjo apie centro 
valdybos nutarimą pakeisti 
Jaunučių ir moksleivių stovyk
lų laiką. Mat, moksleivių sto
vyklos laiku įvyksta Dainų ir 
sporto šventė Toronte, šiuo lai
ku S. Čyvas lanko visas at-kų 
kuopas. R. Staniškyte plačiau 
paaiškino apie ruošiamus kur
sus Ctevelande kovo 17-20 d. 

Priminta, kad at-kų Pavasa
rio vakaras įvyksta balandžio 
22 d Pirmininkė ragino visus 
platinti bilietus ir ruoštis lai
kraštėlio spausdinimui. Taip 
pat nutarėm suruošti tautosa
kos vakarą. Priimtas pasiūly
mas aplankyti senelių prieglau
dą Velykų atostogų metu. 

Vitos Laniauskas 

GIEDROS SURENGTOS 
REKOLEKCIJOS 

Su dideliu pasisekimu praėjo 
giedrininkių rengiamos Chica-
goje jau 28 rekolekcijos, ku-'j 
rios prasidėjo kančios savaitės, 
ketvirtadienį ir užsibaigė Verbų i 
sekmadienį. Rekolekcijas vedė 
k«n. dr. Juozas Prunskis Jėzui
tų koplyčioje. Jos prasidėda
vo 7 vai. vak. šv. Mišiomis ir 
turiningais pamokslais. Pa-
mokslai klausytojams padarė; 
didelį įspūdį ir davė sugestijų '• 
apmąstymams. Pamokslinin- Į 
kas ragino pakilti aukščiau iš j 
pilko kasdieninio gyvenimo per 
šias susikaupimo dienas. Su
daryti turime tris sutartis: ne
puolimo, bendradarbiavimo ir 

Palto išlaidą* imtinu*, pakvitavimai už gauta* 
ratas nesiimdami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, garas ii Jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėję*. 

• 

DRAUGO prenumerata amui 
sietams 

Chicago ir Cook apakr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 34.00 
Savaitinis 25.00 

u i u l 
6 men. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 men. 
$15.00 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

• Administracija dirba kas. a • Redakcija straipsnius taiso savo 
diesi nuo &30 iki 4:30, šešta- ; nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. į' nesaugo. Juos gražina tik is anka 

;', to susitarus. Redakcija už skelbi-
• R e n a t a dirba kasdien , mą tmi^ neatsaką Skelbimų 

sastadiemaia j | ^ ^ o , prjjhBiciamos gavas pra-830 — 4:00. 
830 — 12:00. 
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meilės savitarpyje. 
Pasibaigus rekolekcijoms su

sirinko apie šešiasdešimt iš 
rekolekcijų klausytojų ir gied-
rininkių į Jaunimo centrą į gied-
rininkių paruoštą agapę. Kun. 
J. Prunskis sukalbėjo maldą. 
Susėdus prie vaišių stalo ir gie
drioje nuotaikoje visi vaišino
mės. 

Vy?esniųjų giedrininkių pir-
mininkė šiltais žodžiais padė
kojo pamokslininkui už turinin
gus pamokslus ir susirinkusių 
vardu pasveikino vardinių pro
ga. Giedrininkės reiškia padė
ką Jėzuitams, kurių pastogėje 
eilę metų rengiame mūsų tradi
cines rekolekcijas. Padėka pri
klauso ilgametei pirmininkei 
Emilijai Vib'maitei ir gausiai 
susirinkusiems rekolekcijų klau
sytojams. A. Rūgytė 

TARDYTI AR KALINTI 
ATEITININKAI 

Ateitininkai, kurie bolševikų 
okupacijos metu buvo tardyti 
ar kalinti ir galintieji paliudyti 
kitus atsitikimus, prašome su
rašyti atsiminimus, pridėti nuo
trauką ir atsiųsti kun. dr. J. 
Prunskiui, 2606 W. 63rd St., 
Chicago, UI. 60629. 

Medžiaga reikalinga ruošia
mai knygai, kurią išleis "Klai
pėdos" jūros šaulių kuopa, Chi-
cagoje. 

ŠOKIŲ VAKARAS 

Studentų ateitininkų ruošia
mi Velykų šokiai įvyks kovo 26 
d 8 vai. vak. Jaunimo centre. 
Gros Rimo Kaspučio orkestras 
"Romantika" iš Detroito. Kvie
čiame visus studentus ateitinin
kus atsilankyti ir atsivesti vi
sus savo draugus. 

Iki pasimatymo Velykų šo
kiuose! 

MARGUČIŲ RTIINfclDIAS 

Pr. Dielininkaičio jaun. mo
ksleivių ateitininkų kuopos ruo
šiamas margučių ritinėjimas 
vaikams įvyks Atvelykio sek
madienį, balandžio 2 d. nuo 2:30 
iki 4:30 vai. p. p. Švč. Merge
lės Marijos Gimimo parapijos 
sporto salėje, 6820 S. Washte-
naw Ave., Chicago, UI. Kvie
čiamas visas priešmokyklinio 
ir pradžios mokyklos amžiaus 
jaunimas. Ateidami vaikučiai 
atsineša pintinėlę su margu
čiais. Tėveliai žaidynių metu 
kviečiami pasilikti salėje stebė
tojais, pabendrauti ir pasivai
šinti tėvų komiteto paruošto

mis vaišėmis. Laukiame kitų 
kuopų jaunimo ir tėvelių. 

Kuopos vadovybė 

SVEIKINIMAS 

Sveikinu, mielus "B Ateitinin
kų Gyvenimo" skyriaus ben-

i dradarbius ir skaitytojus Šv. 
i Velykų šventėse! 

Prisikėlęs Kristus tesustipri-
i na viltį į mūsų Tautos Prisikė
limą. 

Jūsų 
•Jonas Žadeikis 

SENDRAUGIŲ ŽINIAI 

Buvome paskelbę, kad šiais 
metais at-kai sendraugiai ruo
šia dviejų savaičių vasaros sto
vyklą. Gaila, bet moksleiviai ir 
jaunučiai, dėl įvykstančių Pa
saulio Lietuvių Dienų, savo sto
vyklas tegalės pradėti tik po 
liepos 4 dienos. Pritardami min
čiai, kad jaunimo stovyklavimo 
laiko negalima trumpinti, per
leidome vieną savo savaitę jau
nimo stovykloms. 

Atkų sendraugių stovykla 

prasidės liepos 30 d. ir baigsis 
rugpiūčio 6 dieną. Prašytumėm 
jau dabar registruotis pas V. 
šoliūną — 115 Stephen S t , Le-
mont. III. 60439. Tel. 257-6739. 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 
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A D V O K A T A I 

G II A R L E S P. K AL 
I A S S O C I A T E S 

Ofs, teL 776-5162; r e * 737-5047 
2649 W. 63rd SL , Cfeago, BL 

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

sestad. atdara puse dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus 
IIIIHHIIIIIIIIIIIMIIIllIlliiiiiiijiiiiimiiniii 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti į-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat lietuviškų lėlių ir vėliavėlių. 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją ig pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams. 

"Draugo" adresas: 4545 West 
6Srd S t , Chioago, HL 60629. 
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FLORIDA THE FARGO MOTEL 
16810 Golf Boulevard Tressare Island 

St Petersbnrg, Fla. 33706. USA 
TeL (813) 360-6878 

MOTELIS ant Meksikos paskos kranto, 
Traasnre Islaad centre, gražiausiame pajūry
je. Miegamieji kambariai, kambariai sn virtu
vėmis, apartmenati Ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, gotfo k te
niso sfltstes, šventoves, krautuves a* t. t 
VTsns rnalonlsi Įrulnfla BUailil m įstatai 

ALFONSAS Ot TERESE 2EBERTAV1CIAI 
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Į PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS GIMINĖMS I 
1 LIETUVOJE j 
| Siuntinys 1 —1978 | 
1 i ^ ^ T * 0 " 0 « * * » «*** a*» *» ornamentais įvairiu, spalva 5 
I la!^P°P^ia"J»edžiaga dei dviejų suknelių; gėlėta arba lygių s S v ų § 
s cnmptene medžiaga suknelei; dvigubo storio nailoninė skarelė; įmote- 5 
g nskas naikmo apatinis arba vyriški nailono viršutiniai marškiniai- dvi § 
g poros vyrišku arba moteriškų nailoninių arba vilnonių kojinių- 40'ang- S 
g hškų geriausių cigarečių; dėžė šokoIa<hnių saldainių; 1 svaras pupe- = 
= įnkavos; vienai eilutei vilnonė labai gera medžiaga su įaudhn/"AlI 1 
| wooi made ui Engtend", gali būti šviesios arba tamsios spalvos. | 
= Sio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis — $160 M s 
g Taip pat dar galima dadėti j šį siuntinį 9 sv. svorio prekių pavyz- I 
g džnu, galima dadėti 4 m. medžiagos, 2.75 m. mrbtinio minko kaUk. i 
g arba kitokių dovanų. s 
| Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir rmudmgesmų dalykų: | 
E Dirbtinio minko kaihs moteriškam paltui $86.66 5 
| Jeans "Wrangler", vyr. arba mot. (gaUma siųsti 4) '. '. 4O!M I 
g Geresnės rūšies nertinis . . . , J2.I0 3 
= Nailono kojinės", vyriškos arba moteriškos . . \ \ . j.08 = 
• Vilnonė medžiaga suknelei . . . 24 no = 
= Vilnonė skarelė . 12 M g 
S Geresni marškiniai * 159a s 
= Lietsargis telescopic . . . . . ' . ' . * . " ! 12.60 I 
r Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai 24.66 I 
= Crimplene medžiaga kostiumėliui * 30.O6 — 
5 Angliška eilutei medžiaga ("AU wool made ta Engiami") 50.00 5 
E Geresnė " " »» 7 5 M i 
i Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus. 5 
5 Sudarant savo nuožiūra siuntinį, reikia pridėti $28.00 už visas per
as siuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. 
E Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persran«a-
= me palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais. 

Į BALTIC STORES, LTD. 
( 2 . J u r a s ) 

II Londan Lane, Bromley, Kent, 
BRI 4HB, Engkntt TeL01 4602592 
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Prisikėlimo viltis —» 

NAUJAI ATGIMSTANTIS ŽMOGUS 
Pasitikėjimas laikų pasikeiti- nors jis yra tikroji žmonijos dalis. 

n u , viltis pasiekiamu geresniu Žmonijos dalis yra dar labiau 
gyvenimu, tikėjimas veikiančiu žmogus, su kuriuo susitinkama 
dvasiniame pasaulyje amžinu regimoje plotmėje — dabarties 
dėsningumu tiek guodžia, kiek kasdienybėje. Tos gyvybės jauti-
jie atremti Kristaus Prisikėlimu, mas žmogiškuose santykiuose 
Prisikėlė Kristus — Dievas ir yra- stiprus ir taip susijęs su žmo-
2mogus istorijos eigoje, o ne jos gaus troškimais, kad kiekvienas 
pradžioje, kurios mes nežinome, nori nuolat atgimti ir amžinai 
ir ne jos pabaigoje, kuri mums gyventi. 
taip pat neaiški. Gyvybės amži- Velykų šventė ir yra pergalės 
numo pergalė įvyko istorijoje, is- šventė, kai kiekvienas turįs norą 
toriniam žmonijos gyvenimo galvoti, sugebąs giliau į save ir 
vyksme, kuriame susilieja praei- aplinką įžvelgti, gali savyje ma
ris ir ateitis, dabarčiai tik trum- tyri tas kibirkštis, kurios kaitina 
pai žybtelėjus. pasitikėjimą, stiprina viltis, pa-

Kristaus prisikėlimas ir buvo deda pažinti apreiškimo tiesas, 
trumpoje prieš beveik du tūks- Ši šventė kelia tikėjimą į 
tančius metų dabartyje, bet tas antgamtines aukštybes, žmogaus 
gyvybės laimėjimas vyksta ir sielai leidžia tam tikru būdu su-
vyks iki žmogaus istorijos pabai- sijungti su dieviškomis paslapri-
gos. Šio įvykio žinojimas ir juo mis, nuo amžių glūdinčiomis 
tikėjimas išlaiko religinę prisikė- žmoguje, bet vis pilnai nepažįs-
limo paslapties reikšmę mumyse, tamomis. Čia žmonijai ir padeda 
visų amžių krikščionyse ir visų 
laikų žmonėse, nepaisant, ar 
jiems prisikėlimas teliko tik 
paslaptis ar iŠ tikrųjų yra tapęs 
jų gyvo tikėjimą veiksniu. 

