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Mūsų kalinių laiškai 
'Haas širdyje niekuomet neužges Dievo, Tėvynes nei savo tautiečių meile' 

5 Ar galėjo tokį neatitinkantį esanti ligoninėje, nes kasdien lai-
tiesos "kreipimąsi" parašyti klie- kosi temperatūra: "Daro tyrimus. 

KGB IR KUNIGŲ SEMINARIJA "kai? Nei Bet kas vis tik jį iš- Ieško TBC ir kitų ligų... Kažko-
platino Seminarijoje? Kaip jis pa- dėl skauda žarnyną. Temperatū-

Kuru /. Kaunecko, baigusio Se- t ek° į klierikų stalčius? Be vieno ra padidėjo iki 38 laipsnių..." 
"Sužinojau tiksliai iš ten gy 

venančių, kad labiau atsilikusio 
ir apleisto sovchovo, kaip Irba. 
nėra. Duoną supūdė, pašarų nė 
ra, veršeliai iki lapkričio 7 bastė
si be priežiūros, o dabar, kadangi 
šeriami tik šiaudais, dvesia, kaip 
ir karvės. O po to nori už juos 
išskaityti iš jų prižiūrėtojų. Man 
tikriausiai dar sufabrikuotų byla 
už tyčinį gyvulių naikinimą plu 

m*wrtfe 1977 metais, atsakymo kito klieriko rankų neapsieita. O 
I KGB agentų, infilniotų j Se- k*m tarnauja toks klierikas? 
minanįą, tęsinys. Kuri. Jonas Kauneckas 

1977 m. spalio 10 d. 

Seminarijos sienlaikraštis "Au
kos kelyje" rašė apie tokį klie
rikų išlepimą, kad net "Gavėnios 
penktadieniais papildomai už
kandžiaujama kai kuriuose kam 

MŪSŲ KALINIAI 

Ona Pranckunaitė atlieka baus
mę Kozlovkoje. Jos adresas: Ču-

barkiose; ne tik darbo, bet net vašskaja ASSR, Kozlovka, p/ja 
ir griežtos tylos metu verdama J U L 34/5a. Ona Pranskūnaitė siu- s u dideliuleškiniu. Tą mintį pa-
kavut-T. Ir niekas viešai neprieš- vytoje siuva lietpalčius. Normos ^ sibiriečiai išreiškė. Algų ne
taravo, kadangi tai buvo teisin- l a b a i Adelės. Po 8 vai. darbo m o k a J^J ̂ m nuo gegužės mėn 
ga kritika, visiems žinomi faktai. d i e n ° s eina į kitą fabriką ir 4 n e m okėio algos, nėra buhalterio 
Tokią "tvarką" išdrįso ginti tik va l- s i u v a pirštines. Viename laiš- n e r a j 0 į i o s tvarkos. Purvas, žiur-
anoniminė klierikų grupė. O toji te "&>• "Mano sveikata bloga. k ė s betvarkė. Žmonės bėga ir 
tvarka, kaip matome, praėjusį pa- Gal č i a "%<* *»!» m a n o 8 ^ Irbos. Kaip vietiniai sako: "Bar-
vasarį nebuvo jau tokia ideali. n i m o žvakutė, bet mano širdyje d a k n e j ^ tam»^ 1978.1.6. 
Matyt, dėl to ir pasirodė lapeliai niekuomet neužges Dievo, Tėvy-
"SOS*\ Jų autoriai susirūpino, n e s n e i s*™ tautiečių meilė... aš 
kad kai kurių alumnų interesai esa viskam pasiryžus: ir aukai, ir 
apsiriboja vien maistu, kad jie kančiai ir mirčiai". 
skaito vien "Sportą*' ir "Tiesą" 

Jš N i j oi ės Sadūnaitės 
laiškų 

Saulėlydis ties Jurbarku (V. Stanionio nuotrauka) 

ir niekuo daugiau nesidomi. Štai 
toks teisingas susirūpinimas, anot 
kreipimosi autorių — Tai "ban
dymas trukdyti sveiką Seminari
jos atmosferą, atitraukti klieri
kus nuo teologijos studijų ir savi
švietos"! 

...mano "raškažiai* 

"Išrašė iš ligoninės. Chroniš
ką cholecistitą gydysiu namuose 
dieta ir vaistais. Mano viršinin
kai paliko laikinai mane gyvent 
ir dirbti Bogučanuose..." (1978. 
1.11). 

N. Sadūnaitės laiškai pilni 
Boguča- giedrumo, džiaugsmo ir meilės 

nuose baigėsi I 1.5 mėnesio mo- žmonėms. JI rašo gaunanti daug 
kykloje, 1.5 mėn. ligoninėje — Iy- laiškų iš Lietuvos ir iš užsienio — 
giai trys mėnesiai, kaip Boguča- iš JAV, Anglijos, Norvegijos, Vak 
nuose ir gera naujiena — turiu Vokietijos, Lenkijos ir kt. Iš už-

".^draudimo (nešioti švarko iš jų išvažiuoti į Irbos kaimą..." sienio ateinančios net banderolės. 
atlape kryželius) nepamename". 1977. XII. 20. Per savo kalinimo laiką pirmą 
Deją, visi dar prisimename, kaip "Irbos kaimas nuo Bogučanų jj laišką iš užsienio Nijolė gavc 
praėjusiais mokslo metais buvo yra už 100 km. Kai geras oras tik 1977 gegužės 16. Gražų laiš-
uždrausta Seminarijoje nešioti 12^0 vai. mūsų laiku antradie- ką atsiuntė iš Italijos Veronos V-
kryželius. Tik baigę Seminariją niais, ketvirtadieniais ir šeštadie- ciejaus mergaitės. Jos rašo: ".'. je>-
mes, neopresbyteriai, juos vėl įsi- niais skrenda lėktuvas. Karves gu Jums, gink Dieve, reikėtų iš-
segėme. Kaip galima jais apsikars- melžia rankomis, darbą pradeda kentėti iki galo, tada būki'e f'k 
tyti, žino tik "kreipimosi" auto- 4 vai. ryto ir baigia 22 vai., be ra, kad yra labai daug žmonių, 
riti. Ir vargu ar galima vadinti išeiginių dienų. Girtuokliauja, kurie kenčia su Junrs ir už Jus... 
"blizgučiais" tuos kuklius, mažy- dirb*i nėra kam..." 1977. XH. 23. mūsų nr'ntys visada bus su Ju
cius, vos pastebimus kryželius? Nijolė Sadūnaitė praneša, kad mis, ypač kai mes meldžiamės..." 
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Iš Lietuvos jaunimo 
sąjūdžio istorijos 

KGB tardi daugiau kaip 100 kraitotyriniaku 

kuriai vis per maža vietos skiriaT 
ma revoliucinės praeities, Antro
jo pasaulinio karo partizanų veik
los bei socializmo laimėjimų re
gistravimui. 

1972 kompleksinė ekspedicija 
buvo numatyta Pelesos apylinkė- Kolumbijos valdžios sluoksniuo
se (BTSR), tačiau paskutinę va- se vyrauja korupcija, ir nieko 

Projektas pagelbėti 
pagrobtam Moro 

Roma. — "La Siampa" laik
raštis siūlo projektą, kuriuo gali
ma būtų pagelbėti teroristų pa
grobtam Aldo More: Italijos pre
zidentas Giovanni Leone tegul at
sistatydina, o naujuoju preziden
tu tučtuojaus reikia išrinkti "in 
absentia" Aldo Mero, kuris jau 
anksčiau buvo numatytas tam 
postui kandidatą.-'Tokiu būdu 
Raudonoji brigada susilauktų dar 
dide:nio pasmerkimo.. 

Roma. — Raudonoji brigada 
tam tikrais kanalais pasiūlė sąly
gas, kuriomis jie paleistų Alde 
Moro: paleisi Turine teisiamuo
sius teroristus. Vyriaucybės 
sluoksniuose buvo pareikšta, kad 
su teroristais nebus jokių derybų, 
jokių mainų. 

Pagrobi 400 vaikiu 

Salisbury. — Juodieji Rodezi-
jos nacionalistai apsupo britų mi
sionierių vadovaujamą misiją ir 
į Botswaną išsivarė 400 vaikų. 

Daugiausia narkotiku, 
iš Kolumbijos 

Washingtcnas. — Sen. Jacob 
Javits (R.,N.Y.) skundžiasi, kad 

Olandai išvarė 
sovietu šnipus 

Haga. — Olandų laikraštis 
"De Telegraaf" rašo, kad vy
riausybė išvarė tris sovietų šni
pus, norėjusius gauti kompiute
rių ir elektroninių išradimų pa
slaptis. Minimi jų vardai: sovie
tų prekybinės misijos atstovas 
Červajev, Intouristo skyriaus di
rektorius Lopuchov ir elektroni
kos ekspertas Polesčuk. ? 

Somaliečiai užpuolė 
etiopus 

Moijadismt — Somalijos radi
jas pranešė apie somaliečių par
tizanų veikla. Ogaden dykumoje. 
Sukilėliai užpuolė Etiopijos kari
nį dalinį, nušovė 170 etiopų ir 
9 kubiečius. 

Kitomis žiniomis iš Mogadishu, 
Etiopijos valdytojas Mengistu su-
•rengė puotą kubiečiams, dalyva-

Siūio Carterio — 
Brežnevo susitikima 

Maskva. —Jugoslavijos užsie
nio reikalų ministeris Milos Mi-
nic Maskvos vadams įteikė Tito 
laišką, siūlantį sovietams per
svarstyti savo politiką Amerikos 
atžvilgiu ir rasti bendrą kalbą. 
Laiške tačiau Tito nežada tarpi
ninkauti, tik primena, kad tokie 
šalti santykiai labai žalingi. Jis 
norėtų kad Brežnevas sustiktų 
su Carteriu. 

Svarbiausias FBI 
uždavinys 

Washingtonas. — Naujasis 
FBI direktorius VVilliam Webster 
pirmojoj spaudos konferencijoj 
pasakė, kad, panašiai, kaip yra 
Europoje, galima tikė.is ir Ame
rikoj teroristų siautėjimo, žmonių 
grobimo. Jo agentūros uždavinys 
ir bus pirmoj eilėj pasiruošti to
kiems eventualumams. Jis jau pa-
iuntė kelis pareigūnus į Europą 
susipažinti vietoje ir kaip teroris
tai elgiasi, ir kaip su jais kovo
jama. 

Nežiūrint iš tam tikru sluoks
nių buvusių visokių kaltinimų jo 
įstaigai, jis rado, kad agentų mo
ralė yra aukš:a. 

"Jautis 
krautuvėje" 

porcelano 

Londonas. — Du įtakingi bri
tų kon:ervatyvios linijos laikraš
čiai ^ "Daily Teiegraph" ir 
"Daily Mail" — papeikė amba
sadorių Andrew Youngą dėl įo . 
kritikos Londono adresu. Savo kri-
rika jis įžeidęs britus ir nenorįs 
suprasti Londono pastangų grei
čiau baigti Rodezijos krizę. Am
basadorius norįs tik patraukti į 
Carterio pusę Amerikos juodųjų 
balsus. 

Vienas laikraštis parašė, kad 
"jauti- porcelano krautuvėje ne 
toks oavojingas ir mažiau prida-

• 

Andr ew 

(Tęsinys B vakar dienos) 

landą buvo uždrausta ten važiuo
ti ir ekspedicija įvyko Lietuvoje 
Dubičių apylinkėse. Nuo 1973 
ekspedicijų pagrindinis dėmesys 
yra skiriamas revoliucinei praei
čiai ir dabarčiai. Be to, norintie-

čių plėšimu ir vagystėmis turėjo 
tikslą sukompromituoti kraštoty
rininkų judėjimą. 

i!973 Kaune buvo suimti: S. 2u- Griežtai buvo pradėta riboti ir 
kattskas, A Sakalauskas, T. Ru- oficialiosios Lietuvos 
daitis, V. Povilionis už pogrindi- draugijos veiklą. Aptardamas 
nio leidinio "Naujas varpas" ruo- 1961-67 m. kraštotyros komplek-
šimą h* už užsienio radijo laidų sjnių ekspedicijų metu surinktą ir . 
klausymą. Du iš suimtųjų buvo p a s k e lbtą medžiagą, S. Šimkus ' » ?*** t l k s i a u r u o s e s P e c i a l l s " 
krastotynmnkai Ta proga KGB knygoje "Internacionalinis ir pat-
Vilniuje ir Kaune tardė daugiau riotinis auklėjimas" (Vilnius, 

ii dalyvauti talkininkais, tun iš kraštotyros * , ' __. _ . , , 7- -u-_. .„...;„ . anksto užsirašyti, kad galima bu 
tų patikrinti jų "lojalumą". O 
nuo 1976 kraštotyros ekspedic? 

kaip 100 kraštotyrininkų, baugi 
no juos suimtųjų pavyzdžiu nu
rodydami, kad kraštotyrinė veik
la veda i "valstybinius nusikalti
mus", "žlugdo internacionalizmo 
dvasią", daugeliui siūlė bendra
darbiauti su KGB. Pasitaikė ir at
virų susidorojimų: "Ramuvos" 
klubo įsteigimo iniciatorius J 

1973) rašo, kad "kai kuriuose 
straipsniuose visuomeniniai įvy
kiai ir reiškiniai pateikiami vien
pusiškai, be gilesnio klasinio ver
tinimo" ir piktinasi, kad "nepa
kankamai kaupiama medžiaga, 
rodanti komunizmo statybos di
dingumą", įsako "žiūrėti, kad ne-

tų rėmuose. 
Čia verta paminėti ir leidiny 

"Lietuvos TSR kultūros pamink 
lų sąrašas", kurio pasirodymo ne
kantriai laukė visi, kuriems rūpi 
mūsų tautos kultūra. "Sąrašas 
išėjo 1973 tik 3000 egz. tiražu ir 
... tik tarnybiniam naudojimui' 

Oficialus 2ygeivių sekcijos ir 
"Ramuvos" klubo uždarvmas ne
sustabdė turistinio-kraštotyrinio 

Trinkūnas neteko darbo, kelis hxxtų„ l d e * h z u o > a m a s * " •*» k a i " j u d ė i i r n o . Pradėti darbai ir kelio-
studentus išmetė iš KPI ir KM1. 
Ypatingai uolūs vilniečių krašto-

mas nes buvo tęsiamos, saugumie 

ir 
negalima padaryti, kad jie sulai
kytų kokaino ir marijuanos eks
portą į Ameriką. Šiuo metu Ko
lumbija pasidarė didžiausiu nar
kotikų eksportuotoju. 

Bonna. — Valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Warren Chris-
topher atvyko į Bonną ir susiti
ko su kancleriu Helmut Schmid-
tu ir kitais. Spėjama, kad bus 
kalbama apie neutroninę bombą. 

lietuvių operos sezonui prasidedant 
Nepriklausomybės laikais Lietuvos operos žydėjimo metu, kai gastroliavo 
ir F. I. Saliapinas. Iš k. į d.: Vytautas Marijošius, Kipras Petrauskas, (mi
ręs), Saliapinas (miręs) ir Juozas Mažeika (miręs). 1934 metų nuotrauka 

Komunistai pasiliks 
opozicijoj 

Paryžius. — Prezidentas Gis-
card tarėsi su visų partijų vadais, 
visus kvietė bendradarbiauti. Po 
susitikimo su prezidentu komu-

Siūlo boikotuoti 
Ugandos kavą 

Washingtonas. —Sen. Mark 
Hatfield (R.Ora) organizuoja 
Ugandos kavai boikotą. Jo pa-
rengtoj kalboj, kurią turi pasaky
ti kitą savaitę, Idi Amino režimas 

nistu vadas Georgės Marchais sa- vadinamas "siaubingu teroru" 
kė, kad jo partija nežada bend
radarbiauti, pasiliks opozicijoj. 

Nuo 1970 kasmetinėse komp- čiams vis smarkiau trukdant. Bu-
tyrininkų tardyme pasirodė KGB leksinėse kraštotyros ekspedicijo- vo rengiami žygiai, talkos, są 
kapitonai Radzevičius ir Rimkus, se surinkta medžiaga nebeskel- skrydžiai, šventės, lankomi kul 
Spaudoje plačiai išreklamuotas biama (ankstesnių ekspedicijų tūrOs paminklai, memorialinės 
kauniečių teismo procesas su su- medžiaga atspausdinta atskirais vietos. 
ffehfiinifttth kaltinimais bažny- leidiniais), nes neįtinka cenzūrai, (Bus dtugjau) 

Tanklaivis Amoco Cadiz ir juoda nafta užlieti Prancūzijos pakraščių 
akmenys 

Sumanymas boikotuoti visą, 
kas yra iš Ugandos, buvo pasiū
lytas Senate prieš porą mėnesių, 
bet niekas per daug tuo nesusi
domėjo. 

