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nuo 1972 metę 
Perskai tę duok kitam! 

Tarybinėje Mokykloje 
(Tęsinys) 

Druskininkai. 1977-78 mokslo 
metų pabaiga. Abiturientai laiko 
fizikos egzaminą. Egzaminuoja 
mokyklos direktorius Bazys. Štai 
ateina prie egzaminatoriaus abi
turientas Žilionis. Pamatęs ant 
jaunuolio krūtinės kryželį, direk
torius užsipuola: 

— Greitai nusiimk kryželį! 
— Nenusiimsiu, — drąsiai at

sako vaikinas. 
—Nusiimk, — griežtu balsu 

šaukia direktorius. 
Atkaklus ir drąsus jaunuolis 

nepaklausė direktoriaus. Tuomet 
labiausiai įsiutęs ateizmo skleidė

jas anksčiau gerai besimokiusį 
abiturientą suktais klausimais su
painioja ir jam parašo nepaten
kinamą pažymį. Jaunuolio liki
mas sudarkytas — sutrukdė įsto
ti į aukštąją mokyklą. 

Biržai. Biržų Vidurinės mokyk
los VI klasės mokinys Vilius Meš
kauskas 1978 m. pavasarį atsi
sakė dainuoti ateistinę dainą. Už 
tai jis turėp atsivesti savo tė
vus, jį svarstė klasės susirinkime, 
paskyrė du mokinius, turėjusius 
jį sekti. 

(Pabaiga) 

Katalikai Sovietų 
Sąjungoje 

GUDIJA 
Zaludka (Gardino sritis). 19781 

m. Žaludkos parapijos religinės! 
bendruomenės pirmininkas Sa
kei buvo nubaustas 50 rub. bau
da už tai, kad per Velykas proce
sijoje dalyvavo vaikai. Dviem 
mėnesiams parslinkus po šventės, 
Sakei buvo iškviestas į rajoną 
(Ščučin) ir ten jam buvo pra
nešta, kad už kulto įstatymų pa- j 
žeidimą jis baudžiamas 60 rub. 
bauda. Rajono valdžia įsakė ko
lūkio vadovams šią baudą išskai
čiuoti iš Sakei atlyginimo. 

Žaludka (Gardino sritis). 
1978 m. birželio 13 d. Žaludkos 
bažnyčioje kun. Anton Chanko 
iškilmingai laikė savo pirmąsias 
Šv. Mišias. Kadangi tai buvo pir
mos primicijos Baltarusijos kraš
te po karo, žmonių suplaukė ne
matyta daugybė. Primicijų die
ną mokyklos direktoriaus įsaky
mu 20 metrų atstumu nuo baž
nyčios buvo pastatytas garsiakal
bis, kad žmonės negalėtų nieko 

girdėti. Bažnyčios komiteto at
stovai paprašė išjungti garsiakal
bį, bet niekas jų neklausė. Tik 
vėliau, prieš pat sumą, išjungė, 
kai pasipiktinę žmonės pagrasino, 
jog už trukdymą melstis jie skų
sis į Maskvą. 

Senosios Vasilišhės. Mirus kle
bonui kun. Prišmontui, po metų 
rajono valdžia uždarė bažnyčią, 
kuri yra viena iš gražiausių 
Baltarusijoj. Žmonės ilgą laiką ra
šė ir važinėjo į Minską ir į Mask
vą, prašydami atidaryti bažny
čią. Maskvoje buvo pasakyta, kad 
reikia sudaryti religinės bendruo
menės komitetą, o sąrašą paduo
ti j rajoną. Jei rajonas netvir
tintų, — vėl kreiptis į Maskvą. 

Senųjų Vasiliškių parapijie
čiai rašė į rajoną — Ščučin, ra
šė savo srities — Gardino val
džiai, rašė į sostinę — Maskvą, 
bet atsakymo iš niekur nesulau
kia... 

(Bus daugiau) 

TRUMPAI 
1$ VISUR 

Libane dar nėra taikos tarp musulmonų ir krikščionių. Viduryje mato
mas majoras Haddadas, kuris pietiniame Libane bandė įsteigti nepriklau
somą valstybėlę. Jis. vadovauja krikščionių milicijai, kurią palaiko Iz
raelis. 

ARABAI TOLIAU 
IZOLIUOJA EGIPTĄ 

— Nuo liepos mėn. Amerikos 
pensininkai pradės gauti dides
nius čekius. Pakilus pragyvenimo 
kainoms, pensijos bus padidintos 
9.9 nuoš. Didesni čekiai pasieks 
pensininkus liepos 3 d. Juos gaus 
apie 35 milijonai amerikiečių. 

— V. Vokietijos aukščiausias 
teismas uždraudė pardavinėti 
žaislus su svastikomis. Tai dau
giausia liečia lėktuvų modelius 
su svastikomis ant sparnų. 

— Izraelio premjeras Beginąs 
pasiuntė Norvegijos parlamentui 
raštą, siūlydamas 1979 m. No
belio Taikos premiją skirti JAV 
prezidentui Carteriui, kuris bu
vęs Izraelio-Egipto taikos sutar
ties "architektas". 

—Raudonosios upės potvy
niai palietė ne tik Minnesota ir 
Šiaurinę Dakotą, bet ir Kanadoje 
padarė daug nuostolių Manito-
bos gyventojams. 

— Egipte buvo suimti du si-
rai, kurie turėję įsakymą pradė
ti Egipte teroristinius sprogdini
mus. 

—Naujoji Ugandos vyriausy
bė lankėsi Kenijoje tartis kaip 
atstatyti normalią prekybą ir ry-

Turkijai reikia 
skubios paramos 

Valstybę spaudžia dideles skolos 
Washingtonas. - Du Turkijos, ficitas 1974 metais siekė 200 miL 

senatoriai vieši Amerikoje ir tu 
rėjo Turkijos ambasadoje spau
dos konferenciją. Senatoriai Kam-
ran Inan ir Metin Toker prie
kaištavo, kad Amerika ir kiti 
Turkij,os sąjungininkai nesupran
ta Turkijos padėties rimtumo, 

dol, o 1977 m. jis pakilo iki 3.4 
bil. dol. Dabartinis premjeras 
Bulent Ecevit paveldėjo daug 
skolų.Prieš jį buvęs premjeras De-
mirel, amerikiečių biznierių ži
niomis, skolinosi ir skolinosi pi
nigų iš užsienio bankų, "lyg ne-

neateina jai į pagalbą. Preziden-1 būtų rytdienos". Trumpam laiko-
tas Carteris paprašė kongreso į tarpiui tos paskolos buvo nau

dingos, tačiau dabar atėjo laikas 
skolas grąžinti. Buvęs premjeras 
Demirel tvirtina, kad jis, per
ėmęs vyriausybę, vėl panašiai 
elgtųsi. Jis kritikuoja premjerą 
Ecevitą, lygindamas jį su buvu
siu Čilės prezidentu Allende. 

Ketvirtadalyje Turkijos provin
cijų įvestas kano stovis. Sakoma, 
kad per dieną Turkijoje nuo po-

_. litiniai motyvuotų smurto veiks-
Turkijos parlamento užsienio mų žūva apie 100 žmonių. Neri-

reikalų komiteto pirm. Mandalin- j mauja musulmonų šiitų sekta, 
ei pasakė, kad tokiose sąlygose j nerimauja ir prie Irano sienos 
kitose šalyse demokratija jau bū- i gyveną kurdų kilmės žmonės. Ka
tu subyrėjusi. Ir Turkijos demok- į da premjeras pasiūlė įvesti kur 

150 mil. dol. Turkijai paremti, 
tačiau Amerikos kongreso nariai, 
atsilikę nuo įvykių maždaug ket
veriais metais, dar vis kalba apie 
Kiprą, kalbėjo senatoriai. Egip
tas ir Izraelis gaus 4.8 bil. dol. 
vien už pasirašymą ant gabalo 
popieriaus, o Turkija, lojali są
jungininkė per 30 metų, tegausi 
150 mil. dol., nusiskundė sen. 
Toker 

dų apylinkėse karo stovi, trys jo 
partijos parlamento nariai, at-

Palestiniečiai planuoja pagrobti šachą 
Kairas. —Ketvirtadienį dar j įsteigti Egipte vyru rūbų siuvyk-

trys arabų valstybės: Marokas, las, nes Egiptas Li Šiol kasmet 
Bahrainas ir Libanas nutraukė su importuodavo iš užsienio apie du 
Egiptu diplomatinius ryšius, tuo į milijonus vyriškų kostiumų. Siu-
dar daugiau izoliuodamos Egip- į vykias įrengti padės ir Amerikos 
to prezidentą Sadatą. Tuo pačiu • rūbų darbininkų unija. Ambasa-

ratrjai iškilo didelė grėsmė. 
H. nuiu.au, H i . » ; ^ - v i Mi JIMIM Turkijoje lankėsi . «,„••«„« 

sius Užsienio reikalų ministras NATO kariuomenės vadas gen. Į stovaują kurdų sntis, pasitraukė 
S S m a Alimadi kvietė visus Ke- ' Haig. Jis ragino JAV vyriausy-j iš ^ J ^ ^ f S l S 
n L pabėgusius ugandiečms I b ę vadovauti tarptautinėms pa- a t s t o s Jei karo ******** 
grižS n a m o T įsijungti į va l ty - Įstangoms ištraukti Turkiją išmestas, ^ . ^ ^ J S «*" 
bes tvarkymo darbus. Kenijoje yra j ekonominės krizės. Manoma, kad sitrauke sėsi Ecevito ministrą 

KATALIKAI PASAULY 
Velykos Pekine 

Pirmą kartą oficialioji Pekino 
žinių agentūra "Naujoji Kinija" 
paminėjo apie Pekine surengtas 
iškilmingas pamaldas Kristaus 
Prisikėlimo šventės proga. Pamal
dos įvyko vienintelėje Pekino ka
talikų bažnyčioje, kuri yra pa
švęsta Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausiai Mergelei Marijai. Žinių 
agentūra "Naujoji Kinija" taip 
pat pirmą kartą pažymėjo, jog 
Velykų pamaldose Pekine be už
sieniečių katalikų dalyvavo taip 
pat ir kinai tikintieji. 