Kristaus Prisikėlimo šventė 
nėra tik praeities prisiminimas, 
praeities išgyvenimas dabartyje 
ar dvasinės energijos sutaupy-
mas ateičiai. Kristaus Prisikėli
mas dėsningai veikia kiekvie
name žmoguje, juoba krikščio
nyje, tikinčiam ir gyvenančiam 

BELGRADO TUŠTUMA 
Pasitarimas saugumo ii bendradarbiavimo klausimais Europoje nepaliko pėdsakų 

GEDIMINAS GALVA 

viltis, palaikanti gyvenimo tikslą 
ir žmogiškų ryšių įprasminimą 
amžinybės atžvilgiu. 

venimo ne tik sau, bet ir savo 
aplinkai, jaučiant už visus atsa-

-A~ kingumą. 
Velykų Šventės pirmiausia ir 

sutinkamos religiniu požiūriu. 
Tai dvasinės gyvybės gaivinimas, 
sielos troškimų pažadinimas ir 

Jeigu Velykų šventė taptų tik 
tradicine poilsio diena, ji nusto
tų savo prasmės. Tradicijos, tau
tiniai papročiai, velykiniai susi
būrimai teturi būti tik priemonė 
surasti kelius geresniam gyveni
mui, išlyginti savo santykiams, 
suglaudinti šeimas, kaimynyste, 
tautinius ir religinius ryšius. Pa-

šia paslaptimi. Prisikėlimas vyks- čios Velykos turi būti Prisikėlimo, 
ta žmogaus gyvybes apraiškose nugalėjusio mirtį, jo veikimo is-
ir jo dvasiniame pasaulyje — gi- torijos raidoje prisiminimas, pri-
liausiuose sielos slėpiniuose, kur taikymas savo ir kitų gyve-
slypi nežinomybė, bet veikia nimams. Prisikėlimas yra gyvy-
troškimai ir laimės siekimas, bės ženklas ir amžinybes troški-
Ižvalgumas į istorinį Prisikėlimo mų išsipildymo viltis. Tai Vely-
fvykį padeda įžvelgti į savo nuo- kų prasmė krikščioniui, tikin-
latinį gimimą, nuolatinį pasikar- čiam. kad Kristus kartą prisikėlė 
tojimą gyvenime, nuolatinį ryžto ir daugiau nebemiršta, kad jis 
pažadinimą siekti geresnio gy- gyvena ir veikia žmonių istorijo

je. 
Kristaus Prisikėlimo šventė dar 

jautriau turi būti išgyvenama 
tautos, kuri gyvena kančioje ir 
mirties agonijoje. Istorijos bėgyje 
daug tautų žuvo, išnyko net jų 
vardai. Daugelio tautų gyveni-

savyje nesibaigiančios gyvybės mas tėra žinomas jau ne iš isto-
pratęsimas, kuris susilieja su rijos, o tik iš proistorės, parem-
Kristaus Prisikėlimu ir įsilieja į tos senų raštų likučiais, iškase-
Prisikėlusiojo mirties pergalę. nomis, archeologijos mokslo aiŠ-

* kirtimais. Tačiau net ant tautų 
Ne tik paskiras žmogus, bet ir griuvėsių gimė naujos tautos, ku-

visa žmonija siekia gėrio, grožio, rios savyje nešiojasi tą patį pa
laimės, geresnio gyvenimo, am- veldėjimą, kurios, susijungusios 
žinumo. Gali kas mėginti sunai- su kitų tautų dalimi, kuria nau-
kinti žmoguje bendrąjį gėrio jas kultūras ir civilizacijas. Ir ne-
troškimą, —tai tėra tik bandy- galime sakyti, kad jos visiškai 
mas perdirbti žmogaus išorę, iš- sunyko — jos tik atgimusios sa-
kreipti jo elgesio būdus, — bet vo vaikuose ir vaikaičiuose pavel-
negali pakeisti jo giliausių sielos dėjusios tėvų, senelių ar proseno-
troškimų, kurie ateina iš Kūrėjo liu dvasines savybes, 
savo kūriniui suteiktų neuž- Tačiau mūsų tauta kančios ir 
gniaužiamų galių. Jei Kristaus persekiojimų varžtuose nori iš-
Prisikėlimas didelei žmonijos da- likti gyva. Ji nori atgimti, prisi-
liai dar nežinomas, kaip istorinis kelti ir su nauja gyvybe reikštis 
įvykis, kaip Dievo veikimas žmo- kaip savita lietuvių tauta. Tokios 
nijos istorijoj, tai prisikėlimo, at- tautos istorijoje kaip tik yra pa-
gimimo ir amžinumo noro jame rodžiusios tikrą valią išsilaikyti, 

l niekas negali užslopinti nei per- tikrą tikėjimą prisikelti, tikrą vil-
sekiojimais, nei įtikinimais ar tį laimėti. Jos tikėjo dievišku vei-
prievarta, nei iškreipimu gamtos kimu žmogaus ir tautos gyveni-
dėsnių. mo istorijoje. Lietuvių tauta yra 

Kaip žmogus, taip ir žmonija, stipri — ji remiasi Kristaus Pri-
kaip žmonių visuma, nori savo sikėlimu, taigi realiu veikimu 
gyvenimą įprasminti ne tik šią tautos istorijoje, kuri praeityje 
dieną, bet ir savo ainijoje, savo nudažyta skausmo ir kovos spal-
istorijoje, savo tautoje Rašyto- vomis, bet dideliu tikėjimu ir di-
jas thomas Mann, vaizduoda- deliu troškimu gyventi vėl prisi-
mas indusų atsiskyrėlių gyveni
mą, piešia vaizdą, kaip vienas 
-išrinktasis" sau stojasi neužmin
ti ant tako gulinčio vabalėlio, 
nes tai visų žmonių gyvybės da
lis, bet nesisaugoja įžeisti žmogų. 

Trisdešimt penkios valstybės 
gaišo 27 savaites Belgrade ir te-

nutarė 1980 m. vėl susirinkti Mad
ride. Belgrado pasitarime net ne
sugebėta paruošti pranešimo, ku
riame būtų pažymėta kas svars
tyta ir nutarta posėdžiuose, už
trukusiuose daugiau kaip pusę 
metų. 

Pasitarimas nesulaukė tinka
mo dėmesio spaudoje. JAV laik
raščiai pasitenkino bendromis pa
stabomis. Jie vengė išsamiau ap
tarti Europos saugumo ir bendra
darbiavimo reikalus. Pasitarimui 
pasibaigus tik burbtelėjo: nepa
mirškite, kad Helsinkyje pradė
tą pokalbį reikia tęsti. Kodėl ne
sėkmingas pokalbis turi būti tę
siamas? Sis klausimas neatsako
mas, bet vis .teigiama: pasitari
mas Belgrade buvo naudingas. O 
kodėl jis buvo naudingas? 

Europos saugumas pablogėjo. 
Sovietų karinė persvara vertė 
Vakarų Europos kraštus spartin
ti apsiginklavimą ir šiam reika
lui skirti didesnes sumas valsty
bių biudžetuose. Pradėta kalbėti^ 
kad Vakarų Europa negali būti 
ginama įprastiniais ginklais. Tik 
šnektos apie neutroninių ginklų 
panaudojimą Vakarų Europoje 
įtempė nusiginklavimo derybas 
Genevoje. Vienoje vykusios Euro
pos žemyno saugumo derybos nu
trauktos ir nežinia, kada jos bus 
pradėtos. 

JAV delegacijos pirmininkas 
JAV delegacijos pirmininku 

Belgrado pasitarimuose paskir
tas Arthur Goldbergas, buvęs dar
bininkų sąjungų teisinis patarė
jas, Aukščiausiojo teismo teisėjas, 
bet iš jo pasitraukęs. Jis tikras 
naujokas tarptautinės teisės sri
tyje ir be patirties vesti derybas 
su Sovietais. Jam teko labai atsa
kinga pareiga Belgrado pasitari
me derinti vakariečių nuomonę 
ir pusmetį kalbėti apie žmogaus 
teises, nors jo kalbos neturėjo įta
kos Sovietams. 

JAV delegacijos pirmininkas 
štai ką pareiškė "U. S. News — 
VVorld Report" 1978. III. 13 įdė-
came pasikalbėjime: "Baigiamasis 
Helsinkio aktas nustebimui at

nešė laimėjimą vakariečiams... 
Aš nesakau, kad laisvasis pasau
lis laimėjo, bet panekė kai ką. 
Mes galėjome pateikti tarptauti
niame susirinkime siūlymus įgy
vendinti Helsinkio nutarimus". 

Prieštaravimas rodo tik JAV 
delegacijos pirmininko nesusigau
dymą. JAV delegacijos pirminin
kas pripažįsta: "Aš nenoriu per
dėti, kad žmogaus teisių bet koks 
laimėjimas pasiektas Sovietuose... 
Sovietų respublikose buvo suimta 
daugelis asmenų, nepritarian
čių santvarkai". 

cionalizmo siekimų, kuriuos ri
kiuoja rusų vadovaujama komu
nistų partija. 

Belgrado pasitarimas negalėjo 
būti sėkmingas dėl daugelio prie
žasčių, ypač dėl skirtingos pažiū
ros į žmogų, jo teises ir lairves. 
Vakaruose žmogus yra sprendėjas, 
kai Sovietuose komunistų parti
ja, tepripažįstanti tik jos suteiktas 
žmogaus teises ir laisves. 

Štai kodėl Maskvos idealogas 
Michail Suslovas vakariečių žmo 
gaus teisių gynimą vadina piktu 
šmeižtu. Politinio biuro antrinin
kas Boris Ponomariovas teigė, kad 
vakariečiai žmogaus teisėmis sie 

Rimties valandėlei 

JĖZUS PRISIKĖLĖ 
'Dvi paslaptys sukrečia žmo- Į apaštalas Tomas, kai jam pasą-

gaus sielą savo nepaprastumu, ra
šo žymusis teologas R, Gerrigon 
— Lagrange, būtent Jėzaus gimi
mo ir Jėzaus prisikėlimo paslap
tys, kuriomis reikia tikėti, bet rei
kia ir pažinti jų istoriškumą". 

To tikėjimo mokė net Kristus 
savo gyvenimo liudininkus, vaikš
čiojusius su juo žemės keliais. 
Evangelistas šv. Lukas aprašo 
įvykį su moterimis, atėjusiomis 
savo mirusio Mokytojo patepti: 
"Kam ieškote gyvojo tarp miru
siųjų? Jo čia nėra; jis prisikėlė 
Atsiminkite, kaip jis jums buvo 
kalbėjęs... Reikia, kad žmogaus 
sūnus būtų įduotas į žmonių 
nusidėjėlių rankas, būtų prikal-

Jis kalba apie JAV Ir Sovietų'kia sunaikinti socializmą, suskal-,tas ant kryžiaus ir trečiąją dieną 

kojo kiti matę prisikėlusį Jėzų, ne
tikėjo ir norėjo prisiliesti jį ran
komis, tartum prisilietimas būtų 
labiau patikimas liudijimas negu 
protas ar akys. 

Apaštalai matė ir protu priė
mė gyvą Kristų, kuris neseniai 
buvo miręs ir palaidotas. Dėlto 
Kristus Tomui pasakė lyg su prie
kaištu: "Kadangi mane matei, To
mai, tu įtikėjai: palaiminti, kurie 
nematė ir tikėjo" (Jn. 20, 29). Bet 
ir Tomo abejingumas yra liudiji
mas, kad Kristaus prisikėlimas yra 
istorinh įvvkis. Anot popiežiaus 
Pauliaus VI, tikėjimu matome 
lyg šešėliu pripenėtas tiesas, bet 
jas nušviečia dieviška šviesa. Kur 
nėra šviesos, ten nėra nė šesė-

santykių pagerėjimą, bet neigia, 
kad žmogaus teisės ką nors ben
dro turinčios su nusiginklavimu 
ir kitais reikalais. 

Toks prieštaraujantis asmuo ne
galėjo Belgrade tinkamai atsto
vauti JAV ir ginti žmogaus -teises, 
kurios yra valstybių gerų santy
kių pagrindas. 

Sovietą įsipareigojimas 
1975. v i l t 1 Helsinkio baigia

majame akte už pokario sienų ne
liečiamumą Sovietai buvo pri
versti pripažinti: "Dalyvaujančios 
valstybės gerbs žmogaus teises ir 
pagrindines laisves, imtinai min 
ties, sąžinės, religijos ir įsitikini
mų laisvę, visiems, be rasės,, ly
ties, kalbos ir religijos skirtumo. 
Sia prasme dalyvaujančios vals
tybės pripažins ir gerbs asmeny
bės laisvę išpažinti, asmeniškai ar 
bendrai su kitais, tikybą, veikiant 
pagal savo paties sąžinės liepi-
mą... 

Žmogaus teisių įsipareigojimo 
Sovietai nevykdė nuo Helsinkio 
baigiamojo akto pasirašymo die
nos. Žmogaus teisės ir jo laisvės 
buvo pažeidžiamos. Tikintieji dar 
stipriau persekiojami, tautos te-
berusinamos ir ūkiškai išnaudoja
mos. 

1977. X. 7 įsigaliojusioje kons
titucijoje paminėta daugelis pilie
čio teisių, bet jų vykdymas pri
klauso nuo proletariato diktatū
ros, vadinamo demokratinio cent
ralizmo ir proletariato intema-

dyti sacialistinius kraštus ir gink-į prisikeltų. Tuomet jos atsiminė >liu- E^1*0 » tikėjimas iš žmo-
lu juos pajungi. 