Valkai suvaryti 
į fabrikus 

Belgradas. — Jugoslavijos 
dienraštis "Politika" rašo, jog 
Kambbdijoj taip trūksta darbi
ninkų, kad fabrikų darbams ruo-

1 šiami vaikai, berniukai ir mer
gaitės, -ulaukę vos 12 metų. Jie 
nopasiekia net mašinų rankenų, 
sto/i ant suoliukų. Vieni fabrikų 
darbininkai paimti į kariuomenę, 
kiti, nepatikimi, pašalinti ar net 
visai likviduoti. 

o žalos, palyginus su 
Youngu, su jo vienašališku pa-
rišven'imu tik už Afrikos reika
lus". Kitas laikraštis pridėjo, kad 
britams įkyrėjo girdėti Youngo 
nuolatinius įžeidinėjimus. Įžeidi
nėjimų tenka klausytis iš Jungti
nių Tautų, tenka iŠ tarptautinių 
rėksnių, kartojančių antiimperia-
listinius šūkius, bet skaudžiausia, 
kai tokie kaltinimai ateina iš 
Amerikos kabineto narių. 

Tie atsiliepimai buvo į Youngo 
kalbą, kai jis fhinėfo, kad Brita
nija nori nusiplauti rankas ir iš-
slystančią koloniją pavesti Ian 
Smitho mažumos režimui. 

"Telegraph" dar priminė ir 
anksčiau pasakyta Youngo liap-
susą, kad kubiečių buvimas An
goloje garantuoja pastovumą, fa* 
klausia, ar Carteris gali tokią di
delę kainą mokėti už Amerikos 
negrų balsus? 

Washingtonas. — Sovietų disi
dentas Piotr Grigorenko, kuriam 
Maskva atėmė pilietybę ir nelei
džia grįžti, paprašė leidimo pa
silikti Amerikoj. 

KALENDORRJS 
1 

Balandžio 1: Venancijus, Te- -
odora, Ringaudas, Dainora. 

Balandžio 2: Pranciškus, Teo-
dozija, Ankodas, Vardą. 

Balandžio 3: Pankracijus, Fa-
:a, Vytenis, Rimtaute. 

Saulė teka 5:36, leidžias 6:15. 
ORAS 

Didėjantis debesuotumas, 2 ry
to galimas lietus, kiek vėsiau, 
apie 601. 

1 

* 
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NEW Y0BK0 ATEITININKŲ VAKARAS 
Šiais metais New Yorko ateiti

ninkai suruošė Užgavėnių kaukių 
vakarą. 

Dvi savaites prieš programą 
užsiuto didelė pūga ir uždengė 
Xew Yorką su gražia, stora, bal
ta paklode. Miesto judėjimas be
veik sustojo. Taip miestas stovėjo, 
Q rengėjų kinkos drebėjo. Kiek
vieną dieną sekėm oro praneši
mus. 

Artėjant baliui, oro pranešimas 

— D. Bagdžiūnaitė ir R. Balsys, 
tango — K. Visockytė ir Liobė, 
rock — E. Šukytė ir J. Dunčia. 

Baliaus metu buvo paminėta 
daug gimtadienių, vardadienių ir 
sukakčių. Visiems sugiedota "Il
giausių Metų". 

Paskutinis programos punktas 
buvo rožių valsas. Po to svečiai 
išsiskirstė, kol tik liko salės tvar
kytojai ir maža grupelė dainuo-

j jančių studentų. Dainavom sto-

. . . . 
• 1 * 

TtK. UTBUAMAN *OftL0-WlDK DAILY 
Second ctass postage ota at Chicago UI Pubttshed Aafly 
escapt Suadays, Lagti Hoiidajrs, d*ys attar 

and iHte t by the litUuanian CatJ>oilc Press Sodety. 

SubyripdOP Rates: $33.00 — Chicago: 
and Canada. Efaevtere ta the U.S.A 
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$31.00 
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PaMo išlaidas matlnaor, pakrltaTfmal ut gautas 

ratas nflriunttanri Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad-
t*o. gavw U Jo mokesti atžymima iki kada yra užsimoV*)es 
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Dalis garbes svečių Cicero Vysk. M, Valančiaus moks ieivių ateitininkų kuopos metinėje šventėje. Iš deši
nės : Ateitininkų federacijos vadas dr. P. Kisielius, A teitininkų tarybcs pirmininkas dr. A. Darnusis, E. 
Razmienė, Dainavos administratorė J. Damušienė, Lietuvių fondo pirmininkas dr. A. Razma, SAS-CV pir
mininkas S. Girnius, MAS-CV pirmininkas S. čyvas Nuotr. Jono Kuprio 

buvo geras: "Sniego nebus, bet į yyklines dainas, rimtas ir ne
rimtas. O baigėm su tom dai
nom, kurios kažin kaip yra ar
čiausios prie jaunos širdies: par
tizanų dainos. 

Vakaras praėjo linksmai,sk!an-
džiaj ir kultūringai. Tai ar nega
lima tuo ir pasitenkinti? Ne. Ne
galima, kai pagalvoju, kad šio 
baliaus ruoša sudaro beveik vi-

šalta tai tikrai bus 
Balius prasidėjo truputį pavė

luotą^ bet svečių netrūko. 
Vakarą oficialiai atidarė Petras 

Tut inas ir pristatė Petrą Ąžuolą, 
Nevv Yorko sendraugių pirminin
ką. Šis pranešė, kad šis vakaras 
skirtas Simo Kudirkos garbei. Ta
da, pats Simas Kudirka užėjo ant 
scenos ir trumpai pakalbėjo. Bai
gus jam kalbėti, sugiedota "Il
giausių metų". 

Šokiam grojo "BeHe Ter re" or
kestras, kurį sudaro vietiniai lie
tuviai. "Belle Terre" prancūziš
kai reiškia "gražus pasaulis". 
Toks ir buvo mūsų mažas lietu
viškas pasaulis tą vakarą: gražus, 
jaukus ir linksmas. 

Bet <taiga pasikeitė mūsų pa
saulis. Atsirado baisybių ir gra
žuolių, žvėrių ir gyvulių, sutvė
rimų ir pastatų. Įvertinti kaukes 
ir paskirti premijas jury komisi-! 
ją sudarė menininkė Dalia Bag
džiūnaitė, dirigentas Vytautas 
Daugirdas ir kylanti jauna pia
nistė Dalia Sakaitė. Pirmąją vietą 
laimėjo šv. Jurgis ir slibinas (V. 
Slapelytė ir A, Biknevičiūtė) Ant
rą vietą —Rudnosių šeima (A. 
Razgaitis, R. Razgaitienė. J. Gu
dai ty tė) . Trečią vietą — Snie
guolė, gražuolis, ragana ir 7 
nykštukai (J. Landsbergis. V. 
Kulpa ir 8 merginos). Specialios 
premijos: už kūrybingumą — Vy
tis — Laura Naronytė; patriotiš
kiausia —Romuva —R. Dragū-
nevtčiūtė, L. Bobelytė, R. Bdbe-
rytė. Visas premijas laimėjo jau
nimas. 

Buvo trijų rūšių šokių konkur
sas: polkos, tango ir "rock and 
ro l l " (lietuviškai pavadinta "ak
mens ir bulkutės") . Komisiją šo
kius tvertinti sudarė Genė Kudir
kienė (Simo Kudirkos žmona) , 
Simutienė (konsulo A Simučio 
Žmona) ir d r. V. Vygantas. Kon
kursą pravedė Rasa ftazgaitienė. 

Šokių premijas laimėjo: polkos | 

"NEEILINES KUOPOS" METINĘ ŠVENTI PRISIMENANT 
Vysk. M. Valančiaus kuopos tė. 

šventės metu joje dalyvavęs j a u n i u s paruošė jų vadovė 
Ateitininkų fed. ta rybos pirm. j s t u d R Alšauškaitė. Gražiai 
dr. A. Darnusis, sveikindamas. atmintinai išmokę, eilėraščių 
susirinkusius ateitininkus Šv. I f o m a j i e p ^ t a t ė penkis atei-
Antano parapijos salėje, Cicero-1 tininkų principus. Jų tarpe bu-
je, pavadino ją neeiline, nes jos; v o : p . Bliujus. D. Norkutė, A. 
buvęs globėjas y r a dabartinis Dragūnai tytė , L. Markauskaitė, 

D. Rūbas , K. Razma, V. Rač-fed. vadas dr. P. Kisielius. 
Mums ji y ra neeilinė ir dėl ki

tokių priežasčių. Viena i š jų. 

DAINŲ DIENOS 
GOTLANDO SALOJE . 

Gotlando sala — švedų žemė 
— yra Baltijos jūroje, 90 km 
nuo Švedijos ir 140 km nuo 
Kuržemės kranto. Jūros vėjų 
ir 

-

D f t A U O O . 
jaetams 

Cfckago ir Cook apsfcr. $33.00 
Sltur MV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje —. 34.00 
Savaitinis *. 25.00 

6 mfin. 3 mta. 
$19.00 $15.00 

18.00 13.00 
19.00 15.00 
20.00 15.00 
15.00 9.00 

• Administracija dirba kas- • • Redakcija straipsnius taiso save 
uea nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- '; nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
neniais nuo &30 iki 12 00 nesaugo Juos gražina tik ii ank> 

i, to susitarus Redakcija ut skelbi 
• Redakcija dirba kasdiec • ^ ^ ^ neatsako Skelbiau, 

«30 - 4:00. 
830 — 12:00. 

lettadienuu^ * kainos prisainčiamce <avu> pr» 
t tymą. 
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gelius svetingai pr iėmė ir su
šelpė, nes gerai supra to jų be
viltišką padėtį. 

klimatas švelnesnis, saulėtesnis 
už Švedijos klimatą ir artimas 
Pabaltijo pajūrio sričių gamtai: 

kauskaitė, Vyt. šulaitis, R. Šu-1 balto smėlio paplūdimiai su pa-
laitytė R. Tamošiūnaitė, R Va- jūrio kopomis, vėjo palenktos 

kad ji jau 26 metus gyvai veikė, balaitytė. Jaunučiai pasirodė pušys, miškai, laukai, pievos 

Apie Gotlandą negalima sa-
bangų globojamas Gotlando' k y t i > k a d « č i a l y ; j- a k a i p j ^ , g v 

j Joną". Birželis y r a sausiausias 
ir saulėčiausias mėnuo, todėl i r 
latvių dainų šventės rengėjai 
yra nutarę ant Baltijos jū ros 
kranto, Gotlando saloje, Visby-

je , 1979 m, birželio 19—22 d. 
— per Joninių savaitę — su
ruošt i dainų šventę su plačia 
programa. Kadangi Visbijoe 
miestas neturi didelių salių, ta i 
dainų šventės at idarymas i r 
koncer tas vyks miesto parko 
laisvės aikštėje, 

A. T. 

o antra, kad ji apjungia visas su inscenizuotu eilėraščiu, pa 
t r i s moksleivių grupes : jaunu-, ruoštu L. Radvilaitės, buvusios 
čius, jaunius ir moksleivius, ir į vadovės, dabar mokyto jaujan-
didelių švenčių proga jie visi • čios Chicagos priemiestyje, i r 
kaip viena šeima švenčia. dabart inės būrelio vadovės V. 

šių metų kuopos šventė buvo N , J , * * į « *%** ^ l j j 
grupę sudarė Paulavičius, du 

Arūnas Pemkus. Kuri. A. Lipniūno 
kuopos pirmininkas, atstovavo Chi 
cagos moksleiviams ateitininkams 
Cicero ateitininkų metinėje šventė
je Nuotr. J. Kuprio 

sy metų ateitininkišką veiklą 
Ne* Yorke. Yra nuostabu, kad 
mes sugebam suruošti puikius ba
lius, bet neįstengiame kitokiu bū
du veikti. Pagrindiniai mūsų vei-

gavėnios metu. Iškilmės bažny
čioje praėjo rimties ir iškilmin
gumo ženkle. Kun dr. K. Trima
ko pamokslas (tema "Kryžiaus 
ir vėliavos akivaizdoje pasižadu 
sekti Kristų") pareikalavo iš 
kiekvieno dalyvavusio ateitinin
ko aiškaus atsakymo. Ar aš se
ku Jį, ar tai tik gražūs žodžiai, 
kuriais pasižadėjau, o dabar už-
mirsau. 

pasižadėjimus davė T. Tik-
nius, P. Vingelis, B. Skopaitė 
(jaunučiai). Rūta Vabalaitytė, 
Darius Rūbas (jauniai) ir Sau
lius Baronas, Rū ta Norkutė. 
Irena Mickutė. Valius Vabalai-
t is (moksleiviai). 

Šv. Mišių metu giesmes paly
dėjo gitarų muzika V. Vaičiū
nas, buvęs jaunių globėjas ir da 
bar mielai talkininkaujantis at
eitininkams. J. Tautvilaitė, R 
Markelytė. Pastarosios giedojo 

su gėlėmis, kurios žydi ir mūsų 
Pabaltijo pievose. Bet pajū
riuose yra i r Gotlando kalkak-
mens uolienos — klintys su jų 
pramone. 

Gyventojų saloje apie 54.000, 
t ad sala retai apgyventa. Gy
ventojų užsiėmimas — žemdir
bystė, miškų eksploatacija, 

Šventėje dalyvavo svečių iš žvejyba: Nedidelę pramonę su-
toliau, be t ypatingai džiugu, daro kalkakmenų apdirbimas, 
kad ats i lankė kuopos narių tė- Didžiausias miestas Visbis, t a i 
vėliai bei seneliai ir didelė dalis senas Hanzos miestas ir tur i 
Cicero ateitininkų, tuo ją padą- 22.000 gyventojų. Jis, taip pa t 
rydami ne t ik kuopos, bet Cice-1 kaip ir Ryga, įkurtas tais lai-
ro ateit ininkų šeimos švente. \ kais, kai vokiečių miestų pirk-

-^• l ia i įsitvirtino Pabaltijo terito-

Maurukai, Tilenius, Vingelis, 
Skopaitė, Ša tas ir Jonauskai . 

FLORIDA THE FAR80 M0TEL 
10810 Gulf Boulevard Treasure Island 

St Petersburg, Fla. 33706, USA 
TeL (813) MO-0878 

MOTELIS ant Meksikos įlankos 
Treasure Island centre, gražiausiame pajftry-
Je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtu
vėmis, apartmenati ir maudymosi 
Visur spalvotos televizijos, netoB 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo k nv 
niso aikštes, šventoves, kiautu ves ir t. t 
Vigus maloniai kviečia Uetuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ 2EBERTAVKIA1 

IŠLEIS LAIKRAŠTĖLĮ 

Vysk. M. Valančiaus kuopos 
vyr. moksleivių būrelis ruošiasi 
išleisti savo laikraštėlį "Aštun
tąją dieną'" Pavasario vakaro, 
balandžio 22 d. proga. 

Didžiosios 

n jo je . %. 

Kad Gotlandas turėjo jau 11 
—12 šimtmetyje prekybinius 
ryšius su Latvija, rodo senie-j 
nų iškasenos, rastos Gotlando į 
saloje ir Latvijoje. II-jo Pas . ; 
karo pabaigoje j Gotlando salą 

savaitės metu ir atbėgo apie 40.000 žvairių tau-
Velykų rytą procesijoje dalyva-1 tybių karo pabėgėlių, tarp jų j 

žvejų laivais keli tūkstančiai į 
latvių. Vietos gyventojai pabė- i 

vo S. Baronas, V. Laniauskas 
V. Lašinskas ir E. Šulaitis. 

kėjai yra įsivėlę į kitų organiza- j ir solo giesmes. Šy. Mišių ko-
ctjų veikla ir ateitininkiška veik
la daugiausia nukenčia. 

Atėjo laikas visiem ateitinin
kam ne vien tik New Yorke. bet 
ir bandrai rytuose, minutėlei su-
sto*i ir pagalvoti. J3igu norime, 
kad ateitininkų organizacija iš
liktų gyva, tai reikėtų rimtai pa
galvoti ateities planus. Cia nebū
tų vieno posėdžio darbas, bet il
gas, sunkus uždavinys. 

Petras J. Tutinas 

R O C H E S T E R I O ATEITININ
KU ŠVENTĖ 

Rochesterio moksleivių ateiti-
:iinkų met inė šventė įvyks ba-* 
landžio 8-9 dienomis. Šeštadienį, 
8 vai. vak. Šv. Jurgio parapijos' 
salėje bus suvaidinta A. Kairio 
3 veiksmų komedija "Ku-kū". 
Sekmadienį, 11 vai. ryto bus šv. 
Mišios. Po jų parapijos salėje bus 
ateit ininkų agapė ir šventės ofi
ciali programa. Kviečiame visus 
apylinkės ateitininkus dalyvauti 

Vilija Dėdinaitė 

D E T R O I T O ATEITININKAI 
RUOŠIA PARODA 

Detroito studentų ateitininkų 
draugovė balandžio 1 5 - 1 6 die
nomis Lietuvių kultūros centre 
ruošia dai l ininko P. Baltuonio 
medžio skulptūrų parodą. 

Lank>-mo valandos: šeštadienį 
— a u c 5 vai. v ikaro , sckmądic-
r^ tuojau'po"! 2 v a Į įpa įa Į ių , V;T 

kviečiamu ?*50jdj fp- , 

SUIC\KTUVININKAI 

Kovo 1 dieną prof. Baliui Vit
kui, buvusiom Žemės ūkio aka-

I demijos rektoriui, suėjo 80 metų 

Svečiaii i3 C.evelandc. Moksleivių 
atdtir.ir.^ų ^ąjur^os p: 
Sičiui čyvac kalta, Cicere atei 

I ar^yt:. i 

Jtų ketinėje Svc-iije 

•Nuotr. J. 

mentatoriai buvo L. šulaitytė 
ir D. Hiųjus. 