Kursai Liubline 
Liublino katalikų universite

tas, Lenkijoje, jau treti metai 
rengia lenkų kalbos ir kultūros 
tobulinimosi kursą, kuris susilau
kė didelio studentų pritarimo. 
Kursas tęsiasi visus mokslo me
tus, apima penkias pamokas į sa
vaitę, viso 800-nis šimtus mok-
lo valandų. Lenkų kalbos ir tau
tinės kultūros kurso dalyviams 
yra rengiamos ekskursijos į kraš
to istorines vietas, susitikimai su 
rašytojais ir dailininkais, teatro 
spektakliai. 

Jaunimo sąjūdis 
Popiežių Joną Paulių H-ąjį ap

lankė daugiau negu aštuoni 
tūkstančiai italų jaunimo, pri
klausančio vadinamajam "per 
dvasinį bendravimą į išsilaisvi
nimą" — Comunione e Libera-
zione—katalikų sąjūdžiui. Kuni
go Giussani įkurtas katalikiško

jo jaunimo sąjūdis "Comunione 
e Liberazione" dabar yra išsi
plėtęs ne tik visoje Italijoje, bet 
ir kai kuriuose užsienio kraštuo
se. Sąjūdžio narių veiklos pag
rindą sudaro bendras tikėjimas į 
Kristų, kaip visos žmonijos ir kiek
vieno pavienio žmogaus išlais
vintoją, tikros draugystės vers
mę ir akstiną dvasiniam atsinau
jinimui. 

Vizitas Gruzijoje 

Vatikano Krikščionių Vieny
bės sekretoriato pirmininkas 
olandas kardinolas VVillebrands 
lankėsi Gruzijoje, kur jis buvo 
nuvykęs vietos ortodoksų Bažny
čios patriarcho kvietimu. Kardi
nolas "VVillebrands, kurį kelionė
je į Gruziją lydėjo du kiti Krikš
čionių Vienybės sekretoriato na
riai — kunigas Long ir prelatas 
Wyrwoll — pokalbiuose su Gru
zijos ortodoksų patriarchu ir ki
tais šios Bažnyčios atstovais ap
tarė katalikų ir ortodoksų santy
kių raidą, taip pat dalyvavo or
todoksų liturginėse pžrmaldose. 

"Pro Oriente" 

Šiomis dienomis suėjo lygiai 15 
metų, kai Vienos arkivyskupo 
kardinolo Koenigo iniciatyva 
Austrijos sostinėje buvo įkurta 
vadinamoji "Pro Oriente" fun
dacija palaikyti ir plėsti ekume
niniam dialogui su krikščioniš
komis Rytų Bažnyčiomis. Krikš
čioniškųjų Bažnyčių gilesniam 

metu Sadatas tarėsi su vizituo
jančiu Izraelio gynybos ministru 
Weizmanu, net parodydamas 
jam Aleksandrijos mieste Egipto 
karo laivyno įrengimus. Diploma
tinius santykius su Egiptu jau 
nutraukė 14 arabų šalių, tuo pa-
demonstruodamos neįprastą ara
bų pasaulyje vieningumą. 

Palestinos Laisvinimo organiza
cijos vadai pažadėjo išplėsti ko
vas prieš Izraelį ir prieš prezi
dentą Sadatą. Palestiniečių vadas 
Arafatas, po pasitarimų su Sovie-

| tų Sąjungos užsienio reikalų mi
nistru Gromyko, pareiškė, kad 
ateitis parodys tų pasitarimų re
zultatus. Sovietų tikslai Viduri
niuose Rytuose sutampa su pa
lestiniečių tikslais: sumažinti ten 
Amerikos įtaką, sutrukdyti Izra
elio-Egipto taikos įgyvendinimą, 
sunaikinti prezidentą Sadatą, ku
ris išvarė iš Egipto sovietų ka
riuomenę ir susirišo su Amerika. 
Laukiama daugiau palestiniečių 
teroro veiksmų, lėktuvų grobimų, 
bombų sprogdinimų. Neabejoja
ma, kad Maskva rems palestinie
čius lėšomis ir patarėjais. 

Aukštas palestiniečių pareigū
nas atidengė, kad Arafatas įsakė 
PLO komandoms bandyti pa
grobti buvusį Irano šachą ir ati
duoti jį naujai Irano vyriausy
bei. Pagrobimas jau buvo planuo
tas, kai šachas viešėjo Maroke. 
Jam išvykus į Bahamų salas, tas 
uždavinys pasidarė sunkesnis, pa
sakė Hani Al Hassan, palestinie
čių atstovybės Irane vedėjas. 

Prezidento Carterio specialus 
ambasadorius Robert Strauss jau 
pradėjo žygius sukelti amerikie
čių biznierių interesą investuoti 
pinigus Egipte. Žinoma Ameri
kos vyrų rūbų bendrovė Hart, 
Schafner ir Mane 

doriui Straussui pavesta tarpinin 
kauti vykdant Egipto-Izraelio tai
kos sutarti, prižiūrėti jos susita
rimų įgyvendinimą. Anksčiau jis 
buvo prekybos klausimų derinto
jas, todėl turi gerus ryšius su 
biznieriais. Nors Straussas yra 
pats žydas, jis turi daug draugų 
arabų diplomatų tarpe. Jis buvo 
supykinęs Amerikos žydų vadus, 
kai jis rėmė modernių karo lėk
tuvų pardavimą Egiptui Ir Saudi 
Arabijai. 

Ligšiolinis valstybės departa
mento specialistas Viduriniųjų 

apie 20,000 pabėgėlių iš Ugan-jjAV kongresas, šalia normalios 
dos. i 300 mil- dol. sumos, patvirtins 

—Japonijoje pasitraukė iš pa- j r prezidento prašytą 150 mil. 
reigų Įtakingas budistų organiza-1 dol. paramą. Iš Briuselio žinios 
cijos Šoka Gakkai vadas Daisaku | ^&\Da a p i e V. Vokietijos 250 mil-
Ikeda. Jis vadovavo tai religinei 
— politinei organizacijai 20 me
tų-

— Prezidentas Carteris gegu
žės 10 d. priims Panamos prezi
dentą Aristides Royo, bus kalba
ma apie Panamos kanalo sutar
tį ir kitus klausimus. Panamos 
prezidentas prieš tai lankysis Bri
tanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir 
Italijoje. 

—Mauretanija nutraukė dip
lomatinius ryšius su Egiptu, pro
testuodama prieš taikos su Izra
eliu sutartį. 

— Devyniose Europos Rinkos 

dol. paramą. Prancūzija duosian
ti turkams 80 mil. dol., Britani
ja — 15 mil. dol. Manoma, kad 
ir Japonija, nors ji NATO są
jungai ir nepriklauso, irgi pasiū-

Stebėtojai sako, kad Turkija 
serga "italų liga". Ji turi per 
daug politinių partijų. Jau nuo 
1961 metų jokia partija nėra lai
mėjusi parlamento daugumos, vi
sos vyriausybės sudaromos koali
ciniais pagrindais. Ecevito parti
ja 440 vietų parlamente teturi 
211 atstovų, jai valdyti padeda 
dar dvi partijos. Ieškant bet ku-

lys Turkijai paramą. Saudi Ara-jrių sprendimų, tenka ilgai derė-
bija jau paskelbė, kad ji pasko-1 jis, tartis, gaišinant brandų lai-

Rytų taikos klausimuose Alfred i valstybėse nukrito bedarbių skai-
Atherton numatytas nauju JAVĮčius. Iš viso ten yra 6.15 mil. be-
ambasadoriumi Egipte. darbių. 

— Mobil Corp. — antra di-
| džiausią JAV naftos bendrovė pa-
I skelbė pirmųjų trijų mėnesių 
apyskaitą. Palyginus su pernai, 
bendrovės pelnas padidėjo 81 
nuoš-

— Pietiniame Atlante vyksta 
Sovietų Sąjungos karo laivyno 
manevrai. "Minsk", sovietų prieš 
povandeninius laivus kovojantis 
kreiseris, ginkluotas 35 vertikali
nio pakilimo lėktuvais, buvo sus
tojęs Angolos uoste Luandoje, 
kur laive svečiavosi prezidentas 
Neto ir vyriausybės nariai-

— Saudi Arabijos naftos minis
tras, šeikas Yamani pasakė, kad 
birželio mėn. galima laukti nau
jo naftos kainų pakėlimo, nes 
pareikalavimas vis didėja, o pro
dukcija sumažėjo. 

— Dominikonų respublikoje 
kariuomenė perėmė gazoline sto
tis ir valyklas, nes pristigus naf
tos produktų, labai paplito spe
kuliacija. Domininkonai daugiau
sia naftos perka iš Venecuelos. 

— Policija Čekoslovakijoje bu-
2valgybos(vo suėmusi 17 jaunuolių už mo-

Mauretanija sutiko 
atiduoti Sacharą 

Beirutas. — Libijos žinių agen
tūra paskelbė, kad Mauretanija 
sutiko atsisakyti buvusios ispanų 
Sacharos dalies. Gegužės 26 d. 
Mauretanijos ir partizanų Polisa-
rio grupės atstovai susitiks Libi
joje ir pasirašys taikos sutartį. 

Balandžio 8 d. Mauretanijos 
valdžią pagrobė pulkininkas Ach-
med Buseifo. Šis vyriausybės pa
sikeitimas, matyt, atnešė ir susi
tarimą su Alžiru, kuris remia Po-
lisario kovotojus. Dabar kils nau
jų sunkumų Marokui, kuris irgi 
valdo dalį ispanų Sacharos. Poli-
sario partizanai, kurie siekia ne
priklausomos valstybės, galės vi
sas jėgas sutelkti kovoje prieš 
Maroką. 