Jėgos politika 
1975. XI. 30 įvykusioje paskai

toje "Helsinkio nutarimų kilmė 
ir jų pasekmės" teigiau, kad So
vietai nedarys nuolaidų savo pa
saulėžiūrai ir remsis tik jėga už
sienio politikos tikslų siekdami. 
Abu teigimus patvirtino pastarie
ji įvykiai. Sovietų delegacijos pir
mininko Jurij Voroncevo žaidi
mas Belgrade jau iš anksto Mask
voje buvo apspręstas ir tesėtas iki 
pasitarimų pabaigos. Vakarietis--
kos sampratos žmogaus teisės ir 
laisvės buvo atmestos. 

Sovietai laiko svarbiausiu užda
viniu ne žmonių gerovės, bet vals
tybės jėgos ugdymą. Valstybės 
jėga panaudojama savo pasaulė
žiūros tikslams, ypač užsienio po
litikos uždavinių įgyvendinimui. 
Nusiginklavimo derybų įstrigi
mas, spartus apsiginklavimas, la
bai atsargus spraudimasis į Afri
kos žemyną, Artimuosius Rytus ir 
ieškojimas strateginių atsparos 
taškų yra tik užmojo pradžia. 
Sovietai tarsis su vakariečiais, 
stengsis naudotis jų nuolaidomis, 
kol išugdys ryškią jėgos persvarą 
ne derėtis, o reikalauti. 

Belgrado pasitarimai paliko 
tuštumą, kurios burbulais gali 
džiaugtis nesubrendę vakarie
čiai politikai, nes jie vis dar ne
pajėgia suprasti sparčiai bekin-
tančios politinės padėties. 

jo žodžius" (Lk 24,5 — 8 ) . O Šv. *aus pusės visuomet tėra tik šese-
Jonas, pats prisikėlimo -liudinin- lyte bet nuolat jam šviečia Kns-
kas, dar prideda: "Nes jie dar ne-!1 ~ - - >: r>A 
buvo supratę Rašto, kad jam rei 

(Jn. 

1 siuntinybės neužgesinama šviesa. 
Prisikėlimas iš mirusiųjų yra 

viena sunkiausių tikėjimo tiesų. 
Kristaus prisikėlimas yra pagrin
das mūsų tikėjimui, jo dieviš
kumui, įsikūnijusiam žmoguje. Jo 
pasiuntinybė nauju mokslu h" 
naujo gyvenimo keliais vesti 
žmones į amžinybę pas jo ir mū
sų Tėvą, pas jo ir mūsų Dievą. 
Ir apaštalas Šv. Paulius savo pir
mame laiške korintiečius stip
riai įspėja: "Jei Kristus neprisikė
lė, tai jūsų tikėjimas yra tuščias, 
ir jūs dar tebesate nuodėmėse'* 
(1 Kr. 15, 17). Tikėjimas prisikė
limu yra tiesa, kuria remiasi žmo
gaus viltys, krikščioniškas gyve-

kėjo keltis iš numirusiųjų 
20, 9). 

Apaštalai ir kiti prisikėlimo 
liudininkai nebuvo lengvatikiai 
Jie nebuvo iš tų, kurie tikėtų 
lengvai į prisikėlimą ir nekeltų 
abejonių. Ir tos jų abejonės 
kaip tik paliudijo jų mėginimą 
pažinti prisikėlusį Kristų, tą Kris
tų, su kuriuo jie dalyvavo jo 
Evangelijos skelbime, iš kurio mo
kėsi, bet kurio dar ne visus žo
džius ir ne visas pranašystes tin
kamai suprato. Dėlto Petras, vė
liau kalbėdamas apie Kristų, jau 
taria: "Dievas jį prikėlė, pašali
nęs mirusiųjų buveinės skaus- , 
mus; nes buvo negalima, kad jis nimas, siekimas tobulesnio laips-
jos būtų laikomas" (Apd. 2, 24). |nio ir noras kitus vesti Kristaus 
Ragindamas gailėtis už savo nu-(keliais. Nors tai matome tik pro 
sikaltimus, jis vėl, pasiremdamas šešėlius, bet tikėjimo spinduliai 

. 

pranašu Dovydu, žydų pripažįs
tamu karalium ir Kristaus prano
kėju, jis sako: "Tą tai Jėzų Die
vas prikėlė, ir mes visi esame to 
dalyko liudytojai" (Apd. 2,32). 

Ši apaštalų ir Jėzaus mokinių 
liudijimo pareiga buvo tokia ga
linga, kad jie beveik visi atidavė 
ne tik savo gyvenimus jo mokslui 
skleisti, bet ir gyvybes Kristaus 
prisikėlimui patvirtinti. Jie žino
jo, kad ir jie kelsis su Kristumi 
amžinajam gyvenimui, jei tik vyk
dys jo įsakymus, eis jo keliais ir 
skelbs žmonėms jo mokslą, atneš 
tą iš dieviškų šaltinių, 
nės prie kapo tik sustiprina tikė 

tuos šešėlius nušviečia taip, kad 
krikščionys išdrįsta net gyvybes 
aukoti už prisikėlusį Kristų ir jo 
mokslą. 

Kristaus Prisikėlimo šventė vra 
tikėjimo ir vilties naujas pažadi
nimas krikščionio sieloje ir visoie 
žmonijoje, kuri tiki amžinybe ir 
laukia susijungimo su dievišku 
Kūrėju. 

A. D& 

Dalis svečių Lietuvos gen. konsulo ir VLIKo suruoštam Vasario 16-sios priėmime, giedant Lietuvos himną 

KLEISTOS PASKAITOS 
TARŠOS REIKALU 

Popiežiškoji Mokslų Akademi-
Abejo- ja Vatikane išleido stambų, dau

giau negu aštuonių šimtų pus-
jimąl tikėjimo liudijimas iki mir- lapių veikalą, apimantį paskai-
ties parodo Prisikėlimo istorinį tas, kurias įvairių kraštų moks-
įvykį. i lininkai skaitė 1976 metais aka-

Kristaus prisikėlimas yra isto- demijos surengtame studijų su-
} rinis įvykis, paliudytas daugelio važiavime augalų apsaugojimo 
į liudininkų. Šv. Paulius sako: nuo užteršimo klausimais. Pas-
j "paskiau jis pasirodė daugiau kaitose yra svarstomos galimy-
j kaip penkiems šimtams brolių bes, kaip apsaugoti augalus 
vienu kartu" (1 Kr. 15, 6). Ta- nuo parazitų, nenaudojant cbe-
čiau, net remiantis liudininkais, minių priemonių, kurios yra 
po daugelio metų įvykio nema- kenksmingos žmogui ir aplin-

Nuotr. L. Tamošaičio I čiusiems gali kilti abejonių. Juk į kai. 

-. kėlusi. Kristaus Prisikėlimas yra 
viltis, kuri nuolat atgimdo mu
myse ir visoje tautoje prisikėlimą, 
remiamą Kristumi ir amžinu 
žmogaus gyvenimo dėsningumu. 

Pr. Gr. 

h 
n 
s 
t 
a 
v 

BRANGtS MARGUČIAI 

Vdykinių kiaušinių naujes-
niaisiais laikais yra buvę ne tik 
Šokoladinių. 

gtai imperatorius Napoleonas 
savo žmonai Eugenijai vienų 
Velykų proga padovanojo auk
sinį kiaušinį, kuriame buvo įra
šytas jos vardas ir kuris buvo 
papuoštas brangakmeniais. To 
kiaušinio vidus buvo išklotas 
baltu aksomu, ir vietoj trynio 

. imperatorius pasirūpino įdėti 
brangius perlu karolius. 

buvo gavusi iš Rusijos caro ve* 
lykinę dovaną: iš sidabro šake
lių ir lapelių pagamintas lizdas, 
o jame — kiaušinis su milži
nišku perlu viduryje. 

Viena prancūzų grafienė kar
tą nubudo Velykų rytą — prieš 
jos miegomojo langą mėlynas 
kiaušinis 10 pėdų aukštumo ir 
20 pėdų ilgumo. Kai ji susido
mėjusi pradėjo apžiūrinėti, tai 
surado kiaušinyje duris, pro 
kurias išriedėjo karieta — ir 
arkliai ir vežikas, tik sėsk ir 

Sritaaijos lrarati*'™ Viktorija t važiuok. 

GRAŽIOJI GRAIKUOS 
PANORAMA 

MARIJA PETRAUSKIENE 

Pirmadienį išskridau iš Breadley 2:35 v. pp . į 
New Yorką. Oras buvo blogas ir labai lijo. Vakare 
Kennedy aerodrome nusileido TWA lėktuvas iš Chica-
gos ir tuo pačiu lėktuvu iškilome į padangę. Dėl blogo 
oro pavėluotai skridome visą naktį. Keleivių buvo ne 
per daugiausia. Vieni snaudė, kiti vaikščiojo Dar kiti, 
išsitiesę ant kėdžių, miegojo. Saulutei patekėjus, buvo 
matyti balti, pilki debesėliai ir skaidrus dangus, o že
mėje keitėsi visokie fantastiški vaizdai. 

Atėnuose nusileidome antradienį 10 v. prieš pie
tus. Diena buvo saulėta ir šilta. Pasitiko mane duktė ir 
žentas. Išvydusi juos ir savo gimtąjį žemyną pasijau
čiau labai laiminga, bet tuo pačiu ir nuliūdau, nes 
plėšriai sugėlė širdį, kad ne Lietuvoje. Skausmų gėlai 
kiek praėjus, vėl džiaugiausi ir dėkojau Dievui, kad 
turėjau gerą progą atvykti į Europą, nors ir į Graikiją 

Iš Atėnų nuvažiavome automobiliu į Peanią, ku
rioje mano vaikai gyvena. Tai nedidelis miestelis arti 
Atėnų. Oras čia grynas, kalnai, kalneliai, riešutų, vy
nuogių, alyvų ir kitokių vaisių sodai, daržai. Atėnuose 
labai sukimšta, namai sujungti vienas su kitu, tik 
gatvės a r parkų aikštelės juos perskiria. Automobilių, 
autobusų ir motociklų pilna. Oras gazu suterštas. 
Miestas irtorrms. senas ir moderniškais aukštais ria-

įmaos paįvairintas, bet sveikatos auvUgiu —japetajaij, &£& cAnnUj bananą, oomigraaatu. ir kitokiu,! 

kenksmingas. 
Tos pačios dienos vakare pavažinėjome po Peanią 

ir kalnus. Aukščiausiame kalne arti mūsų gyvenvietės 
buvo natūrali ir gili ola. Ją, prieš 5 metų atrado 
praeivis, kai, eidamas pro tą kalną išgirdo įkritusią 
avį bliaunant. Vyrai ją ištraukė su virvėmis ir vėliau 
sudėjo laiptus, duris, kad žmones galėtų tą olą pama
tyti. Ji buvo užrakinta, palikome apžiūrėjimą kitam 
kartui 

• 

Toliau važiavome į kelias vyno dirbtuves. Į pir
mąją sunkvežimiais atveža rausvai žalsvas prinoku
sias vynuoges ir suverčia į pailgą cementinę duobę. 
Joje per vidurį, kaip siaurame, tiesiame griovelyje, su
kasi išstrižais peiliais ilgas geležinis volas ir vyras ba
somis kojomis prie krašto su šake skirsto tas suvers
tas vynuoges ant volo. Volas, sukdamsis aplinkui, su
traiško jas ir nustumia pro angą į keturkampę už
tvertą cemento duobę. Ten iš guminio vamzdžio liejasi 
vanduo ir guminėmis žarnomis subėga į 2 didelius gu
linčius tankus. Iš jų kitame skyriuje sunka subėga į 
stačiai stovintį tanką ir didelę medinę statinę, iš ku
rios supilsto vyną į butelius ir sudeda į kartonines dė
žes. Sunkiausias darbas to vyro, kuris ištisą dieną su
verstas vynuoges sklaido ant besisukančio volo. Jei 
paslystų, tai vargu išliktų gyvas. Kiti prie įvairesnių 
darbų dirba lengviau. 

Sodininkai vynuoges nuima per kelias savaites 
(nuo rugsėjo vidurio iki spalio pradžios) ir tuo pačiu 
laiku padaro vyną Jų Peanios miestely yra 10. Ma
žesnės dirbtuvės superka vynuoges iš smulkesnių so
dininkų, didelės — iš didžiųjų plantatorių. 

Ovwntoini fin v«»r<*i«<*i wnnr»oiii. rieiutii, afvvn. 

vaisių bei daržovių auginimu. Maži ir dideli laukai kal
nuose, lygumuose ir pakelėse gražiai tais medžiais, 
medeliais ir vynuogių žaliais kerais nusodinti. Prava
žiuojant mačiau ir didelių vyno dirbtuvių. Lauke.prie 
jų buvo ilgos ir aukštos eilės tankų.Graikijoe vynas 
geros rūšies ir nebrangus. 

Sodybų nameliai yra kaimuose ir miesteliuose. 
Laukuose beveik jų nėra. Namukai labai senoviški, 
žemi, balti ir kitomis šviesiomis spalvomis dažyti 
Stogeliai neaukšti, trikampio formos, raudonai dengti. 
Kiemeliai aukštomis akmenų ir cemento tvoromis ap
tverti. Visur gėlynai marguliuoja. Gatvės senųjų so
dybų labai siauros, cementinės. Centrinėse miesto da
lyse ir kai kur tose sodybose pastatyti moderniški na
mai, aplinkui su žemais balkonais ir dailiomis geleži
nėmis tvorelėmis. Ten ir gatvės platesnės. 