Antroji šventės, dalis vyko pa 
rapijos salėje. Sveikino dr. P . 
Kisielius, dr. A. Darnusis, S. Čy-
vas, A. Lipniūno kuopos pirm. 
A. Pemkus, Stulginskio kuopos 
— R. Žukauskaitė. Kuopos glo
bėja atsisveikino su į studentes 
išeinančiomis J. Aršt ikyte ir S. 
Baltrušaityte, j a s apdovanoda
ma Aisčio ir Bradūno poezijos 
knygomis bei Šv. Raštu, linkė
dama, kad lietuvių kalba ir Die
vo žodis lydėtų jų kelius ir pade 
tų išlikti pareigingomis ateiti
ninkėmis. 

Pasivaišinę Tėvų komiteto 
(pirm. J. Končius. S. Tamošiū
nienė. V. Norkienė, O. Venclo
vienė. V. Gešys, J . Arštikys, V. 
Laniauskas) paruoštomis vaisė 
mis. svečiai klausėsi programos. 

Apie moksleivių pasirodymą 
buvo jau rašyta. Reikėtų pami
nėti, kad abiejuose vaizdeliuose 
dalyvavo visi būrelio nariai: S. 
Baronas, J . Aršt ikyte, S. Balt
rušaitytė. I. Gadliauskaitė, R. 
Končiūtė, R. Norkutė, V. Kupry 
tė, V. Laniauskas. V. Lašins
kas. V. Mickus, I. Mickutė. A. 
Padleckas. V. Radvilas, E. Šu
laitis, V. Vabalait is . L. šulaity-

amžiaus. Ateitininku jis yra jau 
65 metai. 

Kovo 20 d. kartu su pavasario 
Į pradžia prof. dr. Baliui Paliokui 
taip pat suėjo 80 metų amžiaus. 
Sukaktuvininkas daugelį metų 
dčstė Prekybos institute Lietuvoje 
: : ekonomijos zsokslns JAV vie-
auoTra krikščionių srolfų kc!egi-

Kuprio jose. Ateitininkas nuo 1918 metų. 

Simas Kudirka dalyvavo ateitininkų vakare New Yorke ir įteikė pre
mijas "Rudnosiukam" — J. Gudaitytei. A. ir R. Razgaičiam 

Nuotr. L. Tamošaičio 

Take rt f rom us... 
• • _ j . d ^ • Firstof all. Hot 
nOl SDflIVI^ Springs hasthose 

" w " **f*¥ • • " J J • » vvorld-famousthermal 
vvaterbaths. Terrificfora 

| Q | | | c f peDper uoper—no rnatter how 
• ^ J*«l«l tired or worn out you feel. And 

n mm attheArlington.thebathsare 
C^MĮ ' i r fc f l f ' l 9'ver i i n a luxurious private bath-
^ ^ • ^ » ^ " i • nouse. R'tght at the hotef. 
Then there's full country cltrt> privileges for challenging 

go« on PGA rated courses; tennis night and day (on 
Bghtedcourts; and instruction). Svvimmirig, riding, 

cycling, boating, fishirtg and more, too. 
Your choice of 560 rooms and suites awaits you—in the 

heart of the South and the beauttful Ouachtta Mountains. 
N r - H — r n U o o i Call Toli Fra* 800/643-5404 FREERATES 

FORCHILOREN 
under 12. staying jn a room 

>M»i tt>eir poroms. Or. tamiy 
P»anso«ertwo 

! 

J Sena me rates and information 

į l'LL 
{TAKE 
' IT! 

TAlOlT 

Street 

C*y State 

*r ^ r ^ H O T E L 

i 
f 
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P R A N E Š I M A S 
Dėl prekių kainų Europoje ir transporto išlaidų sis-

tematinio kilimo, o ypatingai dėl dolerio nuvertinimo, 
esame priversti mūsų importuotų batų krautuvę. 3059 N. 
LINCOLN AVE. (TeL 248-2G46), uždaryti. Ta proga 
dabar čia vyksta likvidacinis — žemiau savikainos — 
žieminių ir vasarinių, moterims, vyrams ir vaikams batų 
išpardavimas. Tuo ta rpu dar turime didelį pasirinkimą 
vyr. MERCEDES batų, nes siunta buvo gauta tik sausio 
mėn. pabaigoje. Krautuvė a tda ra ir sekmadieniais nuo 
12 iki 5 vai. vak. 

Kartu pranešame, kad mūsų dovaninių dalykų krau
tuvė, kartu su vokiškais žurnalais, persikėlė į kitas pa
talpas — 4725 N . LINCOLN AVE. (prie Westem & 
LawTenw). Tel. 784-5135). Persikėlimo proga, iki ba-

m. 15 d., prekės parduodamos su 20% nuolaida, 

N O R D E N I M P O R T 8 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ra tų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa
taisymai. FTRESTONE TIRES, Wbati 
flHgnmfltĮf and balandng. Brakeft. 
Shock absorbers. Muffleta and pipaa. 
Tune-Ups. Lubrication, Change of o i 
and Piltera. 

COUNTRY AUTO ANO UBE SERVICE 
2423 Wetf 59fh Street — Ttl. GR 8-7777 

Veikia nuo 7:00 vai ryto ari 8:00 vai vakaro. 
SeiUdjeaiaia nuo 7:00 vai ryto 8d 4 vai popiet 

atdaryta. — Sav. USKMS CHSAfl 

wm 
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Statoma pastoge 

LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVUI 
Pasiryžimas išlaikyti lietuvių mą, bet ir patiems (prisidėti, kad 

išeivijos -ir atsivežtas kultūros lėšos laiku plauktu, kad pagal-
vertybes buvo ir tebėra daugelio bos užtektų darbams vykdyti ir 
kultūrininkų gražiausia svajonė, kad lietuviškai kultūrai išlaiky-
Prel. P. Juro sukurtas Amerikos ti ateitis būtų užtikrinta. Ketu-
Lietuvių kultūros archyvas, su- riasdešhnt septyni globos komi-
trumpintai vadinamas Alka, yra tet<> nariai turės ieškoti ir rasti 
vieno žmogaus pastangų vaisius. b e n t ^ ^ P a t tiesioginių rėmėjų 
Ne tiek jo sukūrimas, kiek išlai- i r mecenatų, kurie ateitų iš or-
kymas priklauso plačiai organi- ganizuotos ir neorganizuotos lie-
zacijai, galima sakyti, visai lietu- t u v i u bendruomenės, išsisklai-
vių visuomenei. Kad galėtų būti džiusiosAmerikos plotuose, 
išlaikytos kultūrinės vertybės , " " U Ž m o * 8 f ™ * * garbės rei 
nuo sunykimo, reikia daug jėgų, k a . a s ! J i s g **"?* ? » !f^inis 

cfaug lėšų ir sutelktinio darbą T e i k a l a s ~ J ^ t l e m s R a i k y t i . 

PRANCŪZŲ IŠRADINGUMAS 
Aitriuosius ūkinius klausimus pe atidėjo ateičiai 

Tokiam darbui neseniai ir ryžosi 
keletas idealistų, bet praktiškų 

imant pavyzdį iš vyresniųjų, ska
tinti jaunimą susipažinti su išei
vijos kultūra ir lietuvių tauta, ža-

asmenų, norinčių palikti tautai ^ t r i o t i n i u s - a u s i n u s i r ' . a i s 
irjos istorijai bent tai, kas jai yra d i d ž i u o t i s 5 m a t a n t > k a d l i e t u v i ų 
b u 5 n a * kultūrinis įnašas šiame krašte 

Yra nemaža pavienių istorines ^ tikrai v e r t a s .pasididžiavimo. 
medžiagos, senosios spaudos, j ^ t e l c o m a t y t i redaktoriaus 
Ankstyvesniųjų kūrėjų darbų rin- gr. Kviklio surengtą senosios iš-
kėjų. Jie deda savo darbo nulie- eivijos apžvalginę spaudos paro-
kamas valandas ir savo didelę dą Chicagoje, New Yorke arba 
dalį santaupų, kad tik tos verty- jos dalį, rodomą Kanados lietu-
bės nesudūlėtų, kaip greit su- viams, tas kaip tik turės jausti 

' plyšta buvęs geras drabužis dvasinį pasitenkinimą, galėda-
" ar sugriūva turėjęs visuomeninę mas kuo nors prisidėti prie lietu-

reikšmę pastatas. Vienas verty- vių kultūros apsaugojimo nuo 
bes naikina laikas, klimatinės są- sunykimo ir prie jos išlaikymo 
lygos, kitas pasikeitusi gyvenimo viešai tarnybai. 
aplinka, miestų kaita, gyventojų 
persikraustymai. Reikia tikrų ide- Amerikos Lietuvių kultūros 
alistų išlaikyti vertybes, kurias N e j a u s sukūrimas nėra tik pa-J ™je ^ jaslapiuose paskelbti 

vienių asmenų ar pavienių orga- atitraukti šūkiai paliete visas uki 
nizacijų rūpestis. Jis yra perdide- nes ir visuomenines sritis. 

Prancūzai yra visose srityse iš
radingi individualistai. Didžio
sios revoliucijos metu jie skelbė 
laisvę, lygybę, broliškumą, bet 
kovojo tik už laisvę. Jie pasijuto 
broliais tik vokiečių okupacijos 
metu, kai visi, nežiūrint partijų 
skirtumo, stojo į kovą Prancūzi
jai išlaisvinti. 

Siame pokaryje iškilo lygybės 
klausimas. Prancūzai pramoni
ninkai, priversti varžytis su Ūki
nės bendrijos kraštais, didino įmo
nes. Jas rėmė valstybė, siedama 
skatinti išvežimą. Beaugančios 
stambios prekybos įmonės sunai
kino tūkstančius mažų prekybi
ninkų. Smulkieji ūkininkai ver
žėsi į miestus. Ten atsirado skur
dūs priemiesčiai ir daugiau kaip 
milijonas bedarbių. 

10 proc turtuolių ir 10 proc. 
skurdžių sudrebino Prancūziją 
1968 m. gegužės mėnesį studen
tų sukeltų neramumų metu. Stu
dentai riaušininkai pralaimėjo, 
nes jie nerado didesnio sąlyčio su 
skurdžiais darbininkais. 

Komunistų ir socialistų partijos 
stvėrėsi mosto pašalinti ūkinę ne
lygybę. 1972 m. jų vadovai G. 
Maneliais ir F. Mitterand pasira
šė priešrinkiminę programą, ku-

G E D M N A S GALVA 

Eimties valandėlei 

lis ir išsemtų turimas jėgas. Toks 
užmojis priklauso didelei santal
kai atlikti istorinės reikšmės dar
bą. Reikia pripažinti, kad toks už
mojis priklauso visai lietuvių vi
suomenei, kuri nėra atitrūkusi 
nuo savo kamieno ir dar rūpinasi 
sava tauta ir sava kultūra. O iš
laikyti savą kultūrą —tai ją pra
tęsti, išsaugoti tai, kas jau sukur
ta, pagelbėti naujiems kūrėjams 

vyresnieji lietuviai ateiviai išei
vijoje yra sukūrę, kurias saugojo 
kaip savo tautinį kraitį ir papil
dė naujais kūriniais. Bet tokių i-
dealistų neužtenka, nes ir jie ne
amžini. Su jų išsiskyrimu iš gy
vųjų tik dalimi surinktos istori
nės ir kultūrinės medžiagos te-

„,_ galės pasinaudoti ateities kartos, 
bent mėgindamos rašyti savo 

. .-tautos dalies istoriją. 
Šiuo atveju, gavus laišką iš 

naujos Alkos vadovybės, kurios fcurtj vertybes, neatitrūkstančias 
direktoriatą sudaro keturiolika nuo savo praeities, 
asmenų, reikia prisiminti jos už- Šiuo atveju ir ryškėja tokio ar-

—jnojį pastatyti namą, kuriame chyvo, muziejaus, lituanistinės 
patogiai sutilptų istorinės ir kul- bibliotekos ar meno kūrinių 
tūrinės vertybės. Užmojis iš kar- apsaugojimo reikšmė, nes tauta 
to vertas ne tik dėmesio, bet ir be praeities būtų tik pakelės ša-
konkrečios paramos. Su tokia pa- pas, kurį išblaško svetimos kojos, 
rama, tapdami garbės mecena- Žmones be praeitis išnešioja ir 
tais, mecenatais ar fundatoriais, išspardo kaip nereikalingus ša-
gali ateiti ne vienas mūsų tautie- P"*- Tauta be kūrybinės dvasios 
tis, kurių palikimai kartais nuei- i r ^ o su praeitimi lieka tik ma
na ten, kur mes mažiausiai nore- * daikteliu, nešiojamu sveti-
t e mam mišiniui pamarginti. 

* Lietuvių tautos išeivija nebu-
Dabartiniam direktoriatui va- vo tokia nei anksčiau, nėra tokia 

dovauja energingas pirmininkas n e | d a b a n J\™uomet jaute savo 

guosius mokesčiais apkrauti, bet 
nesutarė dėl stambiųjų įmonių 
nusavinimo ir vyriausybės suda
rymo, nes socialistai nenorėjo 
tenkinti komunistų reikalavimo. 

Komunistų partija, nutraukusi 
susitarimą su socialistais, panau
dojo pikčiausią propagandą juos 
pulti ir niekinti. Šis išpuolis pa
kenkė socialistams, bet pakrikdė 
ir komunistus. Jaunieji komunis
tai prieštaravo partijos vado
vams: geriau valdyti drauge su 
socialistais, negu būti dešiniųjų 
valdomiems per ateinančius pen
kerius metus. 

Centro partijų laimėjimas 
Kovo 12 ir 19 dienų Prancūzi

jos parlamento rinkimuose pra
laimėjo visos partijos, išskyrus 
RI ir kitas smulkiąsias, remian
čias prezidentą V. Giscard d'Es-
taing. 

Didžiausi pralaimėtojai yra 

jos politinė partija. Ten susitel
kė deŠiaiausi politiniai "baro
nai", bet neturintys ryškios asme
nybės, matančios šio meto Pran
cūzijos skaudulius. Jų vadą J. 
Chirac, dabartinį Paryžiaus bur
mistrą ir gerą sportininką, pary
žiečiai aptaria: jis turi plačius pe
čius, bet menką galvą. Tai suk
tas, energingas garbėtroška, bet 
trumparegis politikas, 1976 rug-
piūčio mėn. priverstas pasitrauk
ti iš minirterio pirmininko pa
reigų. 

Piniginė ar idealai 
Šiuos Prancūzijos parlamen

to rinkimus lėmė keli veiksniai: 
kairiųjų partijų nesutarimas, pre
zidento V. Giscard d'Estaing įspė
jimas, kad kairiųjų laimėjimas ga
li sugriauti krašto ūkį ir prak
tiškojo oranoūzo piniginė. Kai
riųjų partijų nesutarimą jau ap
tariau. 

Prancūzijoje vyrauja preziden
tas. Vyriausybė turi turėti par
lamento daugumos pasitikėjimą, viešosios nuomonės tyrėjai, tvir

tinę kairiųjų partijų 5-7 proc. bet turi paklusti -prezidentui. Gis-

dr. Alfonsas Stankaitis, lėšų tel
kimui — sumanus ir praktiškas 

gelmėse praeitį, savo sielose savi
tą kūrybos įkvėpimą ir savo kūri
niuose saivitą išraiškos būdą. Al-

didelių užmojų vykdytojas Juozas ^ d a b a r t i n ė v a d o v y b ė ^ ^ ^ 
Kapočius. Alkos micatonus ir <vi- ^ ^ p r a e i t į i š k H c y t i d a k a r t y j e > 
so savo gyvenimo lesų ir darbų k a d d a b a r t i s t a T n a u t ų a t e i t i e s 

didelę dalį sudėjęs preL P. Juras kūrybai, jj nori apsaugoti tautos 
lieka garbės pirmininku. Jo am- istorinius paminklus, veikalus, 
žius ir sveikata jau leidžia jam į rastus, meną, literatūrą ir viską, 
darbų pratęsimą žvelgti tik iš šo» j ^ ̂ ^g, tautos dvasios gelmes, 
no, tik paskatinimais ir patari- kad dabartis nebūtų nupustyta 
mais. Tačiau vieno idealisto dar- svetimų vėjų, kurie kiekvienai 
bas šį kartą pradeda darytis tik- tautinei grupei svetur yra pavo-
rove, nes jau dabar galima tikėti, jingL 
kad Alka nebus tik senienų ar- Sutelktas kultūrinis turtas turi 
chcyvas, o išliks tikra prasme lie- gaivinti tą dvasią, kuria gyveno 
tuvių kultūros archyvu, muzie- ir reiškėsi lietuvių tautos seno-
jum, lituanistiniu kygynu, meno liai, kurią turi pratęsti ateinančių 
ir meninių kūrinių galerija. Tam kartų lietuviai kūrėjai. Alka bū-
tikslui pasiekti reikia pastangų, tų ne tik muziejus ar archyvas 
bet jų nesigaili dabartiniai vado- nuostabai kelti, bet ir pasiryži-
vai, kaip jų nesigailėjo ir jų pirm- mams žadinti. Šiuo metu pasiryži-
takas — Alkos kūrėjas ar jį mo išsilaikyti ir išlaikyti tautinę 
daug metų globojusios Marijos dvasią būsimose kartose reikia 
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos daugiau negu bet kada lietuvių 
seserys. tautos istorijoje. Ir tai ne tik pa-

Sudarytas labai platus iš įvai- vergtoje tėvynėje, jos reikia ir 
rių institucijų, organizacijų ir svetimose pagairėse. Dėlto šį už-
spaudos atstovų globos komite- moji — Alkai pastatyti tinkamas 
tas. Jo rūpestis turės būti ne tik patalpas — reikia sveikinti, rei-
remti statybos darbus ir vėliau kia prie jo visa širdimi ir visa pa-
tokio kultūros archyvo išlaiky- rama prisidėti. Pr. Gr. 