Kuba didina 
karo laivyną 

lins 250 mil. dol. Ši suma turės 
būtį grąžinta, su menkais nuo
šimčiais, per 20 metų. 

Turkiją spaudžia užsienio va
liutos trūkumas. Neturint lėšų, 
trūksta žaliavų, sustoja dirbtu
vės, fabrikai. Infliacija ir nedar
bas auga kasdien, o su jais di
dėja neramumai, politinio smur
to veiksmai, tautinių mažumų su
kilimai. 

Turkijos užsienio prekybos dė

ką. Bijoma, kad, padėčiai nepa
gerėjus, neramumams plintant, 
vyriausybę gali paimti kariuo
menė. 

Statys Sibire 
vamzdžių liniją 

Tokijo. — Japonų spauda pra
nešė, kad Amerika, Japonija ir 
Sovietų Sąjunga baigė derėtis dėl j T a i f e n d i j a £ ^ 3 , ^ 
vamzdžių linijos tiesimo is bibi- • 
ro Jakutijos naftos šaltinių iki j k a m b o d l e C l U S 
Nachodkos kaimynystėje esančio j B kokas _ T a i l a n d i i o s 
Oip» «oata.-CS« mtoraBos d»]os| riau5ybė par^Ano tnxap 

Vokiečiai didins 
užsienio paramą 

Bona. — Vakarų Vokietijos eko
nomikos ministras Otto Lambs-
dorff paskelbė, kad vyriausybė nu
tarė padidinti atsilikusiems kraš
tams skiriamą paramą. Nors naf
tos kainų kilimas pramonės vals
tybes skaudžiai palietė, V. Vokie
tija savo ateinančių metų biu
džete skirs daugiau lėšų užsienio 
šalių paramai. 

,. Washingtonas. - -..-.g,.,^.,. ,v _,v.....~^. ». ,-—•- > — — 
jau pažadėjo | žiniomis, į Kubą buvo atsiųstas' dernios muzikos klausymą priva-

j dar vienas sovietų povandeninis j čiuose butuose. Po kelių dienų 
pažinimui, "Pro į laivas. Manoma, kad šis 1950 į daboklėje jaunuoliai buvo pa

leisti. 
tarpusavio 
Oriente" fundacija yra surengu-i metais statytas laivas bus naudo
si daugiau negu dvidešimt eku-!jamas jūreivių apmokymui. Vasa-
meninių studijų simpoziumų, vi-|rio mėn. Kula gavo kiek naujes-
są eilę studijų, susitikimų teologi 
niais klausimais, išleido keturis 
didelius tomus apie organizacijos 
veiklą. 

nį povandeninį "Fortrot" klasė 
laivą, varomą dyzeliu. Jis stovi 
Kubos karo laivų uoste Cienfue-
goje. 

— Bomba sužalojo Vienos žy
dų centrą. Policija įtaria pales-
niečius teroristus. Ta pati gru
pė praėjusį mėn. susprogdino 
bombą Paryžiaus žydų studentų 
bendrabutyje. 

bus paverstos į skystį ir gabena
mos į Japoniją ir JAV-bes. Vamz
džiu statyba kainuosianti apie 4 
bil. dol. 

KAUSfDORIUS 

Balandžio 28 d-: Petras Chan., 
Valerija, Vygantas, Vaiga. 

Balandžio 29 d.: Paulinas, Kot-
rvna S., Vaitenis, Indrė. 
' Balandžio 30 d.: Pijus V., So

fija, Virbutis, Venta. 
Saulė teka 4:53, leidžiasi 6:44. 

Turkijos premjeras Bulent Ecevit! Sekmadienį, 2 vai. ryto laikrodis 
gavo parlamento pritarimą dar : pasukamas vieną valandą pirmyn. 

vy-
pa rupi no transporto 

kambodiečiams pabėgėliams per
vežti į pietinę pasienio sritį, kur 
jie išvaromi per sieną atgal į 
Kambodiją. Tarptautinė pabėgė
lių komisija kritikuoja Tailandi-
jos vyriausybę už pabėgėlių siun
timą atgal, kur jiems gresia baus
mės už pabėgimą. Tailandija aiš
kinasi negalinti priimti visų no
rinčių apsigyventi kambodiečių. 
Per praėjusią savaitę pabėgėlių 
buvo apie 80,000. 

dviem mėnesiam pratęsti karo sto
vį ir jį išplėsti j dar šešias provin
cijas, kur gyvena kurdai. Jie Tur
kijoj* vadLnair.i kainų turkais". 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 50 

laipsn., naktį 40 L 

http://nuiu.au


DRAUGAS, šeštadienis , 1 9 7 9 m. balandžio 28 d. 

• 

-' 
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REDAGUOJA Janas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siusti: 6522 So. Roc_well Ave., Chicago, IL. 60629. Tel. 778-7852 

DEUNINKAIČIO KUOPOJE SUTINKANT VELYKAS 
Verbų sekmadienio išvakarėse j taže įterpta Beethoveno, Ciurlio-

skaidres. Sekė skanios vaišės. 
Susikaupimo vakaras buvo su

ruoštas Prano Dielininkaičio kuo
pos t ė v ų komiteto rūpesčiu. J o 
pirmininkas Antanas Bilius, o 

į nariai: Ona Stukienė, Aurelija 
į Kriaučiūnienė, Irena ir Juozas 
I Polikaičiai. Jiems didelė padėka 

dalyvių vardu, nes vakaras mums 
j dovanojo rimtį, žvilgsnį į mūsų 

tikėjimą, kaip didelės vilties pa
slaptį, ir — ko taip pat nerei
kia nuvertinti — džiaugsmą di
deliems ir mažiems savo tarpe 
pabendrauti. 

Vakare dalyvavo Prano Die
lininkaičio kuopos mergaičių bū- Į 

rijos Gimimo parapijos bažny-1 m a — "I pilnutini žmogiSka! 
čioje. P o pamaldų šventę tęsime . kr ikšč ionišką atsinaujinimą". 
parapijos salėje, kur bus iškil
minga dalis priesaika, meni
niai būrelių pasirodymai ir vai
šės. 

Visi nariai, j ų tėveliai, gimi
nės ir draugai yra kviečiami 
šventėje dalyvauti. 

Kuopos vadovybė 

K U N . K. TRIMAKAS 
LOS A N G E L E S 

Balandžio 6 ir 7 dienas gali
ma vadinti "Ateit ies redakto
riaus kun. dr. Kęstučio Trima
ko dienomis L o s Angeles mies-Die l in inka ič io kuopos nariai, kar-I nio, Smetanos kūrinių ištraukos, j relių vadovės studentės Ofelija j 

i »v- v n . . . -_l_, . . . . . . , -, 1—«•-__ ! te. T o m i s dienomis j is č i a sve-

_ 

- • • ' 

2 * . 

tu su savo globėjais, tėveliais ir j kaip ir paukščių čiulbėjimas ir į Barškėtytė, Irena Pranekevičmtė 
svečiais susirinko tėvų Marijonųj gamtos garsai. Deklamavo kuo- \ j r Lionė Bradūnaitė, berniukų 
v i e n u o l y n o patalpose, Chieagoje, į pos vyresnieji berniukai: Andrius j globėjas Balys Lukošiūnas. Jie 
priešvelykiniam susikaupimo v a - ! Švabas, Tomas Kubilius, Vitas ir į visus metus dalinasi su mūsų 
ka rui. Gausus būrys užpildė jau- j Rimas Lukošiūnai, Vėjas ir G y - j jaunimu pačiom svarbiausiomis 
k ią koplyč ią , kurioje šv. Mišias I tis Liulevieiai, Audrius Polikaitis ! žmogiškom vertybėm. Jie duoda 
atnašavo kun. Viktoras Rimše- ir Andrius Pl ienas. Ta ip pat vy- \ mūsų jauniesiems progą patirti 
lis. Šv. Miš ioms patarnavo kuo- i resnės mergaitės: Audrė Budrytė,! nuo pat mažens, kad jie auga 

pos nariai Audrius Polikaitis ir V ė - j ne gatvėj, bet bendruomenėje — 
jas Liulevie ius , o šv. Rašto iš- j §ĘgHM Į ^ Į M M Į Į : katalikiškoje, lietuviškoje, ateiti-
traukas skaitė Vitas Lukošiūnas.: WKB | į Ininkiškoje, kad jie yra tos bend-

I ruomenės labai svarbi ir reika
linga dalis, kad bendruomenėje 
rnes rūpinamės vieni kitais ir kad 
gyvenimo prasmę gauname iš vie
nų savo brolių ir ją perduoda-

jįme kitiems. Šiems globėjams iš 
tėvų pusės jaučiame didelį dė
kingumą, kurį deja ne visada tu
rim progos jiems parodyti. Vely
kų proga tikrai ačiū jiems, kad 
jie tiek savęs įdeda mokydami 
mūsų ančiukus apie didįjį pasau
lį už daržo tvoros. Dalyvi* 

S E N D R A U G I Ų 
SUSIRINKIMAS 

Energingai visi giedojome tradici
nes j a u n i m o stovyklų šv. Mišių Į 

'. g i e smes ir gavėninę "Kursai ken 
teiai 

*- - Sus ikaupimo vakaro turinį se-
m ė m e iš pačių šv. Mišių skai
t y m ų ir maldų. Savo pamoksle 
kun . Rimše l i s taip pat kvietė pa-

- mąstyt i apie Jėzaus Kristaus kan
čios prasmę. Jėzus nuteistas už 
tai, kad vadinosi Dievo Sūnumi. 
T a i reiškia, nuteistas už patį 
aukščiausią dalyką šioje žemėje, I 
n u o kurio visa priklauso. Tikrai, 

. n u o Šio dalyko priklauso, ar m ū - i 
sų g y v e n i m a s žemėje galutinai ką į 

_ . nors reiškia ar ne. Nuteistas u ž I 
tiesą, kuri, jeigu ji tikrai tiesa, į 

'^,«tai v ien inte lė pajėgianti mus i r ; 

. „ - m ū s ų draugus išgelbėti. Jėzaus i 
kanč ia , tačiau, rodo šios t iesos' 
kainą. Rodo. kad ne taip lengva 

aukščiausio mums reika-

čiavosi, atvykęs jaunimo vado
vų kvietimu, susit iko s u ateiti
ninkais sendraugiais, s u jauni
mu, visuomene. 