Žmonės labai paslaugūs, sumanūs, vieningi ir vai
šingi. (Kaimynai mano vaikams prineša visokių gardy-
mynų). Moterys mielos, nuoširdžios ir draugiškos. 
Kur buvo proga susipažinti, bučiavomės, kaip seserys 
susitikusios. 

Bažnyčių didelių ir mažų daug. Sodybų pakelėse, 
pajūryje ir visur kitur stovi baltos, žemos marmuro 
koplytėlės su mažais kryželiais viršuje. Viduje Svč. 
Dievo Motinos ikona arba kitokios stovylos ir paveiks
lai. Jos priminė man mūsų koplytėles. 

Rugsėjo 30 d. buvome Spata, Luca miesteliuose ir 
pajūryje. Koks gražus peizažas? Viduržemio jūra ra
mi. Vanduo, kaip rugiagėlės žiedast mėlynai skaidrus. 
Aukštieji kalnai neleidžia jam šėlti. Bet jūra kartais 
yra ir labai galinga! Pagal graikų filosofą Soloną 
"Jūra maloniausia, kai ji rami, o kai vėjai ir audros 
siaučia — tada ji žiauf'ausia i" ~tirtingiausia*\ 
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V-JO PLB S E I M O P R O G R A M A 

PLB seimas įvyks 1978 m. bir-' auklėjimas — referentas PLB vi- \ 
žeKo 30 — liepos 4 Toronte, Ka- Į cepirmininkas Jonas Kavaliūnas. \ 
nadoje. Seime balsavimo teisę tii- 2. Kultūrinė veikla ir kultūri-
ri: a) atskirų kraštu lietuvių 
bendruomenių atstovai, b ) kur 
nėra bendruomenių, PLB val
dybos pakviestų tuos kraštus 
atstovauti organizacijų atstovai, 
c) PLB valdybos nariai, d ) kraš
tų Lietuvių bendruomenių val
dybų pirmininkai, e) Garbės teis
mo ir Kontrolės komisijos pirmi
ninkai f) PLJS ir lietuvių jauni
mo sąjungų kraš:ų valdybų pir
mininkai arba jų atstovai. 

PLB seime bus padaryti PLB 
valdybos, PLJS, kraštų bendruo
menių bei kraštų jaunimo są
jungų veiklos ir PLB Kontrolės 
komisijos bei Garbės teismo pra
nešimai, išnagrinėti bei priimti 
ateities veiklos planai ir išrinkta 
penkeriems metams PLB valdyba 
bei kitos PLB institucijos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, apsvarsčiusi išeivijos 
veiklos būdus siekiant atgauti 
okupuotai Lietuvai laisvę bei išei
vijoje išlaikyti lietuvybę ir ieško
ma šiai veiklai realesnių atra
mų, prasmingesnių ir konkretes
nių darbų bei našesnių jų rezul
tatų, nutarė pateikt! atstovams j kultūros 
svarstyti penkias pagrindines tostlyje. 

VEŽIOJIMO 

Chicagos mokyklų superinten- Į 
šešer ių m e t ų berniukas P a -

trick Brosnahan, gyvenąs 6 9 0 4 
N. Odeii, Caicagoje, ouvo pa^įdeutaa J. P . Hannon paskelbė 
grobtas negro už b loko nuo j o Į savo planą, kad miesto mokyk-
namų. J | nuvedė prie a u t o m o - l o s e bos siekiama integracijos 
bilio, vairuojamo b a l t o ir nusi- ; savanoriškai,, be prievartinio 
vežė į butą. I š t ė v ų reikalavo Į va ikų vežiojimo. 

niai ryšiai taip išeivijos lietuvių v a d u o t p i n į g į ų . Tėvai į nurody 
- referentas PLB valdybos vice- L ^ ^ . ^ ^QQQ d ( j L ^ 
pirmininkas Romas Kasparas. j č i a u pinigai nebuvo paimti, o i 

3. Lietuvos reucalai ir jos U i s - \ h m J S m apie 1 vaL p. p. b u v o 
paleistas. 

CLASSIFIED ADS 

vinimo darbas — referentas Al
gimantas Gureckas. 

4. Išeivijos jaunimo reikalai — 
referentė PLJS valdybos pirminin
kė, PLB valdybos narė Gabija 
Juozapavičiūtė. 

5. PLB valdybos lėšos — PLB 
valdybos vicepirmininkas Kostas 
Dočkus. 

Lietuvos laisvinimo veiklą lai

maitė - Fielding m u m s lemon-
tiškiams gerai pažįstama, n e s 

IŠNUOMOJAMA — POR RENT 

Rnuom. 6 kamb. butas 1-me aukšte. 
S»augmi>nre. Jokių gyvuliukų. Cicero-
je ant 49 Ave. Skambint 656-6889 

sų l ituanistinėje mokykloje. 
P o susirinkimo dalyviai d a r 

valandėlę šnekučiavosi dienos 
kydama v i e n a i s pagrindinių išei-1 temomis, vaiš inami ponių pa-
vijos uždavinių, tokią pat reikš- ™ o š t a užkanda. 

Andrius Laukait i s 

Viena moteris ieško kartu gyventi 
moters pensininkes, norinčios pigiau 

daugeli metų yra mokytoja m u - p r a g y s t i , Marąuette Parko koloni-
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Dėl daugiau informacijų 

skambint RE 7-8165 

veiklos sritis ir kviesti seimą pa 
ruošti jom galimai realesnius, gy-
venimiškesnius, įvykdomus pla
nus. Referatus ruošia tom sritim 
vadovę patys PLB valdybos nariai 
arba jų pasikviesti kiti tas sritis 
pažįstamieji asmenys. Referentų 
temomis pasisakyti taip pat bus 
kviečiami ir koreferentai. 

Svarstyboms bus pateiktos šiosi 
veiklos sritys: 

1. Lituanistinis švietimas ir 

mę PLB valdyba skiria ir kultū
rinei veiklai, nes ji yra išeivijos 
tautinės gyvybės šaltinis ir nuo 
jos priklauso išeivijos išlikimas. 
Tikėdama, kad tik įvairia ir visa- Maps of Litfauania x v m century 
pusiškai plačia kultūrine' veikla 17 x 22 in. Europe, N. America XVH 
.v . .. .v,., _ __„_„ „.„„;_; «.„,,_ century. B & W suitable for framing .seivija teishks gyva savajai tau- ^ ^ ^ ^ 2 ^ — J J J 
tai ir seime sią m i n ų norėdama f o r ^ w A d d m fof> p Q S t a g e & 

giliau išryškinti, tradicinei pas- i handling. Cbeck or M. Orden Rodės 
katai temą PLB valdyba pa-įCo., 9 West St , Jersey Oty, I*. J. 
rinko iš kultūrinės srities. Paskai- j 0 7 3 q c - . . , . , _ , — . _ . 
tą skaitys prof. dr. Rimvydas Š i l - į ' " " " - •—"-"•—»• — • - • - • — — • 
bajoris. Paskaitos tema: Lietuvos' iiiiiiiiiiiitiniiiiillililliiiiimiiniluitfHfn 

židinys Vakarų pašau S T A T O M E N A U J U S N A M U S 
Atl iekame 

senu na mu pata isymui . 
P E T R A U S K A S 

OONSTEUCTION COMPANY 
TeL — 847 7.<i64 

skambint po 6 vai . vakaro 
'WHHniMHiHHiimutnuiiminiimmim 

Šiai programai įvykdyti darbo- ! 

tvarkė bus pranešta vėKau. 

N O B I P I R K T I 

Pirksią seną bet stiprią 
ats igulamą kėdę. 

Skambink 776-8127 

N O B I P i B K T Į 

IEŠKAU PIRKTI 
iš savininko 0°kių agentų) 2-jų ar 
4-ruj butų mūr. namą — reikalingą 
taisymo. Marąuette Pke. tarp Westem 
ir Califomia. Pasiūlymus rašykite 

adr: Draugas, Adv. 6121. 4545 W. 
63rd St, Chicago, UL 60629. 

D 1 H E 8 1 0 

M I I M M M M M M 
Turiu Chicago* miesto leidimą. 

Dirbu Ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 

E L E I T U O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
0 a r & Wwnkttmmm Ave. 927-S559 

>l i>CJLJLLA>fcOL'S 

uiiiuiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiitir.iiiniiiitiiiiuu 
NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

BEAL. ESTATE BROKERIS 

P. ŽUMBAKIS — PR 8-6SI6 

iiiiitiiiiiiiiiiiniiiHiiminHiiiitmiimitiiii 
PACJ^AGE K3LPRE88 AGESCT 

MARUA XORT.IKIFA& 
SIUNTINIAI t UETUVi) pajeeKiaujaaaoe 

prekės. Maistas Iš Europos 
2608 W. Otta Sfc, Ctalcago, DL 

TEX. — WA &-VJSJ 
iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaiiuuiuuiiiiHium 

«or,2« 

PLB valdyba, iš anksto pra
nešdama visuomenei šią progra
ma, tikisi susilaukti iš jos viešų 
pasisakymu. diskusijų ir nuomo
nių, kuriomis galėtų pasinaudo
ti seimo atstovai, darydami spren
dimus. Reikia manyti , kad visuo- Į 
menė atsilieps. 

PLB vakrvba 

P U S M E Č I U I 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, I1L g ""Z*** ̂ į^SSSSS^ 

Rasa sarauskiene pranešė, kad 
LB METINIS SUSIRINKIMAS tėvų komitetas rūpinasi mokyk

los išlaikvmu; moka algas mo-
K o v o 19 d. Lemonto Mairo- y ^ į ^ parūpina mokvklai 

nio lituanistines mokyklos pa-; ^ a U n ^ vadovėl ius ir k i tus 
talpose įvyko Lemonto L B a p y - i m o k g k ) r e a ^ ^ ^ v ų k o m i _ 
l inkės metinis susirinkimas. J } j t e t a s t ^ ^ 1 0 r 3 0 0 doL pajamų, 
atidarė pirm. Romas Burba, o l h . 6 2 Q 0 i 6 į išlaidų. Kaso ie 
jam pirmininkavo Anatolijus 1 ^ t u r i n t i 4 1 0 0 ^ j j ^ 
Milūnas. sekretoriavo Agnė . š a r a u s k i e n ^ nuoširdžiai pade-1 
Katiliskyte. ^ojo vjgįemg 0 ypatingai L B 

Valdybai išrinkta 4 nariai, o j a p y l i n k ė g v a l d y b a i g p r a š ė t o _; 
9 delegatai išrinkti mus a t s t o - į ^ į n e m i s t o t i remti š i ą v i s iems! 
vauti Vidurio Vakarų apygar- {hetaxiaTns reikalingą mokyklą, j 
dos suvažiavime. į M a i r o n i o utuanist inės mokvk-i 

Praeito meto metimo susirm- i o g . < f i r e k t o r e Laimsi Trmkūnie-! 
_ A S į n ė pasidžiaugė gražiu sutarimu! 

su visais mokytojais , mokiniais, j 
mokinių tėveliais ir mokinių tė
vų komitetu, o taip pat ir L B 

Iš pranešimo matyti, j a p y l i n k ė g valdyba. Prašė ir 
kad valdyba nuveikė labai daug,, t o l i a u Tewh m o k y k l % 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitinių kortelių naudojimas yri 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi-
tinęs korteles. 

Kreipkitės į "Draugo" adminis 
tradją visais psnasžma reikalais 
Busite patenkina mūsų patarnavi
mu 

mmmm—mm* 

C I c e r o j e 
ao/afrovuM) 

Pensminkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

1. BACEVIČIUS — 778-2233 
6455 80 . Kedzie Avenoe 

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

Apdraustas perkraustymas-
Jvairių atstumą 

Te?.! .776-1882 arte 876-5996 

K E A L . E . 8 T A T Ę 

Ger iaus ias I n v e s t a v i m a s 
L e m o n t e i r Apy l inkėse ' 

2em9 po T, 2, 3, 4. 5 akrus, 20, 40, 
80, 100 akrų po $S,000 ui akrą. 

ABR05rL\ITlS R. E. 
1005 Porter St. — Lemont, UL 

237-687S 

INVESTMENT MiNOED? 
Here is your opportunity to invest 

wisely. BeaunfuI comer brick biaMing 
with 2 store fronts, 2 apartments, 1 
efficiency office. $75,000.00 

Call CUMP 425-2250 

> 1 A R Q U E T T E P A R K 
2-fą botų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
86-tDs ir Talman. Žemiau $34,000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draodimai — Income Taz 

Notariatss — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

CCS Stt. Kedzie Ave. — 778-ZB3 

B B A L B 8 T A t E -

Mūriais — 12 metų, 5 l
2 kamb, 9 

Kabinetin? virtuve. Dvi pilnos 
vonios. Sausas įrengtas rūsys. Mar
ąuette Parke, prie Talman g-ves. 