Rinkiminiai bandymai 
Socialistų vadas F. Mitterand, 

katalikiškos šeimos atžala, dar 
iš pogrindžio veiklos meto ryš
kus gen. de Gaulle priešas, ke
lis kartus buvęs kairiųjų partijų 
prezidentinis kandidatas, 1974 
m. rinkimus pralaimėjo pritūkus 
tik 3 proc balsų. Prezidentu iš
rinktas V. Giscard d'Estaing, jau
nystėje pasižymėjęs muziko ga
bumais, priklausė mažai RI (Rė-
publicains independants) — ne
priklausomų respublikonų parti
jai. Ši centro partija neturi sąly
čio su degolininkais — RPR (Ra-
ssemblement pour la republiąue) 
— respublikos sąjūdžiu, dešinią
ja partija. 

1976 m. rudenį įvykę savivai-
dybiniai rinkimai, kuriuose anks
čiau politinės partijos veikliai ne
dalyvavo, kairiosios partijos nu
rinko 51 proc balsų ir jų atsto
vai tapo 76 miestų burmistrais. 

Savivaldybių rinkimai teikė 
vilčių kairiosioms partijoms lai
mėti parlamento rinkimuose Šias 
viltis ypač pažeidė komunistų ir 
socialistų nesutarimas 1977.DC23 
dėl ūkio politikos ir rinkimus lai
mėjus vyriausybės sudarymo tvar
kos. Abi partijos siekė skurdžių
jų gyvenimą pagerinti, darbinin
kų atlyginimą padidinti, turtin-

laimėjimo persvarą rinkimuose. 
Kairiosios partijos tegavo 200 

atstovų: socialistai 103, komunis
tai 86, radikalai socialistai 10 ir 
kita kairioji partija 1. 

Kovo 12 d. rinkimuose kairio
sios partijos, gavusios nežymią 
balsų persvarą, bandė padėtį gel-

card nusileido iš de Gaulle aukš 
tybių, bendravo su eiliniais žmo
nėmis, darė kai kurias menkas 
reformas: įteisino abortus, ,?a-
lengvino skyrybas, suteikė 18 me
tų jaunuoliams balsavimo teisę 
ir pritarė darbininkų dalyvavi
mui įmones valdyti. Jo didžiau 

bėri. F. Mitterand pasiūlė komu- šias rūpestis sutvarkyti mokesčų 
apdėjhną, nes daugelis turtuolių 
visai nemoka mokesčių, ir išlai
kyti ūkinę pusiausvyrą. Ministe-
riui pirmininkui R. Barre, ūkio 
mokslų profesoriui, pavyko įgy
vendinti trumpalaikį ūkio planą: 
įšaldyti atlyginimus ir prekių 
kainas, sumažinti įvežimą, apkar
pyti infliaciją nuo 16 proc iki 
7 proc ir bedarbių skaičių nuo 
5,5 proc ligi 4,6 proc, ty . vie
no milijono. Šis laimėjimas darė 
didesnės įtakos rinkėjams už kai
riųjų pažadus kelti darbininkų 
atlyginimą, skatinti socialinę glo
bą ir nusavinti įmones. 

Ryškias žymes paliko ir pran
cūzų išradingumas garsiai kalbė
t i apie idealus, revoliucijas. 

nistų partijai pusę vyriausybės 
narių ir užleisti didelės svarbos 
ministerijas —vidaus, krašto gy
nybos ir užsienio už jų paramą 
socialistams III. 19 rinkimuose. Šis 
susitarimas greičiausiai ne tik ne
padėjo, bet pakenkė socialistų 
partijai. Komunistų partijos griež
tas posūkis siekti ūkinės lygybės 
grėsė padidinti infliaciją ir sunai
kinti pamažu bekylančią Prancū
zijos gerovę. 

Centro ir dešinioji partija lai
mėjo 291 parlamento atstovą: 
RPR 148, RI 137 ir dešiniosios 
smulkios partijos 6. 

RPR pralaimėjo 36 atstovus, 
lyginant su praėjusiais rinkimais, 
bet liko stambiausia Prancūzi-

TIKINTIEJI LAIKĖSI DRAUGE 
Kristaus Prisikėlimas jau įvyko, kaip buvo sakę Petras h* Jonas žy-

Apaštalai, bijoję pralaimėjimo, į dų susirinkime: "Jūs patys nutar-
matė Jėzų prisikėlusį ir dar nuro-1 kitę, ar teisinga Dievo akivaizdo-
dantį tolimesnius Įų darbus. Nors 
Tomui reikėjo Viešpaties atskiro 
pasirodymo, kad jis galėtų palies
ti buvusių žaizdų vietas ir su
šukti "Mano Viešpats ir mano 
Dievas" (Jn. 20, 28), bet Jėzus jo 
už tai nebarė, tik pagyrė tuos, 
"kurie nematė ir tikėjo" (Jn. 20, 
29). Dviem mokiniam, netikė
jusiems aoaštalais ir moterimis, 
kai jie skelbė matę pririkėlusį Jė
zų, pranašais ir Sv. Raštu Jėzus 
įrodė savo kelią ir prisikėlimą. 
Jie dar nepažįstamam pakeleiviui 
tarė: "Pasilik su mumis, nes ar
tėja vakaras, ir diena jau baigia
si" (Lk. 24, 29). Bet jis ir jiems 
nepriekaištavo, o tik pasilikęs su 
jais ėmė duoną, laimino, laužė 
ir davė jiems, kad jie iš medžiagi
nių ženklų pažintų tą, kurį tu
rėjo tikėti. 

Dėl to vėliau šv. Petras rašė sa
vo tikintiesiems: "jei ir reikia da
bar trumpam laikui nuliūsti įvai
riuose išmėginimuose, kad jūsų 
išmėgintas tikėjimas būtų rastas 
brangesnis už auksą (kurs mėgi
nama? ugnimi), gyriui, garbei ir 
šlovei, apsireiškime Jėzaus Kris
taus, kurį }ūs, nors nematote, my
lite; į kurį dabar, taip pat nema
tydami, tikite, o tikėdami jūs 
džiaugsitės neapsakomu ir garbin
gu džiaugsmu, gaudami jūsų 
tikėjimo galą, sielų išgany
mą" (1 Pt. 1,6 — 9 ) . 

Apaštalų ir pirmųjų krikščio
nių tikėjimą ir gyvenimą apra
šydamas "Apaštalų darbuose", 
šv. Lukas taria: "Visi tikintieji 
laikėsi drauge ir turėjo visa ben
dra... O Viešpats kasdien daugi
no jų būrį tais, kurie turėjo būti 
išgelbėti" (Apd. 2, 44, 47). Ton 
vienybėn pirmuosius krikščionis 
jungė tikėjimas, apaštalų liudiji
mas ir naujas gyvenimas Kris
taus mokslu ir jo pavyzdžiu, ku
rį jis buvo rodęs savo liudinin
kams —apaštalams ir mokiniams, 
gyvendamas žemėje žmogaus pa
vidalu, juos jungė draugėn Kris
taus, kurį jie tikėjo, meilė, nes 
jie taip pat žinojo, kad Jėzus dėl 
jų buvo atėjęs į žemę, tapęs žmo
gumi, kentėjęs ir prisikėlęs iš nu
mirusiųjų. Jie žinojo, kad tas pri
sikėlęs ir dangun įžengęs Kris
tus veikia jų tarpe, kai draugėn 
renkasi melstis ir laužyti duo
nos, švęsti savo meilės šventės ir 
išreikšti pagarbą bei dėkingumą 
Dievui. 

Tikėjimas prisikėlusiu Kristumi 

je labiau jū:ų klausyti, kaip Die
vo. Nes mes negalime nekalbėti, 
ką matėme ir girdėjome" (Apd. 
4, 1 9 - 2 0 . Užtat jais net žydai 
ir pagonys stebėjosi, sakydami 
žiūrėkite, kaip jie myli vienas ki
tą. 

Tai buvo krikščionybės greito 
vystymosi rr plėtimosi pagrindas: 
jie tikėjo Kristumi ir liudinin
kais, jie mylėjo vienas kitą dėl 
Kristaus, jie iarė gera vienas ki
tam dėl to paties prisikėlusio ir 
jų tarpe veikiančio Jėzaus Kris
taus, kad jo mokslas ir tuo mokslu 
žmonių sielų gelbėjimas būtų 
įvykdytas. 

Tačiau Kristus buvo įspėjęs 
apaštalus, kad į sėjėjo pasėtą ge
rą sėklą bus įmaišyta ir raugių, 
kurias pi uties metu reikės išrink
ti ir sudeginti Atsirado ir tarp pir
mųjų krikščionių, nesilaikančių 
to meilės ir vienybės nuostato, 
nudavusių gerus krikščionius, 
parduodančius viską, bet apgau
nančius savo krikščionišką bend
ruomenę pasilikdami dar ir rau. 
Apie Ananijo ir jo žmonos Safi-
ros apgavystę pasakoja tas pats 
Šv. Lukas, kad Ananijas "pasili
ko su savo žmonos žinia gautų 
dirvos pinigų dal| sau, kitą dalį 
jis atnešė ir padėjo prie apašta
lų kojų" (Apd. 5, 2). Jie buvo 
skaudžiai nubausti ne dėl turto, 
bet dėl apgavystės ir noro pasiro
dyti geresniais negu iš tikrųjų 
buvo. 

Čia ir prisimintinas Kristaus 
pasakymas anksčiau: "Ne kiekvie
nas, kurs man sako: Viešpatie, 
Viešpatie! įeis į dangaus karalys
tę, bet kas daro valią mano Tė
vo" (Mt. 7, 21). Krikščionybė 
yra veiklos, meilės, teisingumo ir 
tikinčiųjų bendro gyvenimo jun
ginys, sujungtas Jėzuje Kristuje ir 
tikėjime jo prisikėlimu ir gyveni
mu iki pasaulio pabaigos. Dėl to 
rašyt. Elly sako, kad šiandien 
net krikščionys per dažnai šaukia 
"Viešpatie, Viešpatie", bet per-
mažai su Emauso keleiviais ta
ria: "Pasilik su mumis". Reikia 
tik Kristaus pasilikimo žmoguje, 
kad žmogus pasiliktų tikru krikš
čioniu. 

ADls. 

! suvedė vienybėn visus tikinčiuo-
. _ ! sius ne tik melstis ir laužyti duo-

Kun. Labaj. Creighton u-to prezidentas, vysk. V. Bnzgys, Omahos . . bendriems darbams 
miesto meras Al Veys, paskelbęs vasario 26 d. Lietuvių dieną Omahoje. į nos> . o e t i r .ber^d"e™f. <^r&a™s> 
Toliau LB apyL pirm. B. Šulskis ir Sv. Antano parapijos klebonas kun. n e s P* žinojo, kad Lhevo reikia 
Petras Ė&kĖ&Ęm Nuotr. Teresės Gaidelytės • klausyti labiau negu žmonių, 

SVEČIAI IŠ WASHINGTONO 

EKUMENINIAI RYŠIAI 

Katalikų Bažnyčios ryšiai su 
krikščioniškųjų Bažnyčių eku
menine Taryba Ženevoje suda
ro labai svarbų įnašą, siekiantį 
visų krikščionių vienybės. Ka
talikų santykius su Ekumenine 

menių bendradarbiavimas da
bartinėmis aplinkybėmis gali 
patarnauti krikščionių vienybės 
reikalui Katalikų Bažnyčios ir 
Ekumeninės Tarybos atstovai 
dabar Ženevoje bendrai dirba 
dviejose nuolatinėse komisijose: 

CRAŽ10JI GRAIKUOS 
PANORAMA 

I I B I PETRAUSKIENĖ 
6 

Akropolio meniškus lobius apžiūrėjome, važinė
jome po Atėnų senamiesti, kuriame tebestovi išliku
sios lūšnelės. Jų negriauna ir neleidžia ten naujų sta
tyti. Jos paliktos turistams pamatyti. Kiek tolėliau at
statytas ilgas, naujas 2 aukštų namas tokiu pačiu pro-' 
jektu, kaip seniau stovėjo. Anais laikais jame buvo 
biblioteka, krautuvės. Dabar sudėti dailaus meno eks
ponatai Viduje yra to namo balti, kaip sniegas, mode
liai, pavaizduoti, kokie tie rūmai buvo. Priešakinis fa
sadas per visą rūmą yra iš stulpų, viršus — panašus. 
Tos aplinkos kitoje pusėje ant kalnelio yra nedidelė 
šventykla. Prie aikštės griuvėsiai buvusių kitų pasta
tų, kuriuose graikai senovėje susirinkdavo, kalbėdavo 
ir spręsdavo visus valdžios *tr politinius reikalus. 

Iš čia nuvažiavome į aukštą kalną — Libetus, į 
kurį reikia traukinuku pro tuneli užsikelti Jo viršū
nėje pastatyta nauja balta bažnytėlė. Viduje iv. Jur
gio didelė ikona, sidabru apdengta ir kiti paveikslai 
Tame kalne yra kelios valgyklos, žmonės lauke sėdi 
poilsiauja ir puikiu gamtovaizdžiu gėrisi, žiūrint nuo 
aukštybės į apačią, matyt gražiausia Atėnų panorama: 
namai, kalnai, medžiai, jūra. Nors jie mažyčiai, bet 
žvilgsni vilioja, čia stovėtum ir žiūrėtum ilgiausiai, 

Peania 

Mūsų gyvenvietės miestely šeštadienio vakare di
delėj ir gražioj bažnyčioj kunigas atliko krikšto apei
gas mažai mergytei Prie altoriaus stovėjo varinė 
krikštykla, kaip kieiikas ar vaza. Kunigas įdėjo nuogą 
kūdikį — nuprausė ir padavė motinai aprengti Kuni-

Chicagoje antradienį vicepre
zidentas Mondale ir prezidento 
motina Lillian Carter dalyvavo 
priėmimuose, spaudos konferen
cijose, kur buvo stengiamasi 
paremti demokratų kandidatus 
naujiems rinkimams. 

smmmmBmmaKmmmmKmmmmmmmmmaammmammmmmm 
vėliavėlės plevėsavo. Vežimas buvo apvyniotas žaliu 
vainiku. Žmonės suėjo iš visos apylinkės. Jie plojo ir 
džiaugėsi, būdami dabar laisvi. Nepavydėjau jiems to 
džiaugsmo, bet man riedėjo skaudžios ašaros, kad mū
sų nelaiminga tėvynė taip ilgai ir žiauriai kenčia. 

Ankstį rytą vaikščiojau po šeimininko A. Piljunio 
sodą ir klausiausi paukštelių giedojimo. Gražiai jie 

viena jų svarsto krikščioniškų-
Taryba tvarko prieš 10 metų | jų Bažnyčių uždavinius, spren-įbet reikia važiuoti toliau ir palikti vietą kitems turis-
įsteigta mišri darbo grupė; ji džiant socialines problemas ir j tams, kurių būriai vieni pranyksta, kiti vėl atsiranda, 
nustato tarpusavio bendradar- pažangos bei taikos klausimus; Visą dienelę pravažinėjom po Atėnus ir šalia pri-
biavimo galimybių ribas, spren- antroji komisija rūpinasi dok- j jungtą miestą Pire jus (Pireefs). Jis gal naujesnia, pa-
džia, kurioje plotmėje katalikų i trinos ir teologijos proble- į statai aukšti, gatvės ilgos, kai kur gerokai plačios. 
ir tetų krikičinnįttujų bandroo-Įmomk. Atanuoae u-fi paaaiiai 

„, ,. ., v *~Z±\M. n j • » , • - u . . ,. tukai skraidė, čirškėjo visokiais plonais, skardžiais ir 
diaeies ikonos aege stora vasione žvake, apvilkta baitą ,. . . . . . . >,.,. ,. . . T / . ., 

iir.Ksrnais oalseliais. Gėles čia irgi žydėjo puikausiais 
žiedais. Mėgstu gyvas gėles ir paukštelius. Niekada 
nenoriu gėlių skinti, tik jų gyvybe ir gražumu pasi
džiaugti, o paukštelių giesmių visada pasiklausyti 

Šios dienos vakare buvome vėl amerikiečių klube. 
Valgėme pirmos klasės salėje. Buvo geri valgiai ir ma
lonus patarnavimas. 

iš dviejų eilių suknele. Prie krikštyklos degė trys plo
nos vaškinės žvakutės. Apvilktą mergytę bajtai krikš-

| to motina vėl laikė ant rankų. Kunigai meldėsi abiejo
se pusėse vyrai giedojo. Po apeigų vaiko motina prise
gė kiekvienam po švč. Dievo Motinos medaiikėlį ir, iš
einant iš bažnyčios, davė po torto gabalėlį. 