Kun. K Trimakas y r a "Atei 
t ies" vyriausias redaktorius. J i s 
padarė t ą mėnesinį leidinį vienu 
patraukliausių i š l ietuviškos iš
eivijos leidinių. Skirtas didelis 
dėmesys 'Ateities" estet iškai 

P a s k a i t a su laukė susidomėji
m o ir diskusijų. Prelegentas i š 
kėlė s a v i t ą žmogiškosios psi
chės a ts inauj in imo problemą, 
nesusi jus ią s u dabar ta ip popu
liariu charizmatiniu sąjūdžiu. 
Įvedęs j t e m o s pavadinimą atr i 
butą "žmogiškas", prelegen
tas a ts inauj in imą padarė univer 
sal iu i r ž m o g a u s dvasiai būt inu 

reiškiniu, panaš iu į fiziologinį 
aug imo ir brendimo reiškinį. 

S v e č i a s i l g a m susit iko s u ate i 
t in inkais moksle iv ia is ir studijo 
ža is i r aptarė s u jais jų amžiaus 
ir apl inkos problemas. Š ias k o n 
ferenci jas s e k ė originalios struk 
tūros v a k a r i n ė s pamaldos š v . 
Kaz imiero parapijos bažnyčio
je, į k u r i a s suė jo daug besimel
džiančiųjų. Jaunimo giedojimas, 
mu-Ksejimas asmeniškų žvaku
čių, g i t a r o s akompanimentas 
— v i s k a s sudarė naujovišką pa
maldų nuota iką šiaip tradicin-
goje l i e tuv ių šventovėje.. . 

P o p a m a l d ų buvo viešoji k u n 
išvaizdai: skaitytojus žavi iliust i ̂  B į ^ į - , ' T r i m a k o p a k a i t a 
racinė žurnalo medžiaga, domi- i ž e m u t i n ė j e parapijos salėje, į 
na aktualybės, kurios y r a prin-1 ^ ^ _ _ . ^ ^ ^ u a - g y , ^ T e 

cipo rėmuose, turinio pristaty- j ̂  _ "Suaugusiųjų psichologi
nio būdas, t e m ų problematika, I n ė oft&fr «> miražus ir dū-
autorių gausa, prozos ir poezi-, j ^ . 
jos kraičiai. [ 

{ P lač ios i r detal ios schemos 
P irmas svečio sus i t ikimas bu 
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Chicago ir Cook apakr. $37.00 
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• Administracija dirba kas- į • 4 9 Redakcija straipsnius taiso sa-
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta- u vo nuožiūra. Nesunaudotų straips-
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. i nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 

• Redakcija dirba kasdien y anksto susitarus. Redakcija už 
8:30 — 4:00, šeštadieniais V skelbimų turinį neatsako. Skel-
8:30 — 12:00. T bimų kainos prisiunčiamos gavus 

A prašymą. 

vo paskaita v ienminčiams, atei
t ininkams sendraugiams Dalilės 

ant s i enos lengvino klausytojam 
gi l iau suvokt i "žmogaus ps icho 
logines odisėjas". Komplikuotos 

esmė, psichogenezė ir introspek 
cijos ga l ios — v iskas tai prele 
gento pate ikta populiariai, Įma
nomai paprastai ir i l iustruota 
t ikroviškais pavyzdžiais . 

P o paskai tos buvo diskusijos . 
Tarp įdomesniųjų pastabų nu
skambėjo redaktoriaus J. Koje
l io nuomonė, k a d neretai v i suo
meninio tipo asmuo išs iveržiąs 
i š s chemos nus ta ty tų ribų ir 

I t u o n u s t a t ą s s c h e m o j e s a v o in-
! dividualią padėt į . 

Kun. dr. K ę s t u č i o T r i m a k o 
1 dvi d i enos L o s A n g e l e s v i e šna-
' gė je nutv i e skė l o s a n g e l i e č i ų g y -
ivenimą a k a d e m i n ė s r i m t i e s šv i e 
į sa , pažadino i n t e l e k t u a l i n i ų ren 
> ghi ių p a g e i d a v i m u s . 

Sekmadienį s v e č i a s p a s a k ė 
j per s u m ą t u r i n i n g ą p a m o k t ą . 

J. Gliaudą 

ir Ant . Polikaičių namuose. Te - ' Freudo teori jos , psichoanalizės 

Kun. dr. Viktoras Gidžiūnas. Phila-
delphijos ateitininkų pakviestas, 
skaitė gerai paruoštą paskaitą apie 
nuodėmes. Nuotr. K. Cikoto 

paties 
l i n g o dalyko atsiekti. Tą patį ro
do m ū s ų žmonių patirtis Lietuvo
je, kurie savo norą tikėti ir l i e 

t u v i a i s būti tegali įvykdyti, jeigu 
aps i ima kentėti. 

P o šv. Mišių susėdome dideli 
ir m a ž i prie gražiai padengtų sta
lų agapei. Ofelija Barškėtytė p a 
sveikino susirinkusius ir pakvie-

* tė kun . V. Rimšelj toliau pasi- , . . 
» . . . .. .i , . .darbas buvo 

••••dalinti susikaupimo vakaro m m - i 
- e t im. Kun. Rimšelis, savo būdin-'' 

gu lengvu, iš paviršiaus žaismin-
į gu s t i l ium, iš tikrųjų prasmingai 
. atbaigė pamokslo pagrindinę 

_, m i n t į — Jėzaus kančios prasmės 
;, k laus imą — duodamas žvilgsnį 
__ į Velykas . Apie Velvkas pakal-
, bėti 

,, nare 
. .pradė t i apie Velyk 

_, moj eilėj iš vaikystės Velykų ir I 
Z pavasarių Lietuvoje prisimena 

sprogstantys medžiai, kiaušinių | 
ieškojimas, dažymas, skiedrų į 
rankioi imas, pūkuoti viščiukai ir \ 
ančiukai , kurie kartais buvo d u o - f 
darni vištai vedžiotis. Kai tokie I 
garmėdavo paaugę į balą, v i š - 1 
ta baisiausiai susirūpinusi a p - s 
l ink balą puldinėdavo, nežinoda- | 
m a ką toliau daryti, kas su š i - J 
tais jos vaikais toliau bus. Čia 
kun. Rimšel is palygino 

Dal ia Polikaitytė, Jūra Liutkutė, 
Vilija Vieraitytė. Jaunesnės mer-

I gaitės: Lidija Biliūtė, Rima Pol i -
I kaitytė, Asta Kižytė, Aušra Jasai-
I tytė, Eglė Liutkutė, Renata M a -
| tonytė. Gražiai pasirodė jaunu-
: čiai: Tauras ir Rimas Gaižučiai, 
Raminta Bil iūtė, Er ika Veličkai-

• tė ir Marius Polikaitis. Juos visus 
' išmokė ir paruošė Agnė Kižienė. 
į d o m u , kad kuopos nariams šis 

prasmingas savyje, 
ne per prievartą uždėtas — jie 

į nuoširdžiai mokėsi, o vienas 
montažo dalyvių ragino neapsi-
sprendusią m a m ą būtinai į vaka
rą vykti, nes "bus labai gera 

: programa..." Po montažo visi pa
giedojo "Kaip grįžtančius n a m o 
:aukščiu?'', tuo tarpu Ofelija 

Gegužės 6 d., sekmadienį 1 1 
vai. ryto Jaunimo centre š a u l 
k iamas Ateitininkų sendraugių 
Ghicogos skyriaus narių susirin į 
k imas . Programoje: valdybos 
pranešimai, einamieji reikalai ir 
Arvydo Argo paskaita ap ie , 
Punsko lietuvius. Paskaitos m e Į 
tu b u s rodomos ir skaidrės. V i 
si nariai ir svečiai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

Valdyba 

METINE Š V E N T Ė 

Prano DieUmnkaičio jaunių 
ir jaunučių ateitininkų kuopos 
met inė šventė įvyks gegužės 5 
d., šeštadienį. 

Šventę pradėsim 5 vai. vak. 
šv. Mišiomis švč. Mergelės Ma 

RTJMMAGE SALE 
EDGLBROOK COMMUMTY 

Išeivijos, lietuvių tautos ir Lietuvos ateit} 
užtikrina mūsų jaunimas! 

REMKIME 
IV PASAULIO LILTUVIŲ JAUNIMO KONGRESE 

Auka* siųsti: 
IV PLJK 
c/o PLB Būstinė 
5470 S. Claremoot Avenue 
Chicago, IL 

jam pasiulms, jauna KUOPOS g a r , k d ė , tt»Hfrf 
Rima Po kaitvte. Bet Kaip . . . M \ *% * ° . ., - i Tuesday May 3 

•eti apie Velykas kalbėti? Pir- d z i a m s '^^^ 2 ^ ° P " ^ » » Wednesday Ma; 

6736 N. Lolita Ave 
Caldwell & Devon) 

1 — 7 PM to 9 PM 
r May 2 - 7 PM to 9 PM 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 
priklausanti Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijai, 

greitu laiku išleidžia: 

nai jūs . lietuviukai, Amerikoje 
ka ip tie ančiukai po šj kraštą 
kaip po savo nuosavą balą nar-

i dote ir turlenatės, tuo tarpu jū-
'• sų tėvai, kaip tos vištos, jaudi

nasi dėl jūsų ateities... 