Marpnette Paike. Mūrmis. 2 Uoksas 
butai po 6 kamb. Kiekvienas butas 
turi 2 vonias. Abi naujos tabinetines 
virtuvgs. Sausas rašys- Mttro gara
žas. 

Prie 72-os ir Tahnan. VĄ aukšto 
medinis. 4 ir 5 kamb. Nebrangus. 

BBOKEKIS P- ŽUMBAKIS 
PB 8-6916 

Parduodamas 55 pėuų pločio namas 
— 2 krautuvės Galima pirkti ir 
su geležies (hardware) bizniu, 
mas. garažas. 

2618 W. 71 St. TeL 476-2427 

HELP WANTED VV&A1 

-

IIIiilIlilIlIilIlIilIlIlIlKIIiiliiiliilinilililiil 

NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą. Viduje ar iŠ lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet Čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefoną 476-3950 
.iiiiiiitisMiimiiitiMiituiiiiiimiHniiimiii 

Sudiev Žiemuže 
i kamb. naujo tipo mftr. 

Ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vSstnimas Galimo tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti ni $28.350. Marquette 
Parke. 

Remkite tuos MmMDOk. 

*ie skeibtaai d^en "Drauge** 

ko 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės sinku ir vandens 
Mldytuvu apeciaiiarai. Virtuves ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės, Glase blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-
mm kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto 
a r t e po 5 vai. vakaro. 

8ERAP1N A8 _ 

4 rtematų u * r a * to (mrataa. Mar-
qu?tte Parko. Naujas gazu Mldrmaa. 
Na9I6 atiduoda u i SSS.gOO. 

5 kamb. labai moderno.* mūro n&~ 
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
šeimai žavingai gyvent i Arti 71 Ir 
Kedzie. S39.S00. 

ACTOMATIC SCREW MAOBBNE 
Need I wbrkmg f oreman & 1 operator 
& sėt-up man for Bfunvue & Sharpe. 
Mušt be experienced in Cam lay-ont 
and set-up. Kxreltent pay, 40 hoois. 
4 day week. 

ZEVrTH HANUFACTURINCi 
2 9 9 M. Calirornia, CbicajBe 

TeL — 489- 0460 

H E L P W A N T E D 
GRIKŪERS O.D. » d LO. 

Mušt speak a little Engiish 
Phone — 686-1821 

. 

nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
S 0 P H I E B A R Č U S 

RADIO ŠEIMOS VAJLANDOS 
Visos programos iŠ WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
sekmadL nuo 8 :30 iki 9:30 v. ryto. 

Tekf.: 434-2413 
1490 A. X . 

7159 S. MAPLKWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. fl06» 

Gcažna piatoa 
lfarciuette Pke. 

skrjrpas tr garsia* 
V Attinkąs pirkėjai. 

« 

Katiliškytė. J is priimtas be 
pataisų. Apylinkės veiklos pra
nešimą padarė pirm. Romas 
Burba. 

apie ką spaudoje jau buvo ra 
syta . 

Pirm. Romas Burba dėkojo 
v is iems prisidėjusiems prie apy
l inkės veiklos, o ypatingai 
džiaugėsi apylinkės jaunimu, 
daug dirbusiu LB apylinkėje. 

Apie iždo stovi pranešė iž
dininkas Algis Kazlauskas. Perl 

Tvotas 2-Jn ankšta mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido tk.1 
S38.S0C. Marąuette Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7fst Street 

Tek 737-7290 ar 737-8534 

A V I O N T C S 
B E N C H P E R S O N 

NAVACOMM KEP AIR — 
Minimum 5-years experience. Mušt 

be able to use all tęst eąulpment ' 
lncluding sisrnal generatprs. acopes. 
Colllns, King. and Lin Aire etc. benen 
tęst e<inipmeht. 
AUTO PDJOT — 

Miuimom 6-years esrpenence auto 
pitot. Fligįt 'systems repalr, prefer 
heavy ešperience in PD-10S, FD. 
108. FD-109 Systems. Mušt be able 
to «SP atl tęst ecruipment, inclttding 
signal generat«rs. scopes, ColUna,.. 
980L.1-A. 971F-1. etc. 
BME — 

SIUNTINIM J UFnJVrJ 
ir kitos kraitiie 

NEDZINSKAS, 4M5 A n t o r * v * 
Chkaeo. ITL 0M9S, teieL 977^980 

10^ — 29% — 30% ptgiaa mokėsite 
nt apdrand* a n o ugnies ir aotomo-
pas m o s 

FRA NK Z A P 0 L I S 
W«s« a^tn Street 

Ulinots 
Tetef. GA 4-SSS4 

Jaunimo reikalais pranešimą 
padarė Rasa SoKūnaitė. Ji gra
žiai veda tautinių šokių grupę 
"Spinduli". V y t e n i s Milūnas 
pranešė apie žyg į į Washing-
toną, D. C. 

Apylinkės va ldybos nariai: 
: Silvija Breimerienė, Juozas Iva
nauskas. R o m a s Kronas, jr. iri 

Mylimai Motinai 
A. t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 

dukrą ALGĘ ŠLEŽEGHĮ, valdybos narę, žentą 
dr. ADOLFE, anūkę SILVIJĄ ir kitus artimuosius bei 
gimines mioširdžiai nžiaučiame. 

JAY ir Kanados LF Bičiuliu 
Centro valdyba 

Minimam 5-years erperlence. DME 
Transponder - Weather radar repalr^ , ę. 
Mušt be able to use aU' tęst e<juip-
ment inclufling slgna! gensrators, 
acopes. Collins, K»ųr. Lin Aire, e į c , 
bench tęst eąolpment. M-nst be self 
startex3. 

• kamb. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal
man. $27,500. 

Gražus bungaievr — 6 kaiab. 2 Ži
diniai 83 ir Kedzie, $64,200. •* 

15 metų sciiunio, 5% kamb^ 3 
miegami. Daug ribiniu. 2 lĄ maš. ga
ražas. 63 ir Narragansett. 554,000. 

2-iu aukStą — po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32,500. 

50 akrų žemes Lemoote. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S REALTY 
Insurance — Income Tas 

2951 W. &3rd Stf 436-7875 

Call *.\VRT MOULSat 
(314) 426-7060 

An Boo»' opportunity aruatorar 

mmmšmmmmmm 

M O V I N 6 
sERfiNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir J* toli miesto tel- Į 
dimai ir pilna apdrauda. 

TEL, — WA 5-8063 

m etu s pajamų turėta 7,313 doL. Vytautas šo l iūnas kaip išbuvę 
išlaidų 6114 dol. Be kitų išlakių ^ a y ^ 2 metQB atsistatytu- į 
dar daug ir aukota: M a i r o n i o | n o J ų ^ ^ 2 ^ t e r m i n u i 

lituanistinei mokyklai 1,740 doL, į M x m . V y t a t l t a s K a m ^ t a s , 
spaudai, radijo valandėlėms viso V l l i j a K e r e J y t ė f ^ ^ P o v i i a į . 
L85 dol. Atsiskaityta su apy- t i e n ė V y t e n i s ^ ^ ^ ^ ^ 
jrarda. krašto valdyba ir PLB. „ ^ j ^ ^ a s . m j į j ^ ^ y . 
Kasoje šiuo metu dar yra 1.200! b a ^ „ ^ ^ „ ^ u g ^ 
dol. šiuo metu Lemonte LB > n ų ^ d a b a p s^TiDi^mo ^ 
apylinkėje Ričardas Burba i r : l y v i a m s n n t a r a g &&# m 

R o m a s Kronas, j r . organauo- 9 t o d ė ] ^ i S r i n k t a s ^ ^ ^ 
ja sportininkų (frupę. vaW>-ba č i ū n a s 

j i ems pažadėjo 350 M ^ . ' K o n t r o l ė g k o m i a i j o o iirinkti 

praduos veiklai. Paaiškėjo dar. miarė&s B a x ^ ^ t o l i j u s Mi-
kad Lemonto LB apylinkės he- l ū n a a ^ p , ^ ^ ^ ^ 
tuviai yra labai J o a n u s dau* T ^ ^ ^ v 

aukoja Btlftn (9M d o l , ka ,p d o g ^ ^ ^ i š r i n k t i V ^ a - ! 
jaunimas ruošė žygi j ^artung-- ^ y ^ ^ Modestas Jakai-
toną, D. C tai j iems buvo su- U ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
aukota per 4000 dol ta ip.pat J a k a i t i e n ė ) R ^ ^ S Kronas ir 
dairg suaukota mokyklos išlai- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K e . 
Kymui ir Lietuvos laisvinimo. r e J U > ^ ^ ^ j į ^ ^ ^ 
rūkalams ^ g o j i u n a i ^ 

Kontroiės komisijois praneši. Taip pat s u s m n k i m e daiyva-
mą perskaitė Ričardas Burba, vo iš Omahoa atąjkėlę inŽ. Jur-
V i s k a s rasta tvarkoje. gis ir dr. Ona Damijonaičiai • 

Maironio l ituanistinės mokyk- į Damai Jų dukrelė, Onutė Da-

A. t A. ROMUI KUUKAUSKUI minis, 
gilią užuojautą reiškiame motinai VANDAI KULI
KAUSKIENEI, sesutei IREKM ir brolrui VYTAUTUI su 
šeima ir kartu liūdime. 

Albinas k Elze Lopetai 
Konradas ir Albina Paikai 
Kazimioras Ir Birutė Bartaiiai 

• M M M H B H M S a 
Zanavykuos N E M l K Ų 

Š U O 
Klebonui 

A. t A. KUN. PRAMUI SUKtUI mirus, 
gilaus skausmo suspaustu*: brolį AiNTAJTĄ ŠUKĮ, jo Žmo
ną O N Ą , (kurią mirusis. iš S ibiro grįžusią, srlobojo trfe su 
viršum metų iki i švykimo pas vyrą j Kanadą), bei v i s u s gi
mines, širdingai užjaučiame ir' jungiamės tą didį s ie lvartą 
kęsti kartu. . 

Rogina JarkftBfes* Kajiirueras ir J a d v y j ^ K i r o ž a i 
Antanas Kašettonis s « a e i m * Jxutien*H Vanjoka> 

i — — — i • m I I II 

i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i ini i i i i iui i i i i i i i 

M. A. Š I M K U S 
N OTART PCTBIilO 

INOOME TAX SE31VK7S 
«28» So. Maplewood. teL SM-74M 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ UkvleUnMd, pildomi 

PILIETTBSS PRAATUAI Ir 
kitokie blankai 

ittnnnHiiHinitnnniiiiwmiiiniinimnw 
V A L O M E 
KILIMUS m BALDUS 

visa 
BUBNVM — 

Budraitis Realty Co. 
Mes m n kitom samu pardavimo 

{staigom aptarnaujame pietvakarių 
Oticagą — tas daug pagreitina 
pardavimą \t piikiiua. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PTRKTI 

arlxA tff̂ *TiHTmrl outa 
be Jofeto tsloarKgojlrno t^^mtiiii**» 
mmna 

Taip pat, abejojant del tarimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ tr 
SVEIKATĄ maloniai knus 

HELP WANTKD MOTEBTS 

Womaa wanted for diild cate and 
hcusehold duties. Permanent. Live-in. 
own room and batu. $100 per wk. 
Mušt speak some Fjiglish. References 
necessary. 

CALL 965-3251 
. . 

1 

C00K FOR RCCT0RY 
b Wesfon suburbs. 

Mušt aave own iransportaucai 
Many benefits. 

CALL — 5*2-3984 

i . 
gitedM. 

TeL RF 7-«1« 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos 

Sterao 
tr 
Ir Oro VėsfntovaL 

MlfiLIiAS Tf 
t W W mtb *L. tai. 7M-14M 

mmimuiinuu 
ftal tS mu«.n i 

OOSMOS P\RCXJUA 

SIUKTIHUI Į UETUVft 
ts s. RAM«4 «-, ofesoųta. re mm 

I M I W. OT(h St., Ohlcatfo, OL 
Tvslef.: MS-2T8? — 

iHtliIflflfMt 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Chicago, « L 

7H7-O0OO arba T 7 8 4 3 7 1 

P e r s k a i t ę "Draugą", 

j | k i t i e m s pas i skai tyt i . 

duokite 

CRT OFER^, CLEBK TYF1S3DS 
GENXKAL CLFRTCAL 

We are prowing and have immedi-
ato apenlngsr for stoarp individuala . 
vrįth a high sohool education or 
<»<iulvalcnt to work at otir oanvenl-

ent North Michipan Av«mie offlces. 
lt you can type 4X3WPM wc wlll tratn 
you to operatc our CRT Terminais. 
W© offer a g'ood startine ssa'ary and -
osmpany paid bcnefits. Pleaaa otU 
fior intervie-w appointment: 

P A T MURAI — 645-5962 
Equal opportunity employer, m./t. 

WE V K K D H E L P 
Day poslttons av&llable full or part 
time. Good workJns oond. Pree meakr 
ic uniforma. Hosp. st insarance arall-
able. Pay starta at $3.00 per kour. 