Kaimynai pakvietė į gerą valgyklą —valgėme ant 
anglių keptą avieną, iš plaučių ir kepenų tradicinį vė
darą, sūrį ir kitus valgius. Gėrėme limonadą, vyną, ka
vą. Grįžome su gerais įspūdžiais. Viską įdomu pa
matyt i kaip žmonės gyvena, kokia jų religija, tradi
cijos. 

Graikai labai mėgsta išeiti, iškylauti. Jie švariai 
apsirengę. Geros rūšies jų drabužiai Valgo išlaikyda
mi kultūringas manieras. 

Laisvė* šventė 

Spalio 28, penktadieni jų laisvės ir džiaugsmo 
diena. Jų per metus yra kelios. Buvome Peanios 
miestelio centrinėj aikštėje. Po šv. Mišių ir kalbų apie 
11 vai. pražygiavo orkestras. Jo nariai tamsiai mėly
nomis uniformomis su geltonomis virvėmis. Paskui or
kestrą praėjo miestelio majoras, toliau mokyklų, gim
nazijų mokiniai ir skautai Vaikai labai sveiki, veidu
kai raudoni Rūbeliai jų mėlyni, pilki, baltai papuošti. 
Kiekviena grupė nešė mėlyną vėliavą su baltu j 
kryžium ir koto viršūnėje — kryželiu. Paskutiniai; 
•fcMiUi v t t t vežimą »u žalia petranki Aplinkui v 

Peanijos kalne 
Spalio 30 mes buvome to kalno oloje. Prieš dau

gelį, daugelį metų ant šio kalno buvo sniego ir van
dens. Jis, bėgdamas pro viršūnėje esančią skylę ir ki
tas vietas, išgraužė olos viduje bei šonų akmenyse vi
sokias figūras, išgraviravo stovylas, medžius, ledus, 
kitur lyg pasakiškas pilis su puikiausiais rūmais. Kol 
visus urvus ir kambarius išvaikščiojom, lipome aukš
tyn ir žemyn. , 

Ola apačioje apvali piati, kaip aikštė. Viršūnėje 
smaili, kaip bokštas. Turi skylę, per kurią ir šviesa 
matyti. (Pro ją ir avis buvo įkritusi). Visoje oloje įves
tos šviesos. Baltas lempų šviesas užgesinus paįvairino 
spalvotomis: žalia, geltona, raudona, mėlyna, fioleti-
ne. Prožektoriais spalvos keitėsi. Plokštelių muzika 
imitavo vandens ūžimą, šniokštimą, tartum krioklio 
vandens kritimą, kažkokį bildesį ir visokiais garsais 
gamtos veikimą- Atrodė labai fantastiškai bežiūrint į 
olos vidaus akmenų skulptūras. 

(Bui daugbų). 
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ŠACHMATŲ ŽINIOS 
— Pasaulio LS2 šachmate 

varžyboms jau įrašyti 35 daly
viai. Papildomai įsirašė 13-me-i 
tis jaunuolis Andrius Kulikaus
kas iš Californijos. Jo reitin
gas 1328. Pradinė registracija 
pasibaigė kovo 15, tačiau nauji 
įsirašymai bus priimami iki ga- j 
hitinės registracijos termino 
paskelbimo. Taigi naujus įsira
šymus siųskite Kazio Merkio 
adresu: 115 G St., S. Boston. 
MA 02127. Žaidynių dalyviams 
gautos Toronto univ-to patal
pos. Kambariai 1—2 žmonėm. 
Patogus susisiekimas. Vietoje 
bus galima pirktis pusryčius. 
Kambarių reikalu kreiptis į K. 
Budrevičių. 519 Devencourt Rd., 
Toronto, Ont. M6H 2W3, telef. 
1-416 — 535-9755. Kaina visai 
savaitei 35-40 dol. 

— USCF Rating List. Febr. 
1978, apima šiuos mūsų šach
matininkus: P. Ališauskas 925, 
T. Atkočaitis 1462, J. Bendori-
tis 1541, Z. Bliznikas 1628, C. 
Cessna 926, D. Drevinskis 1099, 
T. Gavalis 1268, V. Gramsas 
1194, R. Grauslys 1798, R. Ivaš
ka 1235. J. Jakaitis 994, P. Ka-
ritis 1700. T. Loukas 1387, J. 
Mazaitis 1578, K. Merkis 1724, 
P. Narbutas 1578, A. Nasvytis 
1791, P. Palaitis 1266, W. Pa-
laitis 1225, N. Palevėda 2062, 
T. Palevėda 1312, W. Plankas 
1379. R. Pludra 1463. G. Ruge
lis 1452. D. Shaulis 1694, A 
Simonaitis 1833. A. Sirutis 1748, 
E. Staknys 1800, K. Škėma 
2006, E. Traina 1469, T. Traina 
1219, M. Urbonas 1419, J. Vą
šas 1422. S. Vąšas 1811, V. 
Vitkauskas 1524, D. Wajčkus 

1210, M. Younis 788, G. Zoza 
1520. 

— Bostono ir jo apylinkių 
jaunimas kviečiamas įsijungti į 
naujai sudaromas pradedančių
jų grupes, kurios pradės šach
matų pamokas bei treniruotes 
nuo balandžio 13 d., vadovauja
mas Kazio Merkio, Ričardo 
Grauslio ir Jurgio Zozos, So. 
Bostono L P D patalpose (368 W. 
Broadway). Jos vyks kiekvie
ną ketvirtadienį* nuo 7 vai. vak. 
Kviečiame visus pradedančius 
bei norinčius sustiprinti savo 
lošimo lygį, lankyti tas šach
matų valandas. So Bostono 
LPD šachmatų klubas yra iš
auginės- eilę žymūnų: brolius 
Gediminą ir Leopoldą Šveikaus
kus, Gediminą Kuodį, Algį Ma-
kaitį, Algirdą Leonavičių, Tomą 
Girnių, Ričardą Grauslį ir daug 
kitų. Kviečiame pasekti jų 
pėdomis. 

— Bagojno tarpt, turnyrą 
Jugoslavijoje, laimėjo pasaulio 
meisteris A. Karpovas su B. 
Spaskiu, surinkę po 10 taškų, 
olandas Timman 9, Ljubojevič 
(Jug.) ir M. Talis po 8V2, čekas 
Hort ir danas Larsen po 8, Ba-
lašev ir Huebner po 7M», anglas 
Milės 7 t š . Amerikietis Robert 
Byrne tesurinko 6 tš. Viso 16 
dalyvių. R. Byrne telaimėjo 
prieš jugoslavą dm Bukičą ir 
10 partijų sulošė lygiomis. 

Kazys Merkis 

N T S I A I Y I A S 
ŽEMES PLUTOS STORIS 
Geologai mokslininkai, ištyrę 

Himalajų ir Pamyro kalnynus, 
nustatė, kad tuose rajonuose 
žemės plutos storis maždaug 
25 km. 

Prisimintana, kad didžiųjų 
kontinentų žemės plutos storis 
— 30—40 km, o vandenynų — 
5—6 km. jm. 

N O R I P I R K T I 

Prie š v . Kryžiaus ligoninės 
ieškome pirkti namo. Skambinti 
776-4849. 

"IEŠKAU PIRKTI 
ig savininko (jokių agentų) 2-Jų ar 
4-rių butų mūr. namą — reikalingą 
taisymo. Marąuette Pke. taip Westem 
ir California. Pasiūlymus rašykite 

adr: Draugas, Adv. 6121, 4545 W. 

SSrd S t , Cbicago. uL 60€2& 

D t M E S l O 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

P l a u n a m e IT vaškuojame 
v i s a rusiu grindis, 

1 . B U B N Y S - TeL R E 7-5168 

«HtNIIUIIIHIItlll|||||||||||||||illllHllllllll> 
PAOLS.GE EXPKfc£S AGEBJCY 

MARIJA NOREKIENS 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Mes w, 
T E L . 

OUIHIMII 

gero* 
Europos 

Ctuoago. Ui 
WA 5-27M 

HlilllllUlllilIlilItlI 

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

Apdraustas perkrausrnnas 
Įyairhj atstumu 

IW.: 576-1882 arb* 316-5996 

T E L E V I Z I J O S 
SpaiTotoa tr Paprastos. Radijai 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymą* 

M I G L I N A S TY 
SS46 W 69tb S t M 776-1486 

— Mėgstu būti ne tik myli
mas, bet ir girdėti kad esu my
limas. Tylos karalystė yra ga
na didelė už kapo. 

George Eliot 

imiMiimiiiiMiiiminmiiiiiiHHnniiHH 
Ivatrtu prekių paalrtnktfl«a nebran
giai Č m o ą mnrtffln 

COSMOS PARGELS E X P R E S 8 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
U S S 8. Halsted St., Cruoai?o, UI 

SSOl W . 8 M h St. Chtcago. UI. 
THef . : •S&-97SV — 

Vy taa tan V> 
• I I IMIMIIHMII I I 'MII I IHIUIIMII I I I I I I I I I IHHI 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
ii kitas kraštus 

NEDZINSKAS. 4665 Arcber Ave 
Chicago. UL 60652, telef. 927-6886 

10% _ SO* — 
o i aprtrurtdt 

S0<X pigiau mokėsite 
Ir 

F R A N K Z A P 0 L I S 
sae»H w«a astfa su*et 

C h l o r o , Hiinot« 
Tetef. GA 4-8654 

O V I N G 
ŠERĖNAS pcrkrausto baldas tr 
kitas daiktus. Ir ii toli miesto M 
dimal ir pūna apdrauda. 

TBL — W A 5-8863 

M. A. t I M K U S 
"f OTARY PCBLIC 

fHOOME TAX SERVICE 
4256 So. Maptotrood, tel 254-74S6 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ lMcvtottmaA. pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie Mankai 

•MMtiittiuimnttiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiii 

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi "Drausre" 

Here is what you alnrays manted 
to know about our Certificates 

of Deposit and how they benefit you 
ST. ANTHONY 

SAVINGS PLANS 

RATE ANNUALYIELD 

m% 
m 
6'/2% 
R4% 

6 v c«r*.f'CO»e. 
S!.OOC minimum 

<yr. certif teo*e-
$' 000 mMMVNi 

1'ifr c«rWfica»«-
i' 00C minimom 

1 yr certrficete-
Sl.OOOmtoinum 

S*C mirirrvjm 

8.17% 
7.90% 
7.08% 
6.81% 
5.39% 

O. 

A . 

'A H>b*»e"*.ol pproltv is recwir«J by low oo cer-
iifco'e ori-^cpol wi*hdrown ortor to mot-jrity. 

WHEN AND H0W DOIRECEIVE tNTEREST ON CttTlf KATE SAVINGS? 

Any certifteote opened on pr betore the lOth of the rvtonth 
wi l l receive interest as of the ls t . (The moturity of the cer
tif k a t e is the t e r m from the actual dote the certificate was 

Interest is compounded daily and is paid qoarterly. Dividend 
dates oceur at the end of March, June, September. and 
December. Take your choice: add earnings to your certificate 
and permit them to compound; add earnings to a regular 
passbook account, or receive earnings in check form. 

• • 
If you prefer , y o u can receive an interest check monthly on 
ony certfficate w i t h a $5,000 minimum bolonce. Monthly in
terest is computed at the end of every month and is payable 
only by check. r ' 

CAN OEPOSfTS BE ADOEO TO MYPUESENTCnmFKATl ACCOUNT? 
' : 6 9 6 ? w t V •• 

Addit ional deposits can be made of a minimum of $100 if the 
maturity date is extended the term of the certificate f rom the 
dote of the deposit. Only deposits mode on or before the 
lOth of the month will receive interest a& of the Isf. 

FREE GIFTS NOW AVAILABLE! 
A variety of f ree gifts or those that can be purchased 
at a substantial savings vvith deposits of $300 and up 
are now on display on the 2nd floor, Sorry, one gift per 

family, supplies are l imited, so come in tomorrovv! 

f i i n t 
r i t l i o n y 
a vingra 

LOBBY HOURS 
M o n , 9 j . m . — 8 p.m. 
Tue* . , Thurs.. Fri » » . m . — i pjn. 
" » • • * • • . . • . . . . . . . • . 9 i . rn. — J p.m. 
W«« . 4 Suo Cio*ed 

*4£? SCUTM 42-« CCCR" « CtCERO. f t &GCSC 
Talaphor.<u 

ORIVE-JN HOURS 
Mon. —Fft. . ' . . . . - . . 8:36 J.rri. — 8:30 p m. 
T u « . , T n u r f . . . . . . . • . 3 0 # . m . - S . » p . m . 
r*i« • • * : 3 0 ».m.— 1:30 BJTJ. 
W«4J* es SMts* • • • • # « 9 ' n 

CLASSIFIED ADS 
B E A L E S T A T E 

7&ta hr PulaskL Mūr. $49.S0O. 7 k. 
4 mieg. 

«2-ra k Honun. Mūr. $32,900. 6 k. 
2 mieg. 

72-ra ir Christiaaa. Mūr. $40,000. 
5 k. 3 mieg. 

65-ta ir Pulaski. Mūr. $43,500. 6 k. 
4 mieg. 

67-ta ir Kotmar. Mūr. $54,900. 7 k. 
4 mieg. 

77-ta ir Pulaski. Mūr. $52,900. 6 k. 
4 mieg. 

57-ta ir SpaukUng. S34.900. 5 ^ k. 
2 mieg. 

63-čia ir Maplew<xxL Mūr. $33,900. 
6 k. 3 mieg. 

62-ra ir Richmond. Mūr. $35,000. 
7 k. 4 mieg. 

41-ma ir Mapiewoo<L Mūr. $39,900. 
6 k. 2 mieg. 

61-ma ir KUbourn. $55,000. 6 k. 
4 mieg. 
7ZJtia ir Whippte. Mūr. $39,900. 7 k. 
3 mieg. 

64-ta ir Maplewoo<L Mūr. $26,500. 
6 k. 3 mieg. 

68-ia ir Maplewood. Mūr. $40.000. 
6 k. 3 mieg. 

Mūriniai po 2 butus 
42-ra ir Kedzie. $36,900. 
64-ta ir Keating. $68,500. 
50-ta ir Talman. $37,900. 
52-ra ir Christiana. $54,900. 
53-eia ir Talman. $41,000. 
79-ta ir Christiana. $89,900. 
54-ta ir Artesian. $58,900. 
64-ta ir Homan. $34,900. 
67-ta ir KoUn. $92,000. 
60-ta ir FairfiekL $41,900. 
61-ma ir CampbelL $32,500. 
72-ra ir Campbell. $69,000. 
43-čia ir Richmond. $39,900. 
67-ta ir Artesian. $34,500. 

Mūriniai po 6 butus 
105-ta ir Austitn. $149,500. 
1364a b* Cicero. $164,900. 
77-ta ir Roberte Road. $125,000. 
Alsip, ID. $162,500. 
55-ta ir Pulaski. $124.000. 
140-ta ir KUpatrick. $164.900. 

Budraitis Reaity Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel, — 767-0600 

K K A L B 8 T A T E 

Geriausias Investavimas 
Lemante ir Apylinkėse 

2em6 p o 1, 2, 3. 4, 5 akrus, 20, 40, 
80, 100 akrų po $5,000 už akrą. 

ABROMAITIS R. E. 
1005 Porter St. — Lemom. DL 

237-6675 

Jei norit" parduoti ar pirkti 
n u o s a v y b e šaukite 

A. KAIRYS — 284-5700 
B o i h o u s e Realtors, Inc. 
4304 W e s t 55tii Street 
Prieš parduodami namą pasitar
kite i r sužinokite daugiau. Tu
rime didelį pasirinkimą prie
miesč iuose , priklausome Mul-
tiple Listing Korporacijai (MLC) 
Jei būčiau išėjės, palikite jūsų 
t e l e fono numerį. 

A. KAIRYS — 284-5700 

—« 
HELP WANTED YY8AI 

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
Need 1 working foreman & 1 operator 
A set-up man for Browne & Snarpe. 
Mušt be experienced in Cam lay-out 
and set-up. ExceUant pay. 40 hours. 
4 day week. 

ZENITU M A N L T A C r t ' R E S O 

N . OaBfornia, C h k a g o 

TeL — 4 6 3 - 6 4 8 0 

HELP WANTED 
GRINDERS 0.0 . and LA. 

Mušt speak a little English. 
Phone — 666-1821 

MABQUETTB P ARK 
2-jų butų mūrinis po 5 kamb. 

Gazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
66-tos ir Talman. 2emiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

Notariatas — Vertbnai 

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

So. Kedzie Ave. — 778-223S 

AVIONICS 
BENCH PERSON 

N AV ACOMM REPAK — 
Minimum 5-yeara espenence. Mušt 

be able to use ai! tęst ©uuipment 
includingr sienai generators, acopes. 

* Colllns. Kin«. and Lin Aire etc. bencb 
tęst eąuipment. 
AUTO PDLOT — 

Minimum 6-yeara experience auto 
pilot. Flight systema repair, preier 
heavy experience in FD-105, >'XJ-
10S. FD-109 Sj-stems. Mušt be able 
to use ai! tęst eouipment, iacluding 
sienai senerators. scop«s, CoUine. 
980L1-A, 971F-1, e t c 
DME — 

Minimum 5-years experience. JDME 
Transponder - Weather radar repair. 
Mvtat be able to use an tost eąuip-
menz including sign»2 generators. 
acopes, Oollins. Kiru?, Lin Aire, e t c , 
bencb tęst eeraipmeni. Murt be sėl i 
starters. 

Call JANET MITJ.KR 
(314) 436-7060 

An Equal opportunlty employer 

Atdaras apžiūrėjimai s ekm. baL Z 
d. ano 12 iki 5 vai, popiet 

6027 So. KILPATRICK A V E . 
Sav. parduoda 7 kamb. Georgian 
st i l iaus namą. Įrengtas rūsys . llA 
vonios. Kilimai. Peč ius , ša ldytu
vas . 2 maš. garažas . 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimmimiiiiiii 
NAMŲ PARDAVIMAS 

N a m u s veltui įkainuoja. 
G e l i u namus parduoti. 
Tur iu gerus pirkėjus. 

B E A L E S T A T E B R O R E E I 8 

P. ŽU M B AKIS — PR 8-6916 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIMIIIIII 

S kamb. mftr. 3 miegami. 66 ir Tal
man. $27.500 

Gražus bungak»w — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie, $ 6 4 2 0 a 

15 mero senumo, 5Vį 

Budraitis Reaity Co. 
Mes so 90 kitom narni) pardavimo 

įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
ChtragĄ — tas daug 
pardavimĄ iv pĮraJiną, 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

PRESS BRAKF SHEAR 
SET UP OPERATOR 

Experienced mušt read blue pririts. 
& 45 ton. Press Brake. 6' Shetr. 
Good benefits. Apply in Person 

B E R H A R D 
M V V D O V E B OORP. 
Ronte 1, B^ct ter , IU. 

( 312 ) 946-2281 
Equal opportunlty enaployer, m./f. 

.T. 

bs Jokio Jsiparelgo^iino s i mnHnfclt 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 

3 j NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBE Ir 
miegami. Daug rūbinių. 2 Vi maS. ga- ! SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 
ražas. 63 ir rfarragansett $54,000. 

2-ių aukštų — po 6 kamb, mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

N akrą žemCs Lemante. $10,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 

2951 W. 63rdSt.. 436-7878 

laNTOMOJAMA — F O R K E N T 

Išnuom. 7 kamb. butas — 4 miega
mi. Marąuette Parko rajone. Geras 
susisiekimas. Skambint po 5:30 v. v . 

teL PR 6-7178 

Viena moteris ieško kartu gyventi 
moters pensininkės, norinčios pigiau 
pragyventi, Marąuette Parko koloni
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Dėl daugiau informacijų 

skambint RE 7-8105 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. «3rd St., Chicago, DL 

767-0600 arba 778-9871 

Sudiev Žiemuže 
S kamb. naujo tipo nt&r. namas 

Ir sra-aža-a. Ontr. oro šildymą* ir 
vSsinlmas. G-alimo tuo] pažiurttl Ir 
nupirkti už $28,8(0. Marąuette 
Parke. 

4 Tleneta n t r a s % gamina, Mar-
quette Parke. Naujas gazu žudymam 
Naši* atiduoda ui SS8.800. 

ft kamb. labai modernas maro na 
mas aut plataus sklypo, tinkamas 
Seimai žavingai ryventi. Arti lt tr 
Kedzie. $39.800. 

IIHmilIUIIUIllIlllIUlItlUlttlIlIUIIUIIIIMfl 

EXPER'0 MACHINISTS 
A p p l y — 

H0RTHWESTERH ELECTRIC 
C0MPAHY 

1750 M. SprtagfieW 
Chicago, Illinois -

i i i i i i i i i i i i i i i i 

TOOL MAKER 
Hydrauiic valve & filter tnanufacturer 
needs a hi^ily skilled person for a 
variety of specialized tooi making 
tasks. Heavy experience in Jigs & 
Ffartures-die work wou!d be a plūs. 
Creative ability v-ould b e ari asset to 
our company. Friendly atraosphere 
good company benefits. For additional 
mformation: 
-

Call C. PATEEBSON 

For rent sarge 2 bedrm. ant. with 
dining rm. Adults bniy. Near Mar-
qoette Pk. Sttrve^ retrig. No pets. 
$220.00 per mon. 

2S1R WEST 64TH STREET 
Ižnuomojamaa 2-jų miegamų 
butaa. $196.00 mėn, 

McKET ft POAGFE 

TeL — 

IŠNUOM. Marąuette Pke. 6 kamb. 
butas 2-me aukšte. Suaugusiems. 
70S4 S. RockiveU Sc TeL 4714078 

Išnuom. 6 kamb. botas pirmame 
aukšte. Suaugusiems. Jokių gy
vuliukų. Gceroj — 49th Ave. 

Skambint 656-6889 

Išnuom. naujame name pirmame 
aukšte 3-jų kamb. butaa vyresn. 
amž. asmeniui. Skambinti iki 2 vai 
popiet tel. i76-4364 

Gražus piatun sklypas Ir 
ICarąuette Pke. Vertingas pirktini. 

Trtrtas 2-JŲ anksto mūras. S butai 
Ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileidę Iki 
$18,500. Uarquett« Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 Wost 7lst Strott 

Tel. 737-7280 ar 737-8534 

5 4 1 - 3 0 0 0 

FLIHD FOWEB SYSTO2MS 

v 
511 Glen Avenue 

WHEELING, IL2JNOIS 
An Eqnal Opportunlty Bmpioysr | a W 

DCPERIENCED TRUCK 
MECHANIC NEEDED 

Mušt speak English 
CaU — 666-3855 

Good steady work 

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

OLEANLNG PEOPLE 
People to ciean a few mal-

dings for nite time. Good pay 
and benefits. 

CALL — 

J. Robert 971-1776 

BLznienamt ax«imoka skelb* 

ris dieruraJtyJe 

BMMEDtATE OPRNTNGS 
MEN AND H'OM K N 

Light Punch Press Operators 
Qualitj Contro! Inspectcrs 
Macfclne Operators 
3čažr.t«Gacoe 

Csccellent beaefita inohiding den< 
M , f • » 
4XES3CAX GASS^I €?8-35oO 

HELP WANTED — MOTERYS 
» I » I I > I « • I I i — — • » — » « * 

R e i k a l i n g a m o t e r i s p e n s i n i n k e 
gyvent prie kitos moters. Lengvas na
mų ruošos darbas. Gyventi vietoje — 
kambarys ir išlaikymas. Atlyginimas 
pagal susitarimą. Apyl 06-os ir Pulas
ki gatves. 

Skambinti 735-4688 

Key Punch Operator 
Immediate opening for fu l l - t ime 

operator. Smal l congenial depart -
ment. Quiet southv /es t aide n e i g h -
borhood. E š c e l l e n t fringes. 1 2 holi-
davs. pension. h e s l t b insurance. 
8:30—5. 

B E L L ELKTR1C 778-6111 

EXPEE D W A U K E S S E S 
ANB BAE^tUDfe 

A ^eel gpod piioc t o ' •or^ Af-
ply s , pertoc ^ pecabto c? ca£. 

cioo cu^cr., yricG, z*, e&r-siso 

1 1 • • 



tf 
Balandžio men. 9 d.f sekmad, 

3:00 valand? popiet 
S A U L I Ų S A L Ė J E 
2417 West 43rd Street 

^ 
I Muzikologijos Archyvo Koncertas 

liuli* ^limiiiiiMlBiillIliilIHiSiilIl •ui:!: *iiUJIK • • 

PROGRAMOJE: Styginis orkestras "Trimitas" 
Vytaute D. Šaulių Rinktinis 
vokaline grupe 
Solistai: Aldona Buntinaite ir 

Albertas Paulikaitis 
Diriguoja Povilas Mieliuli* 

ŠOKIAI P O K O N C E R T O o—o Įėjimas 5 doL 

J 
ETNINIS SIMPOZIUMAS 

Movo 18 d . Chicagoje Serbų, dabar pasireiškiančiu politikų 
Tautiniuose namuose (3909 W . j sporadiškų susidomėjimu etni-
Nor th Avenue) įvyko Etninis kais vien tik priešrinkiminiais pe-
simpoziumas, kurį surengė Vidu- riodais. 
rio - rytų Europos tautų drau
gystės susivienijimas (Alliance 

East of Friendship of Central 
European Nations), kurio pirmi
ninkai šiuo metu yra lenkas dr . 
J.F. Moralevski (jo tėvas lenkų 
laikais buvo Vilniaus miesto ar
chitektas) . 

Susivienijimas buvo įsteigtas 
1956 m. Chicagoje. Pradžioje jį 
sudarė lenkų bei čekų atstovai. Po 
to buvo įtraukti ukrainiečiai, bet 
pastarieji dabar nutolo ir pvz. 
šiame simpoziume nedalyvavo. 
1972 m. sausio mėn. to paties 
dr. J .F. Moralevskio ir kitų lenkų 
atstovų pastangomis buvo ban
dyta į susivienijimą įtraukti ir 
lietuvius, bet tarpusaviai atstovų 
pasikalbėjimai neprivedė prie lie
tuvių įsitraukimo į tą susivieniji
mą. Šiuo metu tą susivienijmą su
daro čekų (nors raštuose rašoma 
čekoslovakų!,), lenkų, serbų ir 
slovėnų atstovai. Siame simpozhi 
me kalbėjo tik tų keturių tauty
bių atstovai. Serbų kalba pakvieti
me pažymėta, kad turėjo kalbėti 
ir rumunų bei lietuvių atstovai, 
bet numatyt i atstovai simpoziu
me nedalyvavo. 

Svarbiausią simpoziumo dalį su
darė Illinois universiteto Chica
go C a m p u s Slavų departamento 
dekanas dr. N . Moravcevič (jo 
žinioje yra ir to universiteto lie
tuvių kalbos programa, prof. dr. 
J. Reklaitienės vadovaujama) re
feratas. Prelegentas plačiai kal
bėjo a-pie faktiną ir galimąjį į-
vairių etninių grupių svorį JAV 
viešajame, o ypač politiniame gy 
venime. "Etnikai", sako, JAV 
yra gausūs, bet jų svoris 
viešajame gyvenime kur kas 
menkesnis, negu jis galėtų būti. 
Ta i liečia ypač ateivius iš Euro
pos. Sako, tik žydai ir airiai turi 
didesnį svorį kaip kitos skaičiu
mi ne t didelės etninės grupės. 
Tos dvi grupės visų 'pirma visai 
integravosi į JAV visuomene ir 
tai kė tik- kalbos, be t ir išorinės 
kultūros požiūriu, viduje likda-
mos visiškai savitos: žydai liko 
žydais, o airiai — airiais, Airijos 
dideliais patriotais. Pastarieji, ne
būdami gausūs, JAV visuomeni
n i ame gyvenime neginčijamai 
vaidina didelį vaidmenį. įdomų 
precedentą sudaro ateiviai aust
rai (vokiečiai), kurių skaičius JA 
V nėra didelis, bet, daugiausia 
būdami inteligentai, ekonominia 
me ir moksliniame JAV gyveni
me užima atcakingas vietas ir su 
jų balsais skaitomasi ir kongrese. 
Kaip tolimesnį pavyzdį prelegen
tas nurodė lietuvius, kurie, nebū
dami gausūs, savo visuomeniniu 
svoriu yra toliau prasiveržę negu 
kito* grupės. Tai, sako, įvyko to
dėl, kad naujausioji lietuvių atei-
viįa .daugiausia buvo inteli
gentai, išsimokslinę žmonės, ku
rie getai suprato jaunimo moksli
n i m o svarbą. 

Dr . Moravcevičiaus manymu 
kelias i etninių grupių svorio pa
didinimą eina per paskirų etni
nių grupių jungimąsi į draugiška 
susivienijimą, ypač koordinuo
j a n t ir jungiant visą veiklą, 
siekiant savo kraštą išlaisvinti iš 
sovietiškos okupacijos, ir kuo di
desnį skaičių studijuojančio ir čia 
mokslus baigusio jaunimo su są
lyga, kad kiekviena etninė grupė 
neužsidarytų gete, bet kuo giliau 
gyventų krašto viešuoju gyveni
m u , pati išlikdama etniškai savi
ta. Gerai suorganizuota, kompak
t inė k kultūriškai stipri etnikų 
3*asė viešąją šio krašto nuomo
n e norima kryptim: galės lenkti 
visą laika, © nė vien tenkintis iki, 

Daugelis net ir studijuojančių
jų nesiorientuoja JAV auklėjimo 
sistemoje ir jos teikiamose gali
mybėse. Stipendijų ir visokių pa
lengvinimų JAV mokslo įstaigos 
ir institucijos turi net labai daug. 
Tiesa, iš apie 1800 JAV aukštųjų-

mokyklų gal tik kokie 75 univer
sitetai yra "geriausi" (iš jų 40 vie
šieji ir 35 privatiškieji), tačiau ir 
"Silpnesniuose" universitetuose 
mokslo ir studijų galimybės per 
mažai yra etninių grupių išnau
dojamos, per mažai į tas progra
mas įnešant etninius klausimus. 

BALTIC Vn&AI*S*i£A0UE W CAHAfiA 
COHVEHTKB* ..*»*> « m 

EKUMENIŠKI KURSAI ekumenizmo klausimais. Pa-
Daugiau kaip du šimtai • gr indinė kursų tema buvo — 

mokslminkų iš įvairių pasaul io ' " A u ^ Kristuje". Melboumo 
kraš tų dalyvavo Melboumo uni- anglikonų K . 
versiteto surengtuose kursuose S^111^^3 

tono ir Delhi . Suvažiavimas baig-

paskaitoje pažymėjo, 
j o g ekumeninės veiklos svar
biausias uždavinys y r a bendro-

tas visų trijų tautų himnais . Y r a ' m i s pastangomis ieškoti tų es-
sumanymas kreiptis į Kanados!. 
veteranų lygą bendradarbiavimo 
reikalu. 

St. D. 

minių elementų, kurie gali pa
t a rnau t i pilnos, krikščionių vie
nybės a t s t a t y m u i 

Pabaltiečiai kariai suvažiavę Toronte 

Etnikai turi taip žinoti, kad 
šiame krašte neretai net ir labai 
svarbūs ne tik JAV, bet ir kitų 
kraštų klausimai vienaip ar ki
taip buvo išspręsti, vien pasire
miant paskirų žmonių asmeniš
kais ryšiais, pažintimis užmegz
tomis universitetuose. 

Diskucijose daug buvo kalbė
ta studentų "mainų" programa. 

Studijos JAV jaunimo iš totali
tarinių kraštų neabejocinai didi
na skaičių būsimųjų rezistentų 
prieš totalitarizmą, o studijos lais
vo pasaulio jaunimo totalitari
niuose kraštuose parodo tam jau
nimui, kuo skiriasi viešas ir asme
niškas gyvenimas totalitarinėje ir 
laisvojoje visuomenėje. Žinoma, 
sako, tai yra ilgalaikė veikla. So
vietai, sako ypač norį technologi
jos mainų programos ir visaip 
vengia sociologinių, ideologinių 
mainų, bet ir Sovietai niekad ne
pajėgs ilgai išvengti ir tokių mai
nų. — Dn. 

jėgtų susitarti. 
Suvažiavime padaryta 

I nuotrauka. Lietuviai kariai buvo j 
bendra atstovaujami iš Toronto, Hamil-

KANADOS ŽINIOS 
Toronto, Ont 

PABALHEČIŲ KARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

1966 m. Toronte buvo įsteig
tas Baltic Veterans' Corps. Orga
nizacija apjungė estus, latvius ir 
lietuvius karius veteranus. Nuo 
to laiko išsivystė gana darnus 
bendradarbiavimas. 1976 m. 
įsteigta kita panaši organizacija, 
Baltic Veterans' League in Ca-
nada. Lygą sudaro pabaltiečių 
kariniai skyriai visoje Kanadoje. 
Kiekvienas padalinys siunčia vie
ną atstovą į lygos centrą Toron
te ir taip išrenkama valdyba. 
Šiuo metu .lygiaipirmininkauja 
tarybos perrinktas St, Jokūbaitis, 
VI. Putvlo "šaulių kuopos' Toronte 
pirmininkas. 