Kuopos nariai perdavė Agnės 
Kižienės paruoštą religinį monta-

! žą "Viešpaties žiburiai". Religi
nė poezija, sutelkta iš Bernardo 
Brazdžionio ir kitų lietuvių poe-

. tų kvrybns, Sibiro maldaknygės, 
kalbėjo apie nenutrūkstantį D i e 
v o ir m ū s ų bendravimą, D i e v o 
g loba, m ū s ų ilgesį: "Pabūki, Jė
zau , — prašė Jį minia apstojus, 

• — pabūki, Jėzau, visą dieną su 
m u m i s . . . " Bet ne vien mūsų kiek
v i e n o atskiras, asmeniškas D i e v o 
ir pilnt-snio gyvenimo troškimas 
išreiškiamas, o ir visos mūsų tau-

.tos i lgaamžis ilgesys gyvastingu-
, m o , laisvės, teisybės, kuriame 
", kiekvienas save randame: "Vieš-
! patie Kristau, žemę praėjęs, ste

buklus daręs, goudęs ir gydęs, — 
praeik šiandieną pro mūsų sody
bas. Atnaujink žemę, prikelk tau-
t% — būk mūsų Karalius!" M o n -

LKB Kronikos I tomą ispanų ir I tomą anglų kalbomis Chicagos 
us. v. i a u Lojolos universiteto vardu su viceprezidento įvadiniu Žodžiu. —., " I 

Iki §. m. iidens bus išleista LKB Kronikos V tomas lietuvių kalba 
ir 1 tomas prancūzų kalba. 

• 
... 

P, 

• 
i 

I 

LKB Kronikos visi keturi tomai: ispanų, anglų, prancūzų ir lietu
vių kalbomis bus plačiai paskleisti tų kalbų kraštuose ir leidžiami pa
minėti Lietuvos sostinės Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui. 

LKB Kronikos knygų leidimas reikalauja labai didelių sumų lėšų, 
o jų dar neturime. 

Maloniai prašome visų lietuvių aukų tam kilniam tikslui. 

Paaukojusieji ne mažiau kaip 100 dol. bus įrašomi leidžiamose 
knygose. 

Įamžinkite savo vardus jubiliejinėse LKB Kronikos knygose! 

Visiems aukotojams išduodami kvitai ir jų aukos atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių. 

A u k a s siusti ir čekius rašyti šiuo vardu ir adresu: 

LKB KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGA 
6825 South Talman Avanut 

Chicago, Illinois 60629, USA 

LKB Kronikoms Leisti Sąjungos 

Valdyba 

AMERICAN TRAVE SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH W E S T H R N A V E N U E 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 
T E L E F O N A S : (312) 238-9787 

1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
VIENOS SAVATT£S: 0 Bostono ar New Yorko D Chicago* 

Gegužės 14 ir 21 d. $850.00 1980.00 
Birželio 11 d. — išparduota 
Liepos 9, BIR2ELIO 18 $875.00 $1010.00 
Rugp. 20, Rūgs. S ir 10 $875.00 $1010.00 
Rūgs. 17 $850.00 $980.00 

1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ: 

Birželio 25, Liepos 16. 
Rugplūčlo C $1200.00 $1330.00 

2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 3 naktys Rygoje, 
3 naktys Leningrade, 2 naktys Helsinke 

Liepos 2 $1375.00 $1500.00 
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
5 naktys Romoje 

Liepos 23 $1400.00 $1530.00 
2 naktys Maskvoj, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
2 naktys Lucerne, 2 naktys Muniche, 1 naktis Baden-Baden, 
1 naktis Zuriche 

RugpiMIo 14 $1375.00 $1500.00 
1 naktis Maskvoje, 5 naktys Vilniuje, 1 naktis Maskvoje, 
6 naktys Paryžiuje 

Visas grupes lydės patyrę vadovai. Įskaitoma ekskursijos j Kauną ir 
Trakus, ir vizų mokesčiai. Kainos asmeniui, dviese kambaryje (are subject 
to changes and/or government approval). Vienam kambaryje 1 savaitei 
reikia primokėti $100.00; 2 savaitėms — $175.00. 

Kainos 30 ar daugiau keleivių. 

RESERVATION FORM 

I am Interested ln joimng your tour to LITHUANIA 

departing oo ______________ 

Name TeL No. ( ) 

Addreat ap 
Ar esate pilietis ? Ar turite pasą ? 

A dcposit of $100.00 per pertoa 
is requlred to hold your reser* 
vation. If tbere should be a 
change ln your travel plans, de-
poslt wilj be refunded If can-
cellation te recelved 45 days 
before departure. Pleate mall 
thii form and a check money 
order to: 

AMERICAN T R A V E L SERVICE B U R E A U 

9727 SOUTH W E S T E R N A V E N U E 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 

B00K N0W!! 

SPA0E UMITE0!l 

MEM8CR 

OR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motoro Ilgos 
GiDekoiogine Chirurgija. , 

6448 So. Pidaski Rd. (Cravvford 
-fedkal Bnilding) Tel. L l 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

Vai 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Harqoette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenue. 
pltmad.. antrad Ir ketvlrtad. 
« iki 7:30 vai. vakaro. 
Sėstad. nuo 1 Iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2S70. 

Rezid. tel. WAlbrootk 5-3048. 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. U- 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., antr., ketv, ir penkt. 
1:0<T - 6:00 vai. popiet, treč. ir Sešt. , 

tik susitarus. 
[ 

I>r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 We«t 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: plrmad. Ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šežtad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Rez, 246-28391 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specialybe* — Jfer-o Ir 
Emocines ligos. 

CRAWPORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Polas-i Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West 19Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

TeL REliaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 We»t 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIRIV ER VAIKC LIGOS 

SPKCIAMSTE 
MEDICAL BTTLDIN*. 

3200 W. 81st Street 
Valandos: Kasdien, nuo 10 vai. ryto 

iki 1 vai- r>r>piet. 
Ofs. t e l 737-1168, rez. 239-2919 

Ofs. H E 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. kamp. 

Vai.: pirmad.. antrad... ketvlrtad. Ir 
penktad 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKJV LIGOS — CHBRUKGIJA 
Ofisai: 

l l i NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CENTRAI* AVE. 
Valandos pa^al susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
- "Contact lenseB'* 

2618 W. 71st St . — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad . ketvlrtad. ir p»nkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeAtad. nuo 1 iki 4 vai. 

Of». PO 7-6000 B e _ GA 3-7278J 

DR, A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 We»t 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

1002 N. Western Ave. Chicago 
te i . 481-4441 

Dr. K. A. AIDAS 
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 

7110 W. 127 S t . Palos HHjįhts 
TeL 341-0730 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUflS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545 

įstaigos Ir bato teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI NCEDICINA 

1467 8©.49th Ooart, Cicero. Iii. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

tr-w ir le i tad 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Otoo telef. RE 5*110 

Re-EkJencijos telef. OR S-0617 
Ofiso vai. pirm. i r . ketvirtad. nuo 
1 ligi 3 v. popiet paga i susitarimą^ 
OfL«o tel HF. 4- 2128. NiunuGl S-S 195 

DR. V. TUMASON1S 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai- pirm., antrad.. ketv. ir penktad 
2-6 Ir 6-7 — lfi anksto susitarę*. 

Ofs, teL 586-3166; aaaas; 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wes* 63rd Street 
Vai.: pirm, antr.. ketv. ir penkt. 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą. 

Apsimoka skelbtis diea. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-
sos yra v-SUms prieinamos 



Pratinę kultūra 

TAUTINIO SĄMONINGUMO APRAIŠKOSE 
Kai sių metų operos pastaty- kų ir dažnai su jais maišėsi bent 

muose iš svetimtaučio išgirsti religiniuose reikaluose, kurdami 
pagyrimą, kad lietuviai yra vie- bendras parapijas, kurias paskiau 
nintelė etninė grupė, turinti pasisavino lenkai, tai jau dabar 
nuosavą operos teatrą, tai malo- šis klausimas nekyla. Tie, kurių 
niu šurpuliu širdį sujudina pa- tėvams reikėjo kovoti prieš len-
sididžiavimas, kad priklausai kus, gerai žino skirtumus. Juo la-
kaip tik šiai, o ne kitai tautai, biau žino tie, kurie išaugo be 
Tačiau operos pastatymas yra lenkų ir rusų įtakos ir savyje iš-
daugelio sutelktinių jėgų ir me- siugdė tikrą tautinę sąmonę, 
cenatų išaugintas derlius. Ne nors ir atmieštą vadinamo ame-
profesionalai stato operą, nes nė rikonizmo. 
vienas iš to pragyvenimo neturi. Tačiau tai nekenkia nė vie-
Ją stato tokie, kurie nori palai- nai grupei, kuri nori savo tauti-
kyti tautinę kultūrą ir dvasi- nius savitumus išlaikyti ir sava 
nėmis kultūros apraiškomis stip- kultūra turtinti naują, gražią, 
rinti tautinę sąmonę. Ir jeigu tai meilės darbais pasižyminčią a-
būtų vienintelis laimėjimas, jau merikiečių kultūrą, pagarbą ki-
užtektų ir to. Bet reikia dar pridė- taip manačiam ir pakantą prie-
t į kad opera yra ir daugelio me- šingai nusiteikusiam. Jei prilipo 
nmiam pasitenkinimui ir tauti- ir kai kurių blogumų, kaip ne-
niam pasididžiavimui proga. noras "įsivelti" į kito reikalus, 