Call or Apply 
mmmmmkm 

14Sa I«a BqoM> 
TVL 4SS-1.14A 

HEJJP WAXTED — MALK - -

IMMEDIATE 0PENINGS 
PLASTIC EXTRUSION 

T0P WKCS TO EXPERIE»CK) MEM 
Por SET-TTp and EXTRUI)1NG OP PROUTLER Wi«t Know-

l**tee of mosr ri^id Thermo Plastio*. Wbt*ever, W1LL TRAIN 
those prith suffick-nt M35CHAMGAL, experienoe. Openings oo 
aH 3 saifts. _^__ 

EXCEaL.LEKT CJOMPAITf Ė859B9TTS. 

CALL. PWR APPOINTMENT 

671-1335 



Vinco Krėvės mokyklos Philadelphijojd Vasario 16-tos minėjime Lidija 
Lgianskaite atneša savo skyriaus auką. Stovi Arūnas česonis 

( Nuotr. Gintaro Dragūno 

. PHILADELPHIA 
Philadelphia, Pa. 

VASARIO 16-TOS MEN'EJLMAS 
MOKYKLOJE 

Vinco Krėves mokyklos Vasa
rio 16-tos minėjimas yra ypa
tinga mokinių šventė. Tam 
paskirtą šeštadienį, jie renkasi 
mokyklon pasipuošę tautiniais 
rūbais, tautinėm juostelėm ir 
gintarais. Pora šeštadienių 
prieš minėjimą mokiniai rašo 
pakvietimus savo tėveliams, kad 
ir jie atvyktų į mokyklos minė
jimą ir kartu su savo vaikais 
atšvęstų šią svarbią šventę. Tė
vų komitetas paruošia vaišes, 
kad tą šeštadieni mokiniams 
nereikėtų vežtis iš namų prieš
piečius. 

Taip ir Šiais metais, vasario 
18 d. šv. Andriejaus salėje jau
tėsi šventiška nuotaika. 12:30 
vai. susirinkio parapijos kuni
gai, mokiniai, mokytojos ir tė
vai. Stalas užtiestas lietuviška 
staltiese, papuoštas lietuvišku 
kryžiumi, juosta ir trispalvėm 
žvakėm. Mokyklos vedėja pa
aiškina, kad juosta iš Lietuvos. 
Ją atsiuntė žmogus, kuris prieš 
kelis metus dalyvavo viename 
mokyklos parengime ir buvo 
sužavėtas mūsų vaikų pastan
gomis išlikti lietuviais. Toliau 
vedėja pakviečia X-to skyriaus 
mokinius pravesti visą minėji
mą. Į atidarymą įnešamos vė
liavos ir kun. Sakalauskas su
kalba maldą. Dana Surdėnaitė 
perskaito posmeli iš Brazdžio
nio poezijos. Seka tradicinis 
trispalvių žvakių uždegimas, ku
riam vadovauja Jonas Zerr. Gel
toną uždega kun. klebonas De
gutis, žalią mokinys Raimundas 
Radikas ir raudoną mokytoja 
Danutė Surdėnienė, buvusi mo
kyklos vedėja, š i oficialioji da
lis užbaigiama Lietuvos himnu. 

Antri metai mokiniai iš savų 
santaupų prisideda prie aukų 
Lietuvos laisvei. Kiekvieno sky
riaus atstovas atneša vokelį su 
savo aukomis. Aukų sudėta 
33.50 dol. šią dalį pravedė 
Arūnas česonis. 

Aušra Gečytė mokiniams pri
stato Vincą Šalčiūną, kuris pa
rodė skaidrių. Gintaras Dragū
nas padėkoja šalčiūnui, sve
čiams ir tėvų komitetui už vai
šes. Išreiškia ypatingą padėką 
ilgamečiai mokyklos rėmėjui 
klebonui kun. Degučiui. Galop 
pakviečia visus sustoti į vieną 
bendrą ratą ir susijungus ran
komis sudainuoti "Lietuva 
brangi". 

Nors lauke vėl sninga, minė
jimo dalyviai dar nesiskirsto ir 
valandėlę pabendrauja prie ka
vos puoduko ir mamyčių iš
keptų pyragų. 

IR APYLINKES 
mokyklos reikalams, ruošia lie
tuvių menininkų darbų paskir
stymą burtų keliu. Philadel-
phijos ir pietinės New Jersey 
lietuviams buvo išsiuntinėtos 
knygutės. Tikimasi, kad visi, 
kurie gaus knygutes, atsilieps į 
mokyklos prašymą. Yra gali
mybė laimėti meno kūrinį ir 
juo pasipuošti savo namus. 

— Kadangi oras sutrukdė 
kelis darbo šeštadienius, mokslo 
metai pratęsiami iki birželio 3 
d. Mokslo metų užbaigimo iš
kilmės ir abiturientų išleistu
vės įvyks vakare per specia
liai tai progai ruošiamą kon
certą birželio 3 d. Detalės bus 
paskelbtos vėliau. 

— Vinco Krėvės Mokykla yra 
dėkinga LB Švietimo tarybai, 
kuri per pirm. B. Juodelį finan
siškai parėmė mūsų mokyklą. 

I Su šia parama tėvų komitetas 
galės įvykdyti kai kuriuos pa-

| talpų pagerinimus. t. g. 

Mūsu kolonijose j 
Hartford, Comu 
ŠV. TREJYBĖS VYRŲ KLUBO-

METTNIS SUSIRINKIMAS 
Kovo 12 d. Lietuvių klube 

įvyko Šv. Trejybės vyrų klubo 
narių metinis susirinkimas, į 
kurį atsilankė nemaža narių. 
Susirinkimą pradėjo pirm. An
tanas Grigas. Buvo pasimelsta 
už mirusius klubo narius. Po 
to iždininkas Antanas Mazalas 
padarė kasos stovio pranešimą. 
Klubo nariai pranešimą priėmė 
be pataisų ir pagyrė klubo val
dybą, kad gerai tvarkosi. 

Klubas ir šiais metais birže
lio 18 d. (tėvų dienoje) rengs 
tradicinius komunijos pusry
čius. Klubo vicepirm. Pranas 
Klimas, kuris daugiausia įde
da darbo rengiant tuos pusry
čius, pageidavo ir ragino, kad 
daugiau žmonių, ypač lietuvių, 
atsilankytų į minėtą šventę. 

Į klubą buvo priimti trys 
nauji nariai. 

Susirinkimas 1978 metams 
išrinko klubo valdybą: Antaną 
Grigą — pirmin., Praną Klimą 
— vicepirm., Antaną Mazalą — 
iždin., Joną 2ilį — sekret. ir 
Antaną Staniulį — fin. sekret. 
Trustistais išrinkti Vincas 
Smc4ski8 ir Walter Paterson. 

Apsvarsčius dar keletą klu
bo einamųjų reikalų, susirinki
mas buvo baigtas malda. Susi
rinkimas praėjo gražioje dar
bingoje nuotaikoje. * S. 

ŠACHMATŲ 2EMOS 
. 

— Pasaulio LSŽ >aehmatu 
rungtynės Toronte (birželio 29 
— liepos 1), kaip matoma iš 
premninarinės registracijos, su
trauks gana stambų skaičių 
mūsų šachmatininkų. Pradinė 
registracija apima 34 dalyvius 
iš Chicagos, Champaign, N. 
Yorko, Bostono, Detroito, Cle-
velando, Baltimorės ir London 
(Ont.), kurių tarpe randame 
mūsų žymūnų vardus: V. V. 
Palčiausko, P . Tautvaišos, p . 
Vaitonio, K Škėmos. Alg. Nas^ 
vyčio, E . Staknio ir kt. Reikia 
laukti, kad suminėtas mūsų vy
rų skaičius iki pačių LSŽ gero
kai padidės, nes dar pasigenda
me Montrealio, Toronto, Hart
fordo, Waterburio, Philadelphi-
jos, Baltimorės ir kitų miestų 
dalyvių. Kviečiame ir raginame 
visus mūsų šachmatininkus, ne

žiūrint užbaigtos pradinės re
gistracijos, pajudėti į LSŽ, To
ronte. Naujus, t. y. papildomus 
įsirašymus siųskite Kazio Mer
kio vardu: 115 G St. S. Boston, 
Ma 02127. Tel. (617) 268-0853. 

Jei pasitvirtintų pažadėtas j 
atvykimas iš Australijos did-
meisterio Romano Arlausko su 
kitų Australijos miestų atsto
vais į Pasaulio LSŽ Toronte, 

; tai nėra dvejonės, kad turėsime 
per 50 dalyvių. Skaitmuo ko
kio dar niekad neturėjome lie
tuvių šachmatininkų varžybose. 

— ŠALFASS specialus suva
žiavimas Pasaulio LSŽ reikalu 
įvyks balandžio 1 d-, Detroito 
Lietuvių kultūros centre. Bus 

l 

svarstomi LSŽ rungtynių prave-
' dimo reikalai, apimdami visas 
| SLŽ šakas, taigi ir šachmatus. 
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MA. 
FILOMENAI BUTĖNIENEI minis, 

dukr:ms VIDAI, ALGEI, sūnui ZENONUI bei ju šei
moms, gilią užuojautą reiškia ir drauge liūdi 

Ona ir Petras šilai 

— Italijoj kas 45 minutės pa
grobiamas rankinukas. 

Mylimai motinai 

A. t A. AGNIETE! MICKEVIČIENEI mirus, 
dukrai STASEI LSBANflBSKIENEI, jos šeimos na
riams ii artimiesiems reisTriame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime. 

Chicagos Ateitininkai Sendraugiai 

L I E T U V O S K A T A L I K Ų 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 

LEISTI SĄJUNGA 
laidžia KRONIKŲ knygas lietuviu ir kitomis kalbomis. 

1978 m. p a r a š e Chicagoj, Beta J , K B Kronikos IV 

*us Kleiste i tomas (7 Kronikos) ispum i , 1 tonas M* i Z 

Po to seks loti tomai. ^ uranuose. 

Mūsų miolai draugei 

V A N D A I URBONIENEI 
su šeima, jos mylimai sesutei A. -f A. FILOMENAI 
BUTĖNIENEI mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime. 

Rūta, Česlovas ir Una Butniai 

Junkimės su persekiojamais 
lietuviais į didžiąją kovą už 
Tautos i r religijos laisvę, jų lei
džiamas "LKB Kronikas" skai
tydami i r skleisdami laisvajame 
pasaulyje. 

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

Kviečiame visus įsijungti į 
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą. 
Metimai nariai aukoja nemažiau 

kaip 5 dol., amžinieji—100 dol. 
ir mecenatai — 1000 dol. Už vi
sus gyvus ir mirusius narius 
meldžiamasi ir kasdien aukoja
mos šv. Mišios. 

visiems aukotojams išduoda
mi kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

Aukojusieji ne mažiau kaip 
100 doL bus įrašomi leidžiamose 
knygose. 

6*2* Č^J!Ta*aan'as L K B ****<>«» Leisti Sąjunga, 6825 So. Talman Ave, Chieago, BL 60829, V.SJL 

L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS 
VALDYBA 

i 

TRUMPAI 
j 

Balandžio 9 d., sekmadieni, 
tuoj po lietuviškų Mišių Šv. An
driejaus parapijos salėje tėvų 
komitetas ruošia Inos Nenortie-
nės iš Bostono emalio ir kera
mikos darbų parodą. Tai pirma 
tokia paroda Phiiadelphijos i r 
apylinkių lietuviams. Lankymo 
valandos: nuo 12 iki 3-jų. 

— Tėvų komitetas, nuolat 
beieškodamas būdų kelti lėšas 

A. t A. EDVARDUI SKALIŠIUI mirus, 
sūrty Edvardą ir Eitutę Skališius nuošir
džiausiai užjautame ir kariu liūdime. 

Janina ir Jonas šalnai 

A.f A. 

AGNIETE! MICKEVIČIENEI mirus, 
sūnui GEDIMINUI, dukrai STASEI LABANAUSKIE
NEI ir jų šeimoms reiškiu nuoširdžią užuojautą. 

Stasė Sakavičiene 

Mylimai motinai 

A. t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
dukrai ALGEI ŠLEŽIENEI ir jos giminėms bei arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdi
me. 

Chicagos Ateitininkai Sendraugiai 

. • Brangiam sūnui ir broliui 

A. t A. ROMUI KULIKAUSKUI 
staiga mirus, motiną p. VANDJĮ KULIKAUSKIENĘ, 
seserį IRENi| ir brolį VYTAUTĄ su šeima nuošir
džiai užjaučiame. 

Leokadija ir Antanas Tverai 

A. t A. AGNIETE! MICKEVIČIENEI mirus, 
sūnų GEDIMINĄ MICKEVIČIŲ, dukrą STASC LABA
NAUSKIENE, jų šeimos narius ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Leonavičių seimą 

Pranešame gintinoms, draugams ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
kovo 21 d. atsiskyrg su Shio pasauliu, Amerikoje išgyvenusi daugel) 
metų, sulaukusi senatvgs, 

A . f A, ANELfi GULBINIENE 
Gyveno Chicago, Elinois, Marąuette Parko apyL 

GimS Lietuvoje, KMainhj apskrityje, Pernaravos parapijoje. 
Kupsčių kaime. 