S.m. kovo 4 d. Toronto Prisikė
limo parapijos patalpose įvyko 
pirmasis minėtos lygos suvažia
vimas. Paprastai kiekvienas da
linys siunčia penkis atstovus į su
važiavimą. Šiame suvažiavime da
lyvavo 42 atstovai. Lietuvius at
stovauja šauliai, jūros šauliai ir 
Karių-veteranų sąjunga "Ramo
vė" iš Toronto, Montrealio, Ha
miltono, Delhi, Sudbury, S t Ca-
tharines ir Windsoro. 

Suvažiavime keltas pabaltiečių 
reprezentacijos reikalas kanadie
čių politikų tarpe. Savo kalboje 
Estų konsulas I. Heinsoo iškėlė 

Pabaltiečių Federacijas veiklą 
Kanadoje, ypač paminėdamas 
parlamento rūmuose rengiamus 
vakarus, kur susidaro gera pro
ga pasikalbėti su parlamento na
riais, senatoriais ir vyriausybės 
ministeriais. Kovo 1 d. surengta
me vakare daugiakultūriškumo 
min. Norman Cafik (ukrainiečių 
kilmės) pažadėjo kelti žmogaus 
teisių klausimus Belgrade Savo 
pažadą ištesėjo ir sovietų atsto
vui Belgrade priminė pabaltiečių 
disidentų klausimą bei žmogaus 
teisių problemą. Suvažiavime pa
liesti ir vidiniai lygos reikalai. 
Aplamai suvažiavimas praėjo la
bai darniai. 

Praeitą rudenį Lietuvos kariuo
menės šventės minėjime Toron
te lietuviškų damų pynę atliko 
estų orkestras. Ta i nuopelnas S t 
Joįcubaičio ir Alfonso Prialgaus-
ko, kuris transponavo muziką 
minėtam orkestrui. Lietuviškoji 
publika, dalyvavusi minėjime or
kestrą priėmė labai šiltai. Lygiai 
ir estai kariai vereranai pasijuto 
įvertinti. Darnaus bendradarbia
vimo pasėka ta, kad minėtasis or
kestras gros Pasaulio Lietuvių die
nų — Dainų šventės įžangos 
maršus Maple Leaf Gardens. Tai 
jau reiškia pabaltiečių bendrą jė
gą, ko sovietai labai bijo ir ne
nori. Sovietams labai patiktų, kad 
estai, latviai ir lietuviai eitų skir
tingais keliais ir niekada nepa-

LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 

LEISTI SĄJUNGA 
leidžia KRONIKŲ knygas lietuviai ir kitomis kalbomis. 

1978 m. pavasarį Chicagoje išleis „L K B Kronikos IV 
tomą (8 Kronikos) lietuviu kalba, o Lojolos Universiteto vardu 
bus išleista I tomas (7 Kronikos) ispanų ir I tomas (10 Kro
nikų) angly kalbomis ir plačiai paskleista tų kalbų kraštuose. 
P o to seks kiti tomai. 

Junkimės su persekiojamais! kaip 5 dol., amžinieji — 1 0 0 dol. 
lietuviais į didžiąją kovą už j ir mecenatai — 1000 dol. Už vi-
Tautos i r religijos laisvę, jų lei- J sus gyvus ir mirusius narius 
rlžiamas "LKB Kronikas" skai- j meldžiamasi ir kasdien aukoja-
tydami i r skleisdami laisvajame į mos šv. Mišios. 
pasaulyje. 

EU D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VY0AS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So. Callfomia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ii U 3-9852 

46050? South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

"LKB Kronikos" knygų leidi
m a s įvairiomis kalbomis reika
lauja labai didelių sumų lėšų. 

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

Visiems aukotojams išduoda
mi kvi tai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

Aukojusieji ne mažiau kaip 
100 dol. bus |rašomi leidžiamose 
knygose. 

Aukas siusti adresu: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6835 So. Talman Ave., Chicago, I1L 60629, L.S. A. 

i , L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS 
VALDYBA 

i t A. GRACE SHILAKE5 
Gyveno Iivonia, Miehigan. 
Mirė kovo 29 d., 1978, sulaukus 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus John, sesuo Sophia 

Podžius, 7 anūkai, 11 proanūkų ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Velionė buvo sesuo mirusių: James Shilakes, Helen Chu-
tis ir Virginia Panion Brown. 

Kūnas pašarvotas Charles R. Step koplyčioje, 18425 Beech-
Daly Road, Redford, lOch. 

Laidotuvės įvyks pirmad , bal. 3 d. 
Gedulingos pamaldos už veliones sielą bus šv. Antano pa

rapijos bažnyčioje- Po pamaldų bus nulydėta j Holy Sepulchre 
kapines, Southfield. Mich. 

P A DĖK A 
A. f A. KAZIMIERAS PLĖNYS 

Mūsų mylimas vyras, tėvelis,' senelis, uošvis ir brolis po il
gos sunkios ligos amžinybėn i ėjo 1978 metų kovo mėnesio 
4 dieną. gv. Kazimiero kapinėse palaidotas kovo 7 dieną, 37-tame 
bloke. 

Gi'aus sielvarto prislėgti dėkojame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems mūs mylimo Kazimiero ligos metu jį lankiusiems 
ir mus guodusiems. Dėkojame dr. Rimgaudui Nemickui už ilgą 
rūpestingą gydymą. 

Nuoširdžiai dėkojame mus užjautusiems gilaus liūdesio die
nomis, taip pat velionį lankiusiems koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjusiems į kapus. Dėkojame kariams ramovėnams už at
sisveikinimą ir ypač Andriui Juškevičiui ir Jurgiui Stankūnui 
už atsisveikinimo pravedimą ir jautrias kalbas. Dėkojame už 
aukas šv. Mišioms, taip pat už aukas Lietuvos Dukterų drau
gijai ir Lietuvių Fondui. Dėkojame už gausias gėles, kuriomis 
jis būdamas gyvas visuomet džiaugdavosi. Dėkojame už mums 
pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje, taip pat 
Sophie Barčus ir Margučio radijo programų vadovams. 

Nuoširdi padėka Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
Antanui Zakarauskui už maldas koplyčioje, gedulingas pamal
das bažnyčioje ir palydėjimą į kapus. Dėkojame kun. Zenonui 
Gelažiui už velionio lankymą ligos metu ir maldas. Taip pat 
nuoširdi padėka kun. Pranui Garšvai už maldas koplyčioje. 

Dėkojame solistui Stasiui Barui už jaudinančias giesmes 
bažnyčioje. \ 

Ačiū ir karsto nešėjams. Taip pat dėkojame laidotuvių di
rektoriui Doaald Petkui už rūpestingą laidotuvių tvarkymą. 

Nuliūdę — Žmona Sofija, sūnūs Rimvydas ir Liucijus so 
šeimomis ir brolis Aleksandras su šeima 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
mus dalvvauti šiose laidotuvėse. 

gimines, draugus ir pažjsta-

>~t±fide: S&ses. v * ^ proaafikai ir scsoo. 
La i i dirdg. Cbarias R. Step, Tel (313) 531-1888 

i t A. KUN. EUGENIJUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo broliui kun. ANTANUI SABA
LIAUSKUI, seserims PAULINAI DAMBRAUSKIENEI 
ir VIKTORIJAI ORENTIENEI ir visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia IT kartu liūdi 

• 

owe 

Groivyda Giedraityte 

Mažeikai Evans 
Laktotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTCRN /B/E. 

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

E T K U S 
T C V I I I R SO NUS-

MARQUETTE FUNERAL HOME 
f S T S MODERNttKOS KOPLYOOfc 

2533 West 71 St. Tai. GRoYenhill 6-2345-6 
«!0 Se. 50th Ava* Cicero T0wnhall 3-2106-9 

\JKATI 4UTOMOBIlX4Ab> STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKU 

3307 SO. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE Virginia 7-8872 
2424 W. 69th STREET TeL REpubUc 7-1213 
11028 Southwe*t Hlątmay, Palos Hills. HL 'ĘeL 874-4410 

PETRAS BIELIONAS 
4348 SO. CAUFOBNIA AVE. TeL LAiayette 3-3672 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. L1TUAN1CA AVE. TeL YAnb 7-1138-39 

POVILAS J. 
3354 SO. HALSTED STRfET 

RIDIKAS 
TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - SUTKUS 
1446 SO. 50tfc AVEo CICERO, ILL. ToL OLcjupfc 2-1006 

file:///JKATI


6 DRAUGAS, fofifarflmfl, 1978 m. balaadHo m§n. I d. 

x Rašyt. Jurgis Jankus ku
rio naujas novelių rinkinys "Ir 
vėl nepasimatėm" neseniai iš
leistas Lietuviškos Knygos klu
bo ir turi nepaprastai gerą pa
sisekimą, yra atvykęs į Chica-
gą, kur penktadienį Jaunimo 
centro vakaronėje buvo supažin
dinta su autoriumi ir pačiu kū
riniu. Rašyt. J. Jankus penk
tadienį dar rado laiko aplankyti 
"Draugo" redakciją ir pasikal
bėti spaudos reikalais. 

x Chicagos Kataliko gamtos 
mokslo mokytojų konferencija 
įvyks Marijos aukšt. mokykloje 
šeštadienį, balandžio 8 d. Pro
gramai reikia registruotis tarp 
8:30 ir 1 vai iš ryto. Konfe
rencijoje bus keletas paskaitų 
specialistų, dėstančių gamtos 
mokslus įvairiose katalikų 

X Žurn. Alfonsas Nakas kar
tu su žmona Brone rengiasi iš 
Detroito atvykti į Cbicagą ir 

j balandžio 16 d. dalyvauti pre
mijos įteikimo iškilmėse, kurios 

i rengiamos įteikiant tūkstantinę 
Eugenijaus Kriaučeliūno memo
rialinę premiją jaunimui, metų 
bėgyje geriausiai pasireišku
siam lietuviškoje veikloje, spau
doje ar reprezentacijoje. Tokiai 
premijai šiemet buvo išrinktas 
Viktoras Nakas, šiuo metu stu
dijuojąs politinius mokslus Wa-
shingtone, D. C. Laureatas taip 
pat iš Wasbingtono atvyks pre
mijos įteikimo iškilmėms. 

x Petras Skevereckas, Chica-
go, 111., balandžio 2 d., sekma
dienį, švenčia savo šimtąjį gim
tadienį. Gimęs Lietuvoje, J. A. 
V-bėse gyvena nuo I pasaulinio 
karo laikų. Jau keliasdešimt 
metų prenumeruoja ir skaito 
"Draugą". Išaugino du sūnų ir 
dukterį Ona Skeveriūtę, žino
mą dainininkę - solistę. Sukak
ties proga sukaktuvininkas* su
silaukė daug malonių sveikini
mų. Ilgametį savo skaitytoją 

IŠ ARTI IR TOLI 
D102. BRITANIJOJ n a n u susirinkamas, kori atidarė 

lapyi. pirm. A. Miškelevičuia. 1 
• ™& D R L S 8 k y * » i š s i - | a p y l i n k ė s v a d o v y b c i ž r i n k t i v * 

VASAKIO 16-TA 
DARIAUS - GIRĖNO 

MOKYKLOJE 
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo šešiasdešimtoji sukak
tis Dariaus - Girėno mokykloje 
buvo iškilmingai paminėta va
sario 25 d. 

Minėjimas įvyko Jaunimo 
centro žemutinėje salėje, daly
vaujant mokiniams, mokyto-

: jams, tėveliams ir svečiams, 
i Programa buvo gan įvairi ir 

X "Elta-Press", italų kalba j y\nin\ Mokykloje laikomasi 
mokytoja ses. M. Pius. Lietu- leidžiamas informacinis biulete- j dėsnio, kad švenčių programa 
viai gamtos mokslų dėstytojai į ̂  pereitų metų gruodžio mė-; turi apjungti visus mokinius ne 
turėtų šia konferencija domė- į nesio numeris, yra pasiekęs re-
tis ir dalyvauti. įdakciją. Biuletenyje duodama ~ ^ ^ Pundzevičios, Great 

labai daug medžiagos is "Lie-;N e c k N y nepriklausomos 
t u v i u K o r a l l l i - l l R o T T l T ' A l n D Vvn- I 

Lietuvių tautinių šokių grupė šoka Chicagoje Richard Daley centre 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
vien tik gerai kalbančius ar iš- j šaulių rinktinės patalpose, buv 
skirtinais artistiniais gabumais 
pasižyminčius, todėl ir šį kar-

Hollywood svetainėj. 
Klubo sekretorius A. Dargu-

tą dalyvavo visi, pasirodydami' žis paskirtas ryšininku su P. L 
atskirais skyriais. 

Minėjimą pradėjo 
S. žaidynių komitetu, kiek tai 

mokyklos!, liečia Chicagos šachmatininkų 
vedėjas mok. Juozas Plačas, iš- į pasirodymą Toronte, birželio 
ryškindamas šventės reikšmę j gale. Lietuvių šachmatininkai, 
praeityje, dabartyje ir ateity- į sekę informacijas dėl tvarka-' rio 18 d. Šv. Mišias aukojo ir 
je. Aštunto skyriaus mokinė! raščio ar kitų sąlygų, suristų pamokslą pasakė prel. dr. P. 
Rasa TijūneJytė trumpu rasinė- su kelione į Torontą, turėtų su- Jatulis iš Romos, asistuojant 
Ku apžvelgė svarbiausius įvy- į sižinoti su A. Dargužiu. kun. P. GirčhiL Bendrai pava-

rinko naują valdybą kovo 11 d. 
įvykusiame metiniame narių su
sirinkime. Valdybą sudaro Juo
zas Blažys, A. Gramauskas, J. 
Pilipavičius ir M. Auškalnienė, 
kand. K Rimaitis; revizijos ko-
misijon — V. Miškinis, K. Nar
butas ir B. Alekna. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Mirė Monika Sapijanskai-

tė - Kuosienė, Šiaulių pedagogi
nio instituto lietuvių kalbos ir 
literatūros vyresnioji dėstytoja, 
sulaukusi 51 metų amžiaus. 
Institute dėstė nuo 1954 metų. 
Yra paruošusi keletą kalbinių 
studijų ir vadovėlį. 

VOKIETIJOJ 
— Bad Zwischenahn Vasario 

16-sios minėjimas įvyko vasa-

,auk*L mokyklose." Pirmininkė Į s v e i k i n a * " D r a u & a s " 
yra Marijos aukšt. mokyklos 

kius Lietuvos istorijoje. Susirinkusieji dalyvavo žaibo karieniauta "Zur Weisse Trau-

Vilkutaitis ir A. Miškelevtthia. 
Kontrolės komisija sudaryta iš 
pirm, V. Sivonio ir nario Pr. 
Kundroto. 

— Hamborge Vasario 16-ji 
paminėta vasario 4 d. Iškilmin
gas šv. Mišias sv. Angaro baž
nyčioje koncelebravo didelis lie
tuvių bičiulis Stockholmo vys
kupas dr. Hubertus Branden-
burg su kun. dek. V. Šarka, 
lenkų kun. J. Sliwanski ir uk-
rainiečių dek. L Leskowicz. Gra
žų pamokslą pasakė pats vys
kupas. Per mišias buvo gieda
mos lietuviškos giesmės. Mi
nėjimas vyko didžiojoje Kata
likų akademijos salėje, išpuoš
toje lietuviškais ženklais ir gė
lėmis. Dalyvavo apie 300 žmo
nių, tarp jų ir vysk. Branden-
burg, Jordanijos, Domininkonu 
ir Bolivijos konsulai. Iškilmes 
pradėjo LB Hamburgo apyL 
pim. L. Narkus. Tylos minute 
pagerbti žuvusieji ož Lietuvos 
laisvę. Sveikinimo žodžias ta
rė vysk. Brandenburg, Latvių 

tuvių Katalikų Bažnyčios Kro
nikos", tuo informuojant apie 
okupuotos Lietuvos pogrindžio 
spaudą ir komunistų persekio
jamus lietuvius katalikus. Biu
letenį redaguoja prel. V. Mince
vičius. 

X Inž. J. Stankų?, kartu su 
savo žmona soliste Vanda Stan 

X Kun. Petras PatiaJba. vi
siems pažįstamas iš savo veik
los Chicagoje. šiuo metu gyve
nąs Hot Springs, Ark., yra at
vykęs į Chicagą ir apsistojęs 
Cicero, kur anksčiau ilgus me
tus darbavosi. Jis žada čia pa
būti iki ateinančios savaitės vi
durio. 

X linksmi dalykai Atvelykio 
pažmonyje Lietuvio sodyboje 
bus šį sekmadienį, nuo 2 vai. 
r>> pietų, vadovaujant aktoriui 
Alfui Brinkai. Užkandis visą j atsiuntė savo dienraščiui "pavė-
dieną. Visi laukiami. luotus velykinius sveikinimus", 

j kuriuos parėmė 100 dolerių au
ka ir tuo gražiai sustiprino 

Esame labai dė
kingi. 

Lietuvos kariuomenės genero
las, mus maloniai pasveikino, 
atsiųsdamas prenumeratos mo
kestį, apmokėdamas prenume
ratą dar vienam asmeniui ir 
pridėjo 10 dolerių auką. Už vis
ką maloniai dėkojame. 