Dvasinė kultūra neišauga nei t a i nebuvo taisyklė, o tik išimtis. 
žmoguje, nei juo labiau tautoje Lietuviai visuomet rūpinosi ki-
tik metų ir dešimtmečių laiko- * " i r yP8* savaisiais, 
tarpyje. Ją reikia išauginti per * 
šimtmečius, reikia brandinti Galėtume žvelgti į savo kaimy-
kultūrines vertybes daugelyje nus lenkus, vokiečius, taip pat ir 
kartų ir jas ne tik išlaikyti, bet į tolimesnius, kaip kroatus, slo-
ir nuolat visomis kūrybinėmis vėnus ar vengrus. Tiesa, vo-
galiomis ugdyti, kad pati dvasi- kiečių bendruomenę sunaikino 
nė kultūra keltų tautą į sąmo- karo padėtis, kada jų tėvynė ar 
ningai aukštą lygį ir įdaigintų tėvų kraštas tapo Amerikos prie-
stiprią tautinę sąmonę. Tautinė šu, bet ir jie dabar atsigavo ir 
sąmonė turi nugalėti istorijos sustiprėjo. 
bėgyje iškilusias audras, nepasi- Labiausiai reikia žiūrėti į save 
sekimus, sukrėtimus, pralaimėji- pačius, į savo kultūrinius, ma-
mus, net svetimųjų okupacijas, nifestacinius, labdaros, visuome-
valdymą ir įtakas. ninio susiorganizavimo darbo 

Lietuvių tauta tai yra patyru- laukus. Tautinis bendruomeniš-
si savo istorijoje, patiria ir dabar- kūmas tarp lietuvių buvo ir yra 
ties metais tiek pavergtoje tėvy- toks didelis, kad daugelyje dides
nėje, tiek išeivijos išsiblaškyme, nių ar mažesnių vietovių net ma-
Net geriausiais norais nepajėg- ži būriai savųjų pajėgė sukurti 
tume suskaičiuoti, kiek senosios religines, kultūrines, švietimo 
Lietuvos šviesuolių sunyko vedy- institucijas tik dėl to, kad jie iš-
bų, titulų įkarščio ir svetimųjų laikė tautinę bendruomenę ir 
kultūros įtakose. Nesuskaitytu- bendruomeniškus ryšius. Jei dėl 
me taip pat, kiek žuvo įvairiuo- pažiūrų skirtumo kartais kovojo 
se kraštuose mūsų brolių, nu- vienos grupės prieš kitus, tai ir tas 
skendusių svetimoje pilkoje ma- išnyko, nes tautinis reikalas bu-
sėję, "kurioje net pėdsakų susekti vo svarbesnis ir didesnis, negu 
neįmanoma. paskiros pažiūrų skirtybės. 

Šiandien tas sunykimo klausi- Šiuo metu dažnai iš naujo ke
rnas iškyla dar aštresniu pavida- liami tušti ginčai tik dėl struk-
lu. Genocidinėmis priemonėmis tūros, dėl organizacinio pasis-
tauta naikinama vergijoje, sava- kirstymo, bet tai neturi tautinės 
noriškai tautinės tapatybės atsi- reikšmės. Čia tėra tik vietinio pa
sakoma laisvuose kraštuose. Ug- skirų žmonių irzlumo apraiš-
dyti dvasinę kultūrą šiandien ka. Susikūrusi organizuota Lie-
reiškia ugdyti tautinę sąmonę tuvių Bendruomenė yra tik tau-
net nepalankiausiose sąlygose tinės bendruomenės konkreti iš-

• raiška* kurioje gali ir turi sutilp-
Amerikos italai, kurių jau ant- ti visi, dar nepraradę tautinės są-

ro|i karta nemokėdavo itališkai, monės ir neatsisakę tautinių įsi-
vadinamo etninio judėjimo me- pareigojimų. Jei jau kai kurie jų 
tu pradėjo raginti savuosius ne tekalba tik angliškai, tai svarbu, 
tik mokytis kalbos, bet svarbiau- kad jie jaustų įsipareigojimus sa-
sia — pažinti savo seną tautos vo tautinei grupei ir tautai, 
kultūrą. Vienas jų vadovų, buvęs Prisimintina šiuo atveju, kiek 
transporto sekretorius ir amba- daug atlieka Lietuvos Vyčiai, 
sadorius dr. J. Volpe dabar nuo- kurių didžioji dalis jau kalba tik 
lat primena, kad savo kultūros vietos kalba. Jų darbų paverg-
pažinimas ir jos ugdymas padeda tam tėvų kraštui niekas negali 
išlaikyti tautinius savitumus, ku- užginčyti, nes jų viešas reagavi-
rie savaime yra prigimtyje, pade- mas į iškylančius klausimus, 
da palaikyti ir dvasinius, etni- kurie liečia Lietuvą ar lietu-
nius ir valstybinius Amerikos pa- vius, yra paveikesnis ir turi dau-
skarų tautinių grupių ryžius. giau įtakos, negu pasivažinėji-

Tai svarbu ne tik savai tauti- mai ir tušti posėdžiai. Bendruo-
nei bendruomenei, bet ir šiam menės pastangomis išleisti in-
kraštui, kuriame italai ir ne ita- formadniai leidiniai apie kėn
iai Jau kuria savitą amerikietis- čiančius ir persekiojamus lietu
ką kultūrą ir formuoja vietos pa- vius okupuotame krašte yra dau-
pročius. Tačiau viena ypač svar- gjau, negu propagandiniai savęs 
bu —• nė viena tautinė grupė pasigarbinimai. Tai konkretus, 
neturi prarasti savo tautinių žy- pozityvus ir viešas laisvės idealų 
mių ir tautinio bendravimo, gynimas. 
šis bendravimas papildo Jų sie- Lietuvių Bendruomenė — tai 
los troškimus, sulaiko nuo ap- visi lietuviai, tai tie, kurie savo 
linkos blogio ir padeda kultūrų tautinę kultūrą palaiko, ugdo ir 
mišinyje atiduoti Amerikai savo plečia. Lietuvių tauta yra tik yie-
tautinę kūrybinę duoklę. * na — viena yra ir tautinė bend-

Lietuviai, bendrai imant, tau- ruomenė. Ir ateinantieji balsavi-
rJnio atsparumo turi daugiau ne- mai į Lietuvių Bendruomenės 
gu italai. Tuo tautiniu atsparu- tarybą nėra tik parėmimas su
mų ir sąmoningumu yra nusis- kurti trejiems metams planavi-
tebėjęs ir kitas italų etninės gru- mo instituciją, bet tautinė parei-
pės vadovas, dabar aukštas vai- ga ginti laisvę ir sąmoninga! iŠ-
džios pareigūnas, prel. Geno Ba- laikyti savo kultūrini paveldėji-
roni. Jei kadaise lietuviai ateiviai mą, tuo pačiu turtinti ir ši kraš-
nežinojo, kuo jie skiriasi nuo len- tą. Pr. Gr. 

Sąmoningas baltųjų naikinimas Afrikoje 
Kodėl komunistai veržiasi į Afriką 

Prieš rusams su kubiečiais įsi-Į P. GAUCYS 
galint Angoloje ir Mozambike, 
prez- Fordo vyriausybė norėjo Įima laukti Rodezijai ir Pietų Af-
Lmtis priemonių tų jų veržimąsi 
sulaikyti. Pietų Afrikos daliniai 
jau buvo netoli AngoLos sostinės 
Luandos, tačiau, kongresui atsi
sakius skirti reikalingų lėšų, 
Maskvai buvo leista ten įsitvir
tinti. Lygiagrečiai ji stengiasi įsi
galėti ir Azijoje, nes jos galuti
nis siekimas — užvaldyti visą pa
saulį. 

šiuo metu Maskva ypatingai 
daug dė nesio skiria pietinei Af
rikai. Mat, įsigalėjimas šioje stra
tegiškai svarbioje erdvėje jai su
teiktų labai didelį pranašu
mą laisvojo pasaulio atžvilgiu, o 
ypač kaso atveju. Tada ji galėtų 
sukliudyti laisv-cjam pasauliui 
pristatymą gyvybiškai svarbių 
žaliavų, o taip pat pastoti kelią 
vakariečių laivybai Gerosios vil
ties iškyšulio erdvėje. Reikia ži-

.noti, kad du trečdaliai Europos 
gaunamos naftos turi praplaukti 
pro ta iškyšulį. Kasmet pro jį 
praplaukia daugiau kaip 22,000 
laivų. Kitaip sakant, viena svar
biausių laisvojo pasaulio gyvybi
nių arterijų gali būti lengvai per
kirsta, jeigu komunistai įsigalėtų 
toje erdvėje. 

To tikslo siekdama, Maskva 
ruošiasi ne atominiam, bet įpras
tiniais ginklais karui. Ji jau se
niai pralenkė laisvąjį pasaulį į-
prastinių ginklų gamyboje. Jie 
turi daug daugiau tankų, patran 
kų, bombonešių, karo laivų ir vi-, 
šokių kitokių. Jų įtakoje esančiose 
valstybėse jie dabar rengia jūrų 
bazes savo karo laivams. Tuo 
tarpu JAV, vienintelės galinčios 
pasiruošti tinkamam atkirčiui, 
mažai ką daro ta kryptimi. 

Dabartinė politika 

Dabartinė Carterio vyriausy
bės politika Afrikos atžvilgiu ne 
tik pro pirštus žiūri į Maskvos 
vykdomą įsigalėjimą Afrikoje, 
bet ir aktyviai trukdo Pietų Af
rikos valstybės veiksmingą tam 
pasipreišinimą. Gerą pavyzdį turi
me Rodezijoje. Jei ne Pietų Afri
kos stipri parama, šiandieną Ro-
dezija jau būtų komunistų valdo
ma. JAV remia vadinamo patrio
tinio fronto vadus ir jų partiza
nus, ginkluojamus ir išlaikomus 
Sovietų, kurie neina į jokius kom
promisus su Rodezijos juodųjų 
gyventojų daugumos vadais. Gal 
dabar, sėkmingai praėjus lais
viems rinkimams į parlamenta ir 
juodiesiems perėmus krašto val
džią, bus atšaukta Rodeziją du
sinanti ūkinė blokada ir pripa
žinta naujoji demokratiniu būdu 
išrinkta valdžia. Jeigu Anglijoje 
netrukus įvykstančiuose rinki
muose laimės konservatoriai, ga-

rikai palankesnės politikos 
Pietų Afrikos rasių išskyrimo 

politika daugelio smerkiama, y-
pač Afrikos negrų valstybių ir J 
AV juodųjų mažumos. Pietų af
rikiečiai tokią savo laikyseną tei
sina tuo, kad, nepaisant rasių iš
skyrimo, juodųjų gyventojų stan
dartas yra aukščiausias visoje Af
rikoje. 