Pasiliko dideliame nuliūdime duktS Bernice, brolienė Juzefma 
Gulbinienė su šeima, brolių vaikai: Tadas Jurcys, Sofija Beliūnienė 
ir Pranas Yorcis su šeimomis kiti gimines, draugai ir pažjstami. 

Velionė buvo motina a. a. Raymond i r t a . Adeline. 
Priklausė' Namų Savininkų dr-jai. Utenos Draugiškam kl., Naš

lių ir NaSliukšų kl. ir Am. Lietuvių Piliečių klubui 
Kanas bus pašarvotas šeštad.. 3 va>, popiet Lack-Lackawicz 

koplyčioje, 2424 W. m Street. 
Laidotuves įvyks pirmad., kovo 27 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už veliones sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero Uetuvių kapines. 

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

Nuliūdę Daktl Ir gbfttofe. 
Laid. direkt Stepoaas C. Lack ir Sunūs. Tel 737-1213 

A.f A. 
Aleksandrui Romanui Kulikauskui 

mirus, jo motinai p. VANDAI KULIKAUSKIENEI, 
sesutei IRENAI ir brofiui VYTAUTUI su šeima nuo
širdžią užuojautą reiškia 

Marija ir Stasys šarauskai 
Filomena ir Stasys čameckai 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GĖRALOAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

433044 So. CalHornla Aveuut 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

1605-07 South Honnrtago £vonno 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE 

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

? 

• 

PETKUS 
TIVAS IR ŠONUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERMAK08 KOPLYttOS 

ist 71 St. Tol. GRovenhilI Ž533W«s1 
1410 So, 

AIKftTl 

0-2345-6 
AveHCteoro TOwnhalI 3-2108-9 

STATTO 

» 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

ar so. UTUAMCA A VE. Tel. Y Ar* 7-MN 

STEPONAS C. LACK (LACKAVYICZ) IR SONOS 
2314 W. 2M FLACE 
M24 w. fltth STREET 
l lta Southwest Hlgnroy, Pite Hflta, m. 

Virpinta 7-4C72 
TeL REpubbc 7-1ZIS 

TeL l?4-441t 

PETRAS BIU'ONAS 
S a CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette MS7) 

JURGIS F. RUDMIN 
SO. UTUANICA AVE. TeL Y Arte MM 

POVILAS L RIDIKAS 
SO. RALSTED STREET TeL T A l * 7-ttll 

VASAITIS - BUTKUS 
»*«• to. mm i m , CICERO, m. TA OLyrm* y\m 
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X Marijos aokšt. mokyklos 
mokinės ne valdiškų mokyklų 
surengtoje mokslinėje parodoje, 
laimėjo premijas už savo pio-
jektus. Chris Skiriutė laimėjo j 
ui projektą "Optical Minerolo-' 
gy", Guoda Antanaitytė — už! 

"Chimpanzees in Space" ir Gua-
dalupe Rodriguez — už "De-
composition of Oxygen". Taip: 
pat laimėjo Judith Krupinski 
ir Andrea Buskievricz pirrr.c? 
vietos premijas už savo pro-

X Balfo centro valdvba ora- V > r t a ' J t 0 . D Sa^liy rinktinės tautinių šokių šokėjai 3.hke dali programos Rockforde Vasario 16-tosios nu
neša, kad sekantis Balfo XK 
seimas |vyksta š. m. spalio 28, 
d, Chicagoje, Švč. M. Marijos; 
Gimimo parapijos salėje Mar-
ąuette Parke. Seimą globoja,! 
Chicagos Balfo apskrities val
dyba. 

X Rima Valiulytė, Marijos; 
aukst. mokyklos mokinė, meno 

IŠ ARTI IR TOLI 

nėjime. Viduryje šokių ratelio vadovė Jūratė Jasaity tė Nuotr. C. Genučio 

X "Drangas" šiandien išeina 
su kultūriniu priedu. Šeaadie-
nį, kovo 25 d., admin stracija 
veikia iki 12 vai., redakcija už
daryta. Pirmadienį kovo 27 d., 
"Draugas"' neišeina, bet redak
cija i r administracija dirbs kaip 
šiokiadieniais.' "Draugas" po 
Velykų išeis antradienį, kovo 
28 d. 

x Kovojančios Lietuvos do
kumentinė paroda, paruošta 
"Draugo" redaktoriaus Br. Kvik
lio, sėkmingai keliauja po Ka
nados lietuvių kolonijas, susi
laukdama didelio dėmesio. Ba
landžio 2 d., sekmadienį, po į konkurse laimėjo premiją už ^ i į a m ^ " p a ^ 0 į ^ o * ~ Į I a u J l a m , speciaHeins uždaviniams ir Į nus. Vakseliai taip pat' augi. 
12 vaL pamaldų ji bus rodoma) paveikslą "Marija". Paveikslo A^ ^ _ ^ J _ ^ , , _ ^ T s - t ^ t Žvelgiant į LF augimą, j na sūnų Povilą, o gimus antra 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO 
ATETOES VDLTVS 

komisijos pirmininkas dr. A. lieka dvejų metų tarnybą JAV 
Ambrozaitis. 1977 metais paja- kariuomenėje. Šalia tarnybos 

Kovo 8 d. Jaunimo centro k a - ! m ų g a u ^ " - 6 " doL» paskir- kariuomenėje baigia laikyti 
vinėje Lietuvių Fondo v a d o w - | 8 t y t a ^ e ^ 0 - kultūros reik a- chirurgo specialybės egzami-

_ . . _ . r~~~^ ^ ^ * ~ ™ i * ~ l Z T r **—'Z+L L I L H Z i * » Ir radijo atstovus apie LF 
Londono, Ont., lietuviams. Tuo nuotrauka tarp Intų l a i m ė t o j u i L i u s š i s rLzlhi* 
metu reti ir įdomūs eksponatai[buvo išspausdinta "Chicago Ca-,yelkJa- *f ^mo^s

:
 s » P0**""8 1977 metais gruodžio 1 d. fondo | jam sūnui Petrui, po kelių sa-

pagrindinis '. ' .. *~ . . . I«&. ,• >. • »• ~ ~\"r_- »J buvo skirtas mūsų kultūriniu- t*a*IU 

bus išstatvti parapijos salėje,! tbohc" savaitraščio velykinėje a u **.«u» «*"*¥ *•*» ^7,' 1,431,601 doL 
^ ^ J « - " . - - _ - . _ - kams u- visuomenininkams. LF! ^ w * » w 

Parodą ruošia Londono liet. 
skautų vietininkija. eksponatus 
globoja j r iš Toronto juos atveža 
Skautininkų ramovės atstovas 
Česlovas Senkevičius. 

x "Draugo" atkarpoje Šian-

laidoje kovo 24 d 

kapitalas siekė 
Metų laikotar* 

dol. aoje *°vo ** a. vadovybė norėjo plačiau išgirs- P * * P*** g»uta 215,571 
X Lupus Erjthematosus liga J f ^ ™**> j £ * * u ^ ! Pažymėtina, kad pelno skirstv 

mažai kam žinoma, bet ne vie- t J * M n a u J u ***** ***1 

nas ja ir lietuvių serga, šios į " " 0 0 * k a i P b ū ^ galima tiks-
chroniškos ligos vardu pasiva- I " " 1 P a d ^ * 1 Pe^-

! dinusi draugija — "Lupus Ery- Pokalbį pradėjo LF valdybos 

mo komisija 1977 metais ap
svarstė 64 įvairių organizacijų, 
institucijų prašymus, kurių su
ma siekė 350.000 doL Komisija 

dien pradedame spausdinti Ma- j thematosus Society" kviečia pirmininkas dr. Antanas Raz- j 33 p r a b u s patenkino ir iš 
rijos Petrauskienės kelionių po j sergančius a r sergančiųjų šei- ma, supažindindamas su pokal- į skirstė 1977 metų pelną. 
Graikiją aprašviną "Gražioji mos narius dalyvauti jų susi- bio dalyviais. Išsamų apie LFį 
Graikijos panorama". Atkarpa rinkimuose ir pranešimuose, veiklą pranešimą padarė LT ta-į Administracinis LF aparatas 
atskiru leidiniu nenumatoma Artimiausias bus balandžio 9 d. rybos pirniininkas dr. Gedimi- j nedidelis, atlyginimai gana kuk-
spausdinti. i 1:30 vai. p. p. Mt. Greenwood r.as Balukas/ Agr. Antanas !lus> vadovybė siekia taupumo. 

X Lietuvių sambūris «Pra-iPark Fieldhouse. 3721 W. 111 šantaras pažymėjo, kad Liet Į Kreipiamas dėmesys ir į paliki-
džia", kovo 30 d., ketvirtadienį, I St-, Chkagoie. Informuotis ga- Agronomų sąjunga yra įsteigu- '• Į1™3- • • • £ 59 asmenys yra 
8:30 vai. vak. turės savo suėji-!Įima tei 779-3181. si Lietuvių fonde Lietuvos ag. 1 LF testamentais uzrasę savo 
mą, kur bus kalbama apie ai-j x Ona Ragelienė, Mavwocd. gnomams - Sibiro tremtiniam i " J p a r i m u _ Is j ų \ & J W < » 
fcoholio žalą ir įtaką žmogaus ir V , atnaujindama prenumeratą Pagerbti fondą. įmoka įnašus ir 3™ realizuotos, pažymima. 
x.>;~,~, ~ . • • o • - i - . T T V . . . - iš k\n fnndn ftViriamns <tfirv>n k a d paskutimuojU metu yra 
šeimos gyvenimui. Susirinki- j aukojo 10 dolerių. Labai ačiū. 1S S1° I o n a o sfariamos supen-. t~~ J J 

vaičių gavo iš kariuomenės 
trumpas atostogas ir, jomis 
pasinaudodami, visi atvyko į 
Chicagą, kur lietuvių bažnyčioje 
ir pakrikštijo naujagimį. Sta
tant naują Brighton Parko lie". 
bažnyčią dr. P. Vakselio tėve
lis Leonas Vakselis prisidėjo 
renkant statybai aukas, nes tuo 
laiku, gyvendamas Brighton 
Parke, aktyviai dirbo LB ir mo
kyklos tėvų komitete. Dalios 

J. A. VALSTYBtSE 
— Buf aJlo, N. Y„ lietuvio klu

bas gražiai paminėjo Vasario 
16-ją, apie kurią rašė ir vietos 
spauda. Minėjimas įvyko vasa
rio 25-26 dienomis. Pavyko la
bai gerai. Kadangi publikoj 
būna apie 75 % ne lietuvių, ar
ba lietuviškai nekalbančių, to
dėl minėjimas buvo pravestas 
anglų kalba Labai puikiai pa
kalbėjo Buiffalo valstybinės ko
legijos istorijos profesorius dr. 
Julius Slavėnas, o meninę pro
gramą atliko Toronto daminin
kės "Vasaros garsai" ir St. Ca-
tharines šokėjų grupė "Nemu
nas". 

— Scranton, Pa,, vyskupas J. 
C. McCormick išsiuntė savo 
diocezijos visoms lietuvių para
pijoms ilgoką laišką apie Lie
tuvos katalikų persekiojimus, 
apie L K religinės šalpos veik
lą ir paragino tų parapijų ka
talikus paremti L K. religinės 
šalpos veiklą. Ta pačia tema 

mas vyks Fire Holy Martyrisį X Edvardas J. Kubaitis, Wil- dijos lietuviui studentui, studi-
par. mokyklos kavinėje (4325 i l o w j ^ L ~ ~ nui^nlsveiklno ' iniv&am agronomiją, šia e« T?,-~K,V,~^ * \ l o w ^»pnngs, mus pasveiKr-io, ^Vrt0.0 ; n , ; , ^*,*/«™v tuv\ A~ So. Richmond Ave.). I 

x Velykų dieną 8.30 vaL r. 
per S. Barčus šeimos radiją Tė
viškės liuteronų parapijos sek
madieninės 

atsiuntė prenumeratos mokestį 
ir auką. Ačiū. 

X Kostas Dočkus, žinomas 
ciceriškis, prie prenumeratos 

proga įnašą padidino 500 do
lerių. 

Investavimo komisijos vardu 
pranešimą padarė Povilas Ki-į 

s mokvklos mokiniai , ». .... , I u s - pažymėdamas, kad komi-
, . J i mokesčio pridėjo didesnę auką. .. . . , , . . , , . , atliks velykinę programą. Ačiū. 

gauta testamentais gana stam
bių palikimų. LF paaukotos 
5umos padės išlaikyti gyvą lie
tuvybę. 