X Kazimieras Motušis, Los 

Penkto skyriaus mokiniai su-' turnyre. Bet vos žaidirnams j be" svetainėje, kurioje vyko ir 
vaidino "Pavyzdinė pamoka ne-! įpusėjus, buvo pareikalautas; minėjimas. Pradėjo vietos apy- centro komiteto pirm. A. Čipo-
priklausomos Lietuvos mokyk- ] ir vienbalsiai priimtas, taip va- j linkės pirm. P. Kazirskis, pra- j lis, estų atstovas Jogimar, Len-
loje". Mažieji vaikų darželio\ dinamas "time out" ir tai tik' vedė A. Požėla. Sveikino bur- ' kų — kun. Sliwanski, ukrainie. 
mokiniukai padeklamavo "Noriu i n e vienai minutei. Paaiškėjo, mistras Osmer, kataL parapijos &ų — Toporickij, Hamburgo 
pamatyti" o pirmasis skyrius \ kad šį vakarą buvo ir staigme- klebonas Zonk, prel. Jatulis ir parlamento — prof. dr. R. Seff-
— Vytės Nemunėlio eilėraštį 
"Toli už jūrų marių". 

Antrasis skyrius guviai pa
šoko tautinį šokį "Malūnėlis". 

Visus sužavėjo mažųjų chore
lis, labai gražiai padainavęs ke
lias daineles. 

Trečiojo skyriaus mokiniai 
pašoko "Noriu miego". Šešta 

X Vydūno Jaunimo Fondo 
25 metų sukakties minėjimas j ūjySy^ 
įvyks sekmadienį, balandžio 16' 
d., 3 vai. p. p. Lietuvių tauti-
niouse namuose. Sukakties pa
grindinis kalbėtojas bus liūtas Į . T V , T * :* ~~ T+Z. T 
% . . , , . J . .. \ų 7 dolenų auka. Dėkui 
Gnnms. Memnę programos dalj 

kiene gražiai besireiškią lieta- i^1™' C a l i f ' atsiuntė sveiki- j ̂  s k y r i u g ^vaidino "Gedimino 
vių visuomenėje, dažnai ir f i - ' m m u s l r auks*- A S u - sapną", o septintasis sk. atliko 
nansiškai paremia lietuviškus! X K a z y s D a o n v s ' La G r a n " ilgoką montažą "Mano protėvių 
reikalus. Šiomis dienomis jiedu I g e P a r k* m " p n e P r e n u m e r a t o s j žemė". Su deklamacijomis pa-

mokesčio pridėjo 7 dolerių auką. s i r o d ė ketvirtasis ir aštuntasis 
A č i i skyriai 

X Aukų atsiuntė: po 4 doL 
— Vaclovas Griškėnas, Prakse-
da Jakutienė, Jonas S takaus - j j^ HaįT1Qq g g ^ metais -^y, 
kas; 3 doL — J. Guntuhs; du 
dol. — Ant. Grinius. Visiems 
dėkojame. 

x Emilija Meškanskiene, Chi-
cago, EI., parėmė savo dienraš-

Programos pabaigai vyresnių
jų skyrių choras padainavo ke-

siančios dainų šventės repertu
aro. Įspūdingai buvo atlikta 
'Lietuva brangi", jausmingai 

X Jonas Kavaliūnas, Chkago, iodinę čaU a t U e k a n t septinto 
į IH., apsilankęs "Drauge P831" i skyr. mokinei Audrei Budrytei. 

Minėjimo pabaigoje visi ben-išpildvs Jonas Ke'ečius ir Vita I x Vaikam, pasakos garsinės! naudojo atpigintų knygų išpar-
Vasaitienė. Bilietus galima už-1 kasetes forma yra ruošiamos Į davimu ir nusipirko įvairių lei- drai sugiedojo Lietuvos himną. 
sisakyM pas D. Eidukienę. teL Bogutų elektronikos laboratori- j dinių už 51 dolerį. Tokiu būdu Mokinius programai paruošė 

(pr.). K*. Jau yra paruošta pasaka j jis nuoširdžiai prisidėjo prie k l a s i m o k v t ojos . Chorus dai-
"Lapės ir vilko draugystė". j knygos leidimo stiprinimo. Dė- n ų i š m o k ė •„ vadovavo dainavi-

x A. Gylys, 01ymp;a. Wash., į k oJa m e- ! mui muzikas Faustas Strolia, o 
suprasdamas lietuviškosios spau' X A L T o s L a k e County, Ind., tautinius šokius išmokė moky-
dos reikšmę ir norėdamas j ą

! sk>rius per valdybos sekretorių to^ G i e d r ė Čepaityje. Visi bu-
stiprinti, atsiuntė 20 dolerių i K a z i V a I e š k ^ atsiuntė "Drau- V o patenkinti gražia minėjimo 
auką ir tuo būdu dosniai pa- ^ r .20 d o l e r i u auk** Maloniai programa. kuri, tačiau, būtų 
rėmė dienraštį. Mielam Rėmė- j d 2 k o J a m e - buvusi jspūdingesnė ir pati 
jui esame labai dėkingi. i x **• A n t a n a s MarčnikaJtis, ^^^ iškilmingesnė, jei visa 

Gilespie, EI., pre prenumeratos tai ^ ^ ^ c e r v i 0 j e h* sceną 
metinio mokesčio pridėjo 9 do- į turinčioje salėje. 
lerių auką. Labai ačiū. _. , ,_. . 

j Po mmejimo rvyko mokytojų 
. m i x Juozas P o p i n s L o s A n g e - į r tėvu korniteto nosėdis ku-

veiksmų u-7 scenų operos prem-i. ~,.f .+„-„«„ j . - , , . , , J L . ^ Koniteto poseois, KU 
iera 8 vai vak Mariios aukšt.; ' ' a t n a u J m d a m a s P 1 ^ name buvo svarstoma Dariaus-
mokyklof a u l o n > į . s a ^ į I numeratą atsiuntė auką. Dėko- Girėrio m o k y k l o 3 g ^ j . 
guoja AK-vdas Vasattis. Rėži- J m e t u sukakties paminėjimo aka-
suoja D. EDeks iš New Yorko! x Operos valdyba praneša, \ demija, kun ^ ' k s š. m. balan-
operos. Dainuoja Dana Stankai- k a d *o sekmadienio, balandžio <^o 9 d.. Jaunimo centre. Ti 

376-2153. 
X Rašomosios maft. Betuvi* 

ku raidynu, visuose modeliuos^ 
xr elektrinės gaunamos Cbicago 
Je: •T)rangas" - 4545 W. 63rd St 
ii vakarais pas A. Daugirda 
teL 476-7399 arba tiesiai ii 
S P A R T A savininko J. L 
Giedraitis, 10 Barry Dr.. 
E. NOBTHPORT, N. Y. 11731 

fsk) 

x 1978 m. kefionin { VHmų 
tvarkaraštis jau paruoštas* Tei
raukitės pas Marių Kieią, 6557 
So Taiman A ve., Cbicago, DL 
60629 telef. TS7-1717. rtr.>. 

x lietuvių Opera šį vakarą 
kelia uždangą 22-jo sezono spek
takliams. Verdi "Nabucco" 3 

na, tai Chicagos lietuvių šach 
matų klubo pirmininko G. Ja
nutos 60 m. amžiaus sukaktis. 

Įvykio šeiniininkės G. Janub'e-
nė ir Dargužienė išdėstė sko
ningai paruoštus užkandžius. 
Mūsų grupės kuklią šventę ma
loniai pagerbė V. D. šaulių rink
tinės pirm. V. Išganaitis ir se
kretorius J. Mackevičius, prisi
jungdami prie bendro stalo. 

Sveikinimo kalbose pakarto
tinai buvo paminėta, kad neiš
semiamos energijos klubo pir
mininkas G. Janula, remiamas 
veiklaus sekretoriaus Dargužio, 
grąžino judrumą lietuvių šach
matų klubui, kuris buvo apstin
gęs po nelemtos mūsų nepa
mirštamo bičiulio Vlado Kar-
puškos mirties. 

Vėliau grįžome prie nutrauk
tų kovų, kur mūsų jau laukė 
nekantriai sustabdytieji šach
matų laikrodžiai. Suvedus ga
lutines pasekmes išryškėjo, kad 
Tautvaišas šiaip taip iškopė į 
pirmąją vietą su 14 taškų iš 16 
galimų. Ant kulnų jam gulė 
Zujus su 13 taškų. Šalkaus
kas buvo trečiuoju su 9V2, ly
dimas Rukuižos su 9 t. Kiti 
prisimintino įvykio dalyviai 
surinko kiek mažiau. 

Sekantis persižaidimas ten 
pat penktadienį, kovo 31 d., 
7 vai vak P. Tautvaišas 

LB Osnabruecko apyl. pirm. VL j rin. Telefonu sveikino vyr. 
Žaliukas. Paskaitą skaitė dr. j burmistras H. U. Klose. Gauta 
med. Stasys Sereika. Meninę da
lį atliko solistai Izabelė ir Her
bertas Schroederiai, palydimi 
akordeonisto W. Roenne, kuris 
dar ir solo pagrojo. Priimta re
zoliucija, kuria reikalaujama 
baigti Lietuvos okupaciją, grą-

nemaža sveikinimų ir raita. 
Paskaitą apie mūsų tautos nu
eitą kelią skaitė kun. dek. V. 
šarka. Meninę dalį pradėjo soL 
M. Panse-Simanhikštytė i i Bon-
nos ir bosas Rič. Daunoras iš 
Stuttgarto, padainuodami po 

žinti į tėviškes tremtinius, su- J keletą mūsų liaudies dainų. 
teikti tikėjimo laisvę. Vatika
nas ir kitų religijų vadovai pra
šomi užtarti persekiojamus 

akompanuojant dr. R. Lampsa-
tytei iš Berlyno. Stud. M. No*-
mantaitė ir Reg. Narkutė de-

Lietuvos tikinčiuosius. Šiam klamavo eilėraščius, o H. Tyde-

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

Dėl informacijų kreipkitės: 
M. Kiela 

Cbicago — S12/7S7-1717. 
V. Beleckas 

New York — 212/382-6440 
J. ZubaviČias 

New Jersey — 201/381-3198 
D. Bulaitis 

Detroit — 313/549-6878 
J. vfiUofn* 

Cleveisnd — 216/5S1-2190. 
(ak). 

tytė, Margarita Momldenė, Ra 
thy Kogutaitė, Algirdas Brazis, 

2 d., "Nabucco" operos spek
takliui visi bilietai jau išparduo-

Jonss Vaznefis, Stefan Wk-ik,itl Marijos mokyklos bilietų 
Bernardas Prapuolenis, Julius į kasoje nuo 2 vai popiet rytoj 
Savrimas ir Operos choras. I b"8 ^ r galima gauti pristato-
Chormeisteriai — Alfonsas Ge-!m u k^džių. (pr.). 
čas ir EmiUja Sakadolsldenė. 
Akompaniatonus — Arūnas Ka-
niinskas. Scenos reikalų vado
vas — Jonas Paronis. Apšvie
tėjas — Kazys CijūnėHs ir Ro-

kimasi, kad šioje neeilinėje 
šventėje susirinks visi dabarti
niai ir buvę mokiniai, mokyto
jai ir tėvai. K. 

Račiūnas. Scenos meno 
konsultantas — Kazys Oželis. 

Vykstantieji į operą, prašomi 
atvykti į salę anksčiau ir per
skaityti libretą, nes daugeliui 
jis nežinomas. Pavėlavusieji 
turės palaukti apie 1 valandą. 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Rosd — Telef. 
vi -vrm <«v • 

PIRMAS CHICAGOS LIET. 
ŠACHMATININKŲ 

SUSIBŪRIMAS 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

UŽMIRsO, KAS JIS 

Vakarinėje Chicagos daly ras
tas klaidžiojantis vyras, kuris, 
amnezijos pagautas, nebežinojo, 
kas jis ir iš kur. Buvo nuga
bentas į Šv. Onos ligoninę. Po
licijos tarnautojai, rūpestingai 
klausinėdami, patyrė, kad jis 

Kovo 17 d. vietiniai lietuviai • atsiminė telefono numerį. Juo 
ša^hnmtininkai susirinko VD ! pašaukus, atsiliepė jo motina. 

igtUtuiiiitiiiiiitiiiiiiftiiiiiiiimiitiiiiiiiiiĮt kol pasibaigs pirmas veiksmas 
ir tik tada galės būti nuvesti į 

I 
STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikam* 

rūbų krautuvė. 
6237 S. Kedzie Ava, 

Tel. 436-4184 
8*v. StM* Baenvfttro 

savo vietas. Bilietų kasa salėje 
bus aitdarvta 6 vai. vak. 

X Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambint 847-7747. (sk.). 

X Akiniai siuntimui i Lietu
vą Kreipkitės į V. Karcsaite. 
Optical Studio, 7061 S. Washte-

_ , ,naw Ave., Chicaeo. TU. 60629 
Rytoj, sekmadieny, spektak- j TA, 77^4^^ tldk > 

lis pradedamas lygiai 3 vai. po 
X Phoenix, Arizona. Norin

tieji Čia įsigyti namus ar biznį, 
prašomi kreiptis: D. Zakaras, 

! pietų. Bilietų kasa bus atida 
; rv+A 1 vai. po pietų. 

Visi, prieš vykdami į spėk 
taki?, pasitikrinkime bibetų da- Century 21 Realty, 8528 N. 7 St^ 
tą. Visus kviečia ir visų laukia Phoenix; .Arizona 8502a TeL 

, Liettivii Opera. (jr.). į (602) 997-521*. (ak.). į Grupė Cbicagoft lietuvių šachmatininku, 

renginiui gauta parama iš 2em. 
Saksonijos vyriausybės per 
Vokietijos LB valdybos įgalio
tinį kun. dek V. šarką. 

— Mainze Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo metinės pa
minėtos vasario 19 d. pamaldo
mis ir paskaitėle. Šv. Mišias 
karmelitų bažnyčioje aukojo ir 
šventei pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. Alf. Bernatonis. 
Paskaitą "Golden Schipp" sve
tainėje skaitė ats. maj. J. Čer
nius. Po paskaitos įvyko vi
suotinis LB Mainzo apylinkės 

Paaiškėjo, kad tai Mel Karsiu, 
33 m., pardavėjas. Tuoj į Cbi
cagą atskrido jo žmona, brolis 
ir tėvas ir jį parsigabeno į 
Randolph, Mass. 

GĖLIŲ PARODA 

Didžioji gėlių paroda McCor-
mick rūmuose, Chicagoje, užims 
300,000 kvadr. pėdų. Atidaro
ma šeštadienį, tesis savaite. 
Uždaroma balandžio 9 d. Bus 
šimtai rožių, daugybė sodelių, 
tropinių augalų. 

SUDEGĖ DU BERNIUKAI 
Du berniukai — Michael Wa-

syoko ir James Harlan, abudu 
3 m., sudegė La Grange prie
miesty. Vieno jų motina gero
kai apdegė. 

NEDRAUS DEMONSTRACIJŲ 
Chicagos miesto vadovybė, ki

lus bylai teisme, sutiko ateityje 
nebeiŠsklaidyti demonstracijų. 
ruošiamų prie viešbučių. 

REMIA MOKSLEIVIUS 

Marąuette National bankas 
apylinkės aukštesnes mokyklas 
baigiantiems auklėtiniams pa
skirstys 20 stipendijų po 500 
dol. tęsti mokslą universite
tuose ir kolegijose. 

MENO PARODA 

Daugiau kaip 100 dailininkų 
iš Illinois ir trijų kaimyninių 
valstijų su savo kūriniais da
lyvaus Ford City, Chicagoje, 
parodoje, kuri vyks šeštadienį 
ir sekmadienį. Atdara iki 5 

Nuotr. G. Januk* Vti. vak, 

kienė — Jūratės ir Kastyčio ba
ladę. Gr. A. Kilaitienės vado
vaujamas hamburgiškių choras 
padainavo mūsų liaudies dainų, 
o tautinių šokių grupė, vado
vaujama K Baliulienės, pašoko 
tiek pat šokių. Dainas ir šo
kius akordeonu palydėjo O. A» 
Kilaitienė ir R. Baliulia. pro
grama baigta tautos himnu. 

Advokatu JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Al 

TeL: 776-3599 
Chicago, Ilhnoto 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak. 
Seštad. 9 vai. iki 1 vaL d. 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuvės rinkų ir VBMIS&S 
iildytuvų ipecialistaL VUtmfs ir 
vonios kabinetai Keramikos Ir kt 
plytelės. Glaag blocks. ffinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vaL ryto 
arba po 5 vaL vakaro. 

SERAPINAS — 

Turiu Chtcaco* mieto 
Dirbu lr užmiesty. Dirbo 
rantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T B O 8 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4SM S. WmšĖmm A m 

P U S M E Č I U I 
$97.00 Chicagoje 

$73.00 
C I e e r o J • 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrand* 

Amžius 62 iki 80 m. 

!. BACEVIČIUS — 771-2133 
0455 So, Kedzie A i m f 

:-

iiiinninniTfiiT 
STATOME NAUJUS NAMUS 

Atliekame 
«*>nu namo pataisjiaaa 

PETRAUSKAS 
OONSTRUCnON COMFANT 

TeL ~ 847 7504 
Skambint po 0 vaL vi 