Išlaisvinami afrikiečiai 

Pastaruoju metu Jungtinių 
Tautų ir pasaulio opinijos spau
džiama, Pietų Afrika po truputį 
atleidžia juodiesiems taikomus 
varžtus. Šalia to Pietų Afrika yra 
suplanavusi įvairioms juodųjų pa 
dermėms suteikti nepriklausomy
bę tų padermių teritorijoms. Vie
nai tų padermių — Transkei ne
priklausomybė jau yra suteikta. 
Ji turi nemažą teritoriją, daug 
gamtos turtų, pakankamai gy
ventojų ir visa, kas nepriklauso
mai valstybei yra reikalinga. Pie-, 
tų afrikiečiai tvirtina, kad Trans
kei esanti daug pajėgesnė ir gyvy 
bingesnė už 30 valstybių, dabar 
esančių Jungtinių Tautų nariais. 
Pietų Afrikos vyriausybė yra pa
siruošusi suteikti nepriklauso
mybę ir kitoms padermėms, kada 
tik jos panorės. Kadangi Transkei 
valstybės nepripažįsta jokia kita 
užsienio valstybė, tai kitos pader
mės neskuba ta privilegija pasi
naudoti. 

Dabartinė JAV ir kitų valsty
bių politika, taikoma Pietų Afri
kai, gresia baltojo žmogaus išli
kimui Afrikos kontinente. Jungt. 
Tautos ją baudžia įvairiomis 
sankcijomis. Ji, pavyzdžiui, nega
li įsigyti ginklų apsigynimui ne 
tik nuo juodųjų Afrikos valstybių, 
bet ir nuo komunistų agresijos. 
Pastaruoju metu labai pablogė
jo jos santykiai su JAV. Ilgus 
metus vyko ir tebevyksta ginčai 
ir nesusipratimai dėl pietvakarių 

Afrikos (Namibijos) nepriklauso
mos valstybės įsteigimo. Ja puldi
nėjo kaimyninėse valstybėse be
silaiką partizanai, kuriuos ap
ginkluoja ir remia Sovietai. 

Koalicijos neįmanomos 

Namibija yra buvusi Vokieti
jos kolonija, kurią po I-jo pas. 
karo valdo Pietų Afrika. Tai di
džiulis žemės plotas, turtingas 
žemės turtų, bet labai skystai kla
joklių padermių gyvenamas. Pie
tų Afrika sutinka jai duoti nepri
klausomybę, tačiau nenori, kad 
joje įsivyrautų Sovietų remiami 
partizanų vadai, kuriuos dėl so-

Hlmties TaUndSUi 

RODYTI KRIKŠČIONIŠKA 
MEILI PERSEKIOJAMIEMS 

Atsigręžimas į Dievą nėra gali
mas be atsigręžimo į artimą, be 
atsigręžimo į kitą žmogų, į jo po
reikius, į jo problemas. Kristus 
reikalauja, kad mes būtume jaut
rūs, atviri kiekvieno žmogaus 
skausmui ir sielvartui. 

Bet Kristus reikalauja, kad mes 
būtume ir dėkingi už kitų žmo
nių mums parodomą solidaru
mą ir teikiamą pagalbą. Pirmoje 
eilėje turime būti jautrūs ir pasi
rengę padėti tiems žmonėms, su 
kuriais gyvename, kuriuos pažįs
tame, su kuriais susitinkame. Mū
sų jautrumas ir pagalba negali 

lidarumo su negrais dabar remia apsiriboti vien siaura kasdieninio 
JAV ir kelios Vakarų valstybės, gyvenimo aplinka. Turime būti 
JAV, besilaikydamos didelio de- jautrūs ir kituose kraštuose bei 
mokratiškumo, visur remia koali
cines vyriausybes, nors, kaip prak 
tika rodo, komunistai ilgainiui 
išstumia ar nušalina kitas koali
cijos partijas iš valdžios ir pasi
lieka patys vieni diktatoriškai 
valdyti. Tai žinodami, pietų afri
kiečiai nenori tokių koalicinių vy 
riausybių nei Rodezijoje, nei 
Mamibijoje. 

Pastarosiomis dienomis labai 
sugedo JAV santykiai su Pietų 
Afrika. Pirmiausia, dėl JAV per
nelyg didelio kišimosi į Pietų Af
rikos vidaus reikalus, vis ūžta 

kituose kontinentuose gyvenan
čių žmonių poreikiams bei pro
blemoms. Socialinės komunikaci
jos priemonių dėka šiandien ga
lime gerai pažinti dėl teisingumo, 
dėl duonos, dėl tiesos, dėl laisvės, 
dėl tikėjimo vykstančias kovas 
net tolimiausiuose pasaulio kraš
tuose. Žinome, kad ir ten žmonės 
kenčia ir kad jie yra mūsų bro
liai. Visuotinio broliškumo ide
alą, kalbėjo pop. Jonas Paulius II, 
mes skelbiame ne dėl to, kad ma
tėme jį įrašytą moderniųjų re
voliucijų vėliavose. Broliškumo 

mas: ""Visi jūs esate broliai". (Mt, 
23, 8) . Kristus mums nurodė ir 
šio visuotinio broliškumo nesu
griaunamą pagrindą. Jis mus 
išmokė melstis, Dievą vadinant 
"Mūsų Tėvu". Broliškumas tik 

riant juoduosius, antra, neseniai | i d e a l a s mum yra daug senesnis, 
JAV ambasadoriui priklausąs lėk į Ji mum paskelbė Kristus sakyda-
tuvas slaptai fotografavo už
draustą vietovę, kurioje, mano
ma, yra gaminami atominiai 
ginklai. 

Pietų Afrika ištrėmė JAV karo 
atstovą IT jo pavaduotoją. JAV, 
atsikeršydamos ištrėmė du Pie
tų Afrikos karinės misijos narius; 
Kadangi JAV Afrikos politiką la
bai stipriai įtakoja JAV ambasa
dorius prie Jungt. Tautų A. 
Young, tai ta politika beveik vi-
ada sutampa su Sovietų. O tai sa 
vo ruožtu veda į neišvengiamą 
baltosios rasės sužlugdymą Pietų 
Afrikoje. 

laisvė yra atimta, su tais žmonė
mis, kuriems yra atimtos žmo
gaus teisės. Tai liečia ir religinę 
laisvę. Naudodamiesi religine lais
ve, turime dalyvauti kančiose tų 
žmonių, o kartais ištisų religi
nių bendruomenių ir Bažnyčių, 
kurioms yra atimta teisė į religi
nį gyvenimą pagal savo įsitikini
mus ir savo apeigas. Gal turėčiau 
čia konkrečiai išvardinti, kur yra 
okia padėtis? — klausė Jonas Pau
lius II. Be abejonės, tai yra ma
no pareiga. Bet negalima vien 
tuo pasitenkinti. Reikia, kad mes 
visi, visose vietose parodytume 
krikščionišką solidarumą savo ti
kėjimo broliams, kurie kenčia dis
kriminaciją ir persekiojimus. Rei
kia ieškoti būdų, kuriais šitas so
lidarumas galėtų būti išreikštas. 
Tokia buvo Bažnyčios tradicija 
nuo pat seniausių laikų. Juk ge
rai žinoma, kad Jėzaus Kristaus 
Bažnyčia į žmonijos istoriją įėjo 
ne žmogiškos jėgos, o iškentėtų 
persekiojimų dėka. Ir ne kas ki
tas, o kaip tik šie persekiojimų 

sukūrę giliausią 
solidarumo tra-simtmeciai yra 

krikščioniškojo 
diciją. 

Ir šiandien solidarumas yra 
tikroji atsinaujinimo jėga. Ta 
krikščioniška meilė yra būtinas 
kelias, kuriuo Bažnyčia turi eiti į 
šių laikų pasaulį. Tas solidaru
mas — tai mūsų ištikimybes 
Kristui įrodymas. Juk Kristus yra 
pasakęs: 'Vargšų jūs visada tu
rėsite savo tarpe" (Jn. 12, 8). 
"Kiek kartų tai padarėte vienam 
iš mažiausiųjų mano brolių, 

tada gali būti tvirtas ir gilus, kai į man padarėte" (Mt. 25,40). Mū-
Dievas yra visų mūsų Tėvas. į sų atsigręžimas į Dievą ir mūsų 

Kristaus paskelbtas brolišku- j dvasinis atsinaujinimas gali įvyk
ti tiktai einant šiuo solidarumo 
keliu — krikščioniškos meilės ke-

Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Schmidt lankė Afrikos kraštus. 
Čia jį matome Tanzanijoje, kur jį nuoširdžiai priėmė valstybės preziden
tas Kaunda (stovi priešakyje). Vokietija šelpia ekonomiškai ir techniš
kai atsilikusius kraštus. 

mas apima visus žmones, ne vie
no neišskiriant Šiam brolišku
mui negali būti kliūčių. Jis nu
gali visas valstybių, rasių, kla
sių užtvaras. Kristus ragina mus 
atsiverti į visų tautų ir visų ra
sių žmones. Ieškokime kenčian
čio žmogaus, peržengdami visas 
valstybių ir kontinentų sienas, 
kvietė popiežius Jonas Paulius 
II, parodykime savo solidarumą 
visų tautų ir visų rasių žmo
nėm. 