Sklaidydamas statistiką susi
mąstai ir su pagarba mini LF 
dabuotojus, kurie su didele kan-

ija atidžiai seka dabartinę eko-į t r>'be '* meiie varo gilią vagą| 
x Ses. M. Raphaela, lietuvių "~"~« M ., j a tou- tė -G^ ' n o m i n C padėtį investavimus 

benediktinių seserų vienuolyno ^ ^ J ^ J J \ \ m 9 *,,& ,' d a r o atsargiai ir saugiai, steng-
v>Tesnioji, sveikina " D r a u ^ S f S S ^ L " S S d a m i e s i • a k c i ^ • * T a f i a u 

redakciją ir skaitytojus Velykų ^ ^ n a m e ^ ^ o ^ . L ^ O ^ Į J ^ ^ *™«»f>* J ^ f f 
švenčių proga ir prašo prisimm- J £ L ^ . L a c t e S t e koplvč os " .ir * ^ ! ^ - ^ < £ 

~^. , * :. . ' tyie kasmet tikimasi gauti iki 
pirmadiem. pašarvota s e s t a d i e m . ] ^ ^ ^ ^ ^ I n v e s t a v i m 0 

ti jų naujai įsikūrusį vienuo
lyną — Regina Paeis (75 Wal-
lace Rd.. Bedford, N. H. 03102). 

x L. B. švietimo Taryba iš
dalino iš Lietuvių Fondo ir 

Išeivijos gyvenime. Reikia, kadi 
į LF ateitų dar ir tie, kurie! 
aukštuosius mokslus baigė šia- Dr. Povilas Valraelis, JAV armijes 

i 

me krašte. 
Dr. Antanas Razma padėko-

majoras 
Vakselienės mamytė dantų gyd 

jo Investavimo komisijai, ren- O. Bakaitienė penkias savaites 
ginių vadovei M. Remienei, vai- praleido Vakselių šeimoje Te-

x V. Bagdanavičienė. žino-; reikalais rūpinasi Povilas Ki- j dybos nariams, • talkininkams, xas valstijoje, padėdama jiems 
ma lemontiškė, atnaujindama I ius. Stasys Baras, Vikt. Nau- 'spaudai ir radijo už LF talką J ten tvarkytis, ir po to visi atvy-
prenumeratą, pridėjo didesnę džius, P. Sodeika dr. J. Valai- LF vadovybės tikslas — siekti | ko krikštynoms į Chicagą, ku-
auką. Dėkojame. antrojo milijono. JAV LB Krašto valdybos gau- *"~*" ^ " J * " " ^ t s l r ^ F - Kaunas. 

tus 6,403 dol. visoms JAV vei-' x Stasys Koženiauskas, Phi- Pfn°, į**3***00 komisijos 
ka-čioms lituanistinėms mo- ladelphia, Pa., atnaujindamas V a r d u p l a t ų Pranešimą padarė 
kykloms. Dauguma mokyklų prenumeratą atsiuntė ir 20 do-
gavo 200—300 dol. pašalpą j lerių auką. tuo būdu gražiai x A u ] i 9 atsiuntė: po 4 dol. 

paremdamas mūsų spaudos dar- - Antan ;na Gelažienė, Janina 
bus. Jis skelbiamas "Draugo" Davnorovienė; po 3 doL — dr. s ū n u s Petras Leonas pakrikš-

i. Janušaitis 

GtVfĖ TEXAS, 
PAKRIKŠTYTAS CHICAGOJE 

LB švietimo Taryba 
(pr.). 

x Velykų šokiai fvyks kovo 
26 6 ,̂ sekmadienį. 8 vaL vak. 
Jaunimo centre. Gros orkestras 
"Romantika" iš Detroito. įėji
mas 3 dol. Ruošia studentai 
ateitininkai. (pr.». 

rios apylinkėse abu Vakseliai, 
grįžę iš tarnybos kariuomenėje, 
žada vėl įsikurti. Malonu pa
brėžti ir tai, kad į Vakselių 
butą kariuomenės bazėje ateina 

Dalos ir dr. Povilo VakseLų ir dienraštis "Draugas". R, 

NEGRAI ŽYGIUOSIĄ 

Chicagos negrų vadovas J . L 
Jackson pareiškė, kad būsią 
vykdomi masiniai maršavimai 
gatvėse, reikalaujant mokyklų 
desegregacijos — juodukų ir 
baltųjų sumaišymo. 

PROKURORAS 
PmLADELPHIJAI 

Chicagoje ligi šiol dirbęs fe-
deralnis prokuroras P. Vairą 
paskirtas JAV prokuroru Phi-
ladelphijoj. 

NUPDSKO LEIDYKLA. 

Hitchock leidyklą, Chicagos 
VVneaton pmiemiesty, nupirko 
American Broadcasting ben
drovė. Leidykla per metus da
vė 3 miL doL pelno. 

parašė ilgoką straipsni ir tos 
diocezijos laikraštis vasario 9 
dienos laidoje. Tos vyskupijos 
lietuvių parapijų klebonai iš lie
tuvių ir nelietuvių parapiečių 
per prel. J . Boll pasiuntė L K. 
religinei šalpai 4,241.70 doL 

; Jėzaus Nukryžiuotojo seselės iš 
senelių namų Etmhurst — 106 
dol. Vyskupas J. C. McCor
mick. kuris valdo Scrantono 
vyskupiją nuo 1966 im, lietu
viams visada parodo nuoširdų 
prielankumą. 

VOKIETIJOJE 
» 

— Donauwoertho mieste, Ba
varijoje, veikia vokiečių katali
kių mergaičių grupė, pasivadi
nusi "Nijolės" vardu J i taip 
pasivadino, norėdama išreikšti 
solidarumą už tikybines pažiū
ras nuteista jai Nijolei Sadūnai-
tei. Kovo 1 dL Donauwoertho 
bažnyčioje šios grupės iniciaty
va buvo surengtos pamaldos, 
kuriose buvo meldžiamasi už 
Nijolę Sadūnaitę ir visus ken
čiančius už tikėjimą Grupės 
vadovė Michaela Raumann pra-
reša, kad visus pamaldų daly
vius ypač sujaudino grupės mer
gaičių giedotos lietuviškai dvi 
giesmės: "Marija, Motina Ge
roji" ir "Laukia, Jėzau, Tavo 
žmonės". Vokiečių mergaičių 
'Nijolės" grupės kvietimuose ir 
paruoštuose maldų tekstuose 
pridedama Sadūnaitės sihietinė 
nuotrauka ir ištraukos iš jos 
paskuti-.io žodžio teisme. Do^ 
nauwo"Ttho parapijos kunigas 
nasidžiausrė mergaičių iniciatyva 
rūpintis Bažnyčios padėtimi Pa
baltijo šalyse ir pridūrė, jog 
pats laikas vokiečiams parodyti 

J savo solidarumą. Kunigas savo 
įžodyje taip pa t panaudojo 

I "Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos" pranešimus. 

f 

Į Garbės prenumeratorium. Nuo- J- Žukas, J. Sabaliauskas, Ada t v t a s sekmadienį, kovo 19 d., 
širdžiai dėkojame. i Neverauskienė; po du doL į Brighton Parko liet. bažnyčioje. 

Pr. Jančauskas, Vyt Vanagas (Krikšto apeigas atliko kun. F. 
x Aukomis po 5 dol. "Drau- j ^ J u š k a i t i s . x d o L __ A K u . j Kireilis. krikšto tėvai buvo Ma-

x Skrendame bei automo
biliu vykstame į Sunny Hills 
Floridoj, pavasarį — balan
džio 29 d. ir grįžtame gegu
žės 1 d. 

Dėl informacijų kreipkitės: 
M. Kiela 

Chicago — 312/737-1717. 
V. Beleckas 

New York — 212/382-6440 
J. Zubavičius 

New Jersey - 201/381^198 
D. DuJaitis 

Detroit — 313549-6878 
J. Hikonis 

ClevelaiMl — 216/531-2190. 
(ak.). 

gą" parėmė: 
Vladas Meilė. Chicago, 
J . Gudėnas. Euclid. 
AL Laikūnas. Cleveland, 
J. Paalksnis, Chicago. 

zinskas. Visiems maloniai dė- \ r v t e Vakselytė ir vaistininkas 
ko jame. j Rimas Bakaitis. Krikštynų 

pietūs įvyko dr. P. Vakselio 
tėvų Sofijos ir Leono Vakselių x Robertas B. Kėkštas, Chi

cago, m., atsiuntė prenumera-
Visiems maloniai dėkojame. t o s mokestį ir didesnę auką. 

Ačiū. 

SKOLOS duodamos mafaa o ė . g o m m u s J ^ ^ 
oesiniais įmokė jimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 f«k > 

no, atsiuntė prenumeratos mo
kestį ir 10 dolerių auką. Labai 
ačiū. 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

MOKYKLŲ VADOVAS 
Nauju Chicagos arkivvskupi-

namuose Marųuette carke. P i e - j j o s m o k y k l ų v a d o v u p ^ k i r t a 3 
tuose dalyvavo per 30 gimimų j ̂  R i c h a r d j g ^ ^ Cį&_ 
ir artimųjų draugų. Dalia ir dr. 
Povilas Vakseliai šiuo metu gy
vena Fort Hood kariuomenės 
bazėje. Texas valstijoje, kur 
dr. Povilas Vakselis, kaip gy
dytojas, majoro laipsnyje at-

jgHiiiiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiir.. 

X Phoenix, Arizona. Norin
tieji čia įsigyti namus ar biznį, 
prašomi kreiptis: D. Zakaras, 

j Ontury 21 Realtj', 8528 N. 7 St, 
PboeaU, Arizona 85020. TeL 
(602) 997-5218. (sk.). | 

x 1978 m. kelionių { Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kieią. 6557 
So. Talman Ave., Chicago, DL 
60629. telef 737-1717. fpr.V 

I STASĖS FASHIONS f 
f Kūdikiams ir vaikam* § 

rūbų krautuve. 
6237 S. Kedzle Ave. 

Tel. 436-4184 
SST. 64aaė 

X Rašomosios maš. >i«»tiivi«-
ku raidynu, visuose modeliuose 
u elektrinės gaunamos Chieago-
įti: "Draogas , , - 4545 W. 63rd « t 

a i ir vakarais pas A. Daugirdą. 
3 M. 476-7399 arba tiesiai iš 
5 ! 8 P A R T A savininko J. L. 

cagos arkivyskupija turi apie 
400 mokyklų su 205,000 auklė
tinių. Naujasis superintenden
tas yra studijas gilinęs Notre 
Dame universitete, yra dėstęs 
Quigley seminarijoje. 

DAUG NUŽUDYMŲ 

Chicagą nužudymų skaičiumi 
užima antrą vietą tarp dešim
ties didžiųjų JAV miestų. Pir
mą vietą turi Dalias, kur kiek
vienam 10.000 gyventojų būna 
3.6 nužudymo per metus. Chi-

; cagoje 10,000 gyventojų tenka 
į 2.6 nužudymo. 

KONCESIJA AERODROME 
Meras Bilandic parinko Elson 

bendrovę O'Hare aerodromo 
keleivių aptarnavimui, ši ben
drovė davė geriausią pasiūlymą 

Į— miestui duos 30% nuo par-
į davimų. 

- ' 
• 

j 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l i n k i v i s i e m s • 

NEVVSPAPER SERVICE CO. 
ENGRAVISS — Gamina vfoc rūsio kttses 

180 No. ffacktr Drivt, Chicago, III. 60606 
TeL — U I 3 -6089 

•^ 4* 
^MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiHiHiimuinutttuiuiiNiimiiHiiiimiiuiiiiMiiiiiiiiuiiiMi 

1 9 7 8 METŲ 
( KELIONES | LIETUVA 

i l i i n . , . . . . , , . . . , „ f . , . , . . . . . m t i u i i n , r f i 

| Giedraitis, 10 Barry Dr.. į!e.tuviu. f o n d o 1 9 7 8 k o V o 8 d- apaudos konferencijoje Jaunimo centre, 
21 B. NOBTHPORT N Y 117S1 C l u ^ f ° J e ; ^ A- Razma, LP v-bos pirm., įteikia paramos čekius Litu-
| | u. " » " > n i K i . « . X. 11731 ant ikos institutui, dr. T. Remeikhii, kad butų leidSmos Biblioj 

ASk.) t žūuoa u Lietuva Įn^rMūra aiglg ^ 'ha 
Bibliografijos 

FOMAS APBE JAPONXTS 

Field Gamtos istorijos muzie* 
juje šeštadieni, kovo 25 d , 
2:30 vai. p. p. bus rodomas fil-

Suotr. Y. Korofcgįmas aoie Japoniją. 

BIRŽELIO 27 IKI LIEPOS 6 — (10 d.) 
LIEPOS 25 IKI RtJGPIOčIO 3 - (10 d.) 
RUGPIOčIO 22 IKI RU6P. 31 — (10 d.) 

Visose kelionėse galima pasilikti Europoje ir v^Hau sugrįžti 

tuo pačio bilieto. 

Į kainą (eina viso transportacija iŠ Chicagoo. viešbučiai (po 
du kambaryje), pervežimai ir maiataa. 

Kainos bot pranešios vilias 

MARIUS KIELA 
6587 So. Talman Ave. 

CMcago, III. 60629 
312—737-1717 

— orba — 

I 

• • 
G0RD0N TRAVEL SERVICE 

Pradontlal Plaza 
Chieago, III. 60601 

312 614 3003 
Air tmtm aobjaot to ahaag« and sov*rnm«nt approvmL 

.••.Mll.M»lWtt1«lliMlIMMMH>«MUWIMBtMllHlllt.|lttHMHMWm. 

-¥•: 

ĮOj ««M» * * ' - . . . » » . , 
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