Jeigu gyvename turtinguose 
ekonominės gerovės kraštuose, 
turime juo labiau rūpintis tais, 
kurie kenčia alkį. Turime padėti 

liu. Kzl 

POP. JONAS PACUUS I 
IR DU PRELATAI 

Popiežius Jonas Paulius I-sis 
per savo trumpą popiežiavimo 
laiką spėjo paskirti du lietuvius 
kunigus prelatais. Oficialus 
Vatikano dokumentų rinkinys 
"Actą Apostolicae Sedis" pas
kutiniame numeryje skelbia, 
kad pop. Jonas Paulius I 1978 
m. rugsėjo 79 d. Vilniaus kuni
gą dr. Kazimierą Gečį (ilgmi 

tiems, kurie kenčia skurdą. Sv.. . . , . . « . 
Tėvas priminė ir pareigą p a d ė t i \ w * ™ \ ^ f " * 0 ^ "J™!* 
tiems, kurie negali pasinaudoti I P r o f " " " U Fordnamo universite-
pagrindinėmis žmogaus teisėmis, te> P * * 1 ^ š v - S " * 0 F * * " * 
kuriems atimta religinė laisvė, 
kurie kenčia persekiojimus ir dis
kriminaciją dėl savo tikėjimo. 

Jeigu gyvename kraštuose, ku
riuose yra užtikrinta laisvė ir 
respektuojamos žmogaus teisės, 
juo labiau turime kentėti su to-i no Pauliaus 
mis bendruomenėmis, kurioms žvilgiu. 

ir rugsėjo 20 d. tokiu pat titulu 
paaukštino Scrantono, Pa., ku
nigą Antaną Norkūną. Nors 
jau apie tai buvo skelbta, bet 
įdomu, kad tai buvo paskutiniai 
tik 33 dienas popiežiavusio Jo-

I aktai lietuvių at-

Latvė Heiene Cetaams, ku
ri neseniai ištruko i i okupuotos 
Latvijos ir dabar gyvena JAV, 
yra parašiusi knygą — "Mote
rys Sovietų Sąjungos kalėji
muose". Ten autorė aprašė sa
vo išgyvenimus bei stebėjimus, 
čekos tardymus kalėjimuose ir 
drausmės stovyklose. 

mina yra numačiusi savo knygą 
pirma išleisti anglų kalba, o po 
to ir latvių kalba, ( t ) . 

— Illinois valstijoj yra užre
gistruota 251,432 laivai. Laivų 
nelaimėse 1977 m. žuvo 69, o 

H. Cel- i 1978 m. — 22 asmenys. 

Moteris su baltu chalatu 
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė 
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Kerr savo pažadą išpildė ir tas jam išėjo į naudą . 

Pas mus, kaip jau jums minėjau, jis buvo a tvež ta s 
invalidų vežimėly. Ligoninėj tiek pasitaisė, k a d ją 
apleido tik pasiramsčiuodamas medine lazdele. 

' Daktare, apie tą įvykį ponas Kerr m a n 
papasakojo. Jis yra jums labai dėkingas, kad 
pastatėt jį ant kojų. Bet jūsų jautrios s v a i g a l a m s 
uoslės, sakė, kol mirs, neužmirš. Prieš i š e inan t iš 
ligoninės, jis net man pritaikė vieną jūsų p a s a k y m ą 
ir dar kelis kartus pakartojo: "Alkoholio ne tik 
nedrįsk ragauti, bet net pauostyti. Daktarė jo k v a p ą 
suuos būdama bet kuriam ligoninės a u k š t e ' ' . 

" P o n a s Smith matau ir nė kiek neabejoju, kad 
pono Kerr patyrimai ir jo patarimai padarė j u m s 
didelį įspūdį ir nemažą įtaką. Tikiuosi, kad t a rp 
mudviejų tokių nesusipratimų nebus ' ' . 

Ligonis pasižiūrėjo man tiesiai į akis ir ga lvos 
mostu patvirtino. 

' *Gaila, kad turiu nutraukti tokį įdomų su jumis 
dialogą. Manęs laukia kiti pacientai, o j u m s j au 
laikas vykti į AAA susirinkimą. Tat iki sekančio 
pas imatymo' ' . 

Laikas greit bėgo. Vieną dieną po ry t in io 
vizitavimo pranešiau pacientui: " P o n a s Smi th , 
mano manymu po dviejų savaičių jūs j au galės i te 
apleisti ligoninę. O kaip jūs galvojate?' 

' 'Aš irgi taip galvoju. Bet kur pasidėsiu?' Iš ko 
gyvensiu? Neturiu nei vietos, nei p in igų? ' ' „_. 

'Mes tuo jau pasirūpinom. Jūs gausite ne tik 
socialinio draudimo, bet ir veteranų pensiją.Vienoj 
pensininkų šeimoj suradom jums patogų kambarį su 
visu išlaikymu. Šeimininkai jūsų labai laukia . ' ' 

"Puiku! Kaip neapsakomai puiku! Turėsiu ne 
tik pastogę, bet ir žmones, kurie manęs laukia. Kokia 
didelė laimė nusišypsojo man mano gyvenimo 
saulėleidy' ' , su šypsančiu iš džiaugsmo veidu, 
suplojęs delnais, kalbėjo ligonis. ' Daktare, ligoninėj 
jūs man padėjot galutinai apsispręsti. Išėjęs iš 
ligoninės, dėsiu visas pastangas iš likusio savo 
gyvenimo skeveldrų kurti naują, naudingą ir gražią 
ateitį. Tvirtai tikiu, kad laiko tėkmė nuneš į užmarštį 
v isas mano gyvenimo nuosėdas ' ' . 

' 'Ponas Smith. mes tikim jums. pasitikim jumis 
ir nė kiek neabejojam, kad jūs savo pažadus 
iš laikysi t ' ' . 

'Daktare, oi, kaip aš norėčiau! Kaip norėčiau, 
kad mano praeities klaidos liktų vertingu testamentu 
ir kelrodžiu milijonams žmonių, kurie dar 
tebemirksta svaigalų baloj. O tie. kurie yra pakely į 
tą klampynę, laiku susiprastų ir nuo jos nusigęžtų, 
kad vėliau netektų mokėti pinigais neįvertinama 
k a i n a " . , "Ponas Smith. pasistengsiu, kad jūsų 
patirtis būtų užfiksuota ir pasiektų platesnę 
visuomenę. Esu tikra, kad ne vienam, bet daugeliui ji 
atvers akis. 

Greit prabėgo paskutinės dvi savaitės. Ligonio 
buvęs liesas kūnas papilnėjo. Įdubę žandai pranyko. 
Akių raudonumas išblėso. Tvirtais žingsniais, 
laikydamas tiesiai galvą, jis išėjo iš palatos. Po 
pažastim nešėsi vienintelį savo turtą— mažytį radijo 
aparatą, kurį mes jam dovanojom. Iš radijo dėžutės 
sklido švelni melodija. Pritardamas muzikos 
garsams, jis negarsiai niūniavo. 

Praeidamas pro mus. išjungė radijo ir pasakė: 
' 'Aš nežinau ką daryti? Juoktis iš džiaugsmo ar 
verkti? Nerandu žodžių išreikšti savo dėkingumą 
visiems, kurie su didžiausiu pasiaukojimu pastatė 
mane ant tikro kelio ir prablaivino mano gyvenimą. 
Su nepalaužiamu pasitikėjimu savimi ir stipria 
viltimi apleidžiu ligoninę. Ach, kokia slidi, pilna 
kančių žmogaus kelionė į pakalnę, o kokia sunki, bet 
raminanti, didinga, erdvi ir laisva, kai pasieki kalno 
viršūnę' ' . 

' 'Ponas Smith. jūsų tvirtu pasiryžimu į geresnę 
ateitį mes neabejojam'*. 

Seku Smitho gyvenimą iki šiol. Dažnai jį sutinku 
Brooklyno Veteranų ligoninės koridoriuj, nes jis 
penkias dienas savaitėj savanoriškai dirba 
alkoholikų skyriuj. 

"Ponas Smith, kaip jūs laikotės?" kartą 
sutikusi, jį užkalbinau. 

' Daktare, esu labai patenkintas savimi, savo 
darbu, draugais ir dabartiniu gyvenimu. Tačiau iki 
šiol negaliu sau dovanoti, kad didesnę savo 
gyvenimo dalį praleidau vėjais. 

"Ponas Smith. ar jūs ne per daug dirbate?" 
"Oi ne! Ne per daug," giliai įkvėpęs į plaučius 

oro, atsakė jis, ' 'Skubu nors dalinai užpilti tą 
didžiulę balą, po kurią beveik .""fi metus be tikslo 
braidžiau' ' . 

"Ponas Smith. mes didžiuojamės jumis. Jūs 
asate ne tik vienas geriausiai rehabilituotų buvusių 
Bacho gerbėjų, bet ir nepakeičiamas misionierius 
kovcje su juo. 

Linkiu jums dar ilgus metus tęsti šį garbingą 
darbą. O dabar laikas kiekvienam iš mūsų grįžti prie 
savo šios dienos užplanuotų darbų ' ' . 

i - Pabaiga ... 

. 
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JAUNIMO CENTRE 
5620 So. Claremoat 

Ruošia PLJS Rysiu Centras 

KLEVELANDO STUDENČIŲ V O K A L I N I O V I E N E T O 

IV E R U O S KONCERTAS 
Vadove — Rita Klioriene Akompaniatore— Kristina Kuprevičiui* 

B I L I E T A I : 

G I F T S INTERNATIONAL 
2501 West 71st S t 

T E L E F . : — 471-1424 

^njber Holidays" 
1979 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

IS BOSTONO / N E W YORKO 

Vienos savaites: Maskva/Vilnius 

Balandžio 25 
gegužes 2 
gegužes 16 
birželio 7 
liepos 12 

$795.00 rugpiūčio 2 
$829.00 rugsėjo 19 
$839.00 rugsėjo 26 
$859.00 spalio 10 
$865.00 

$865.00 
$829.00 
$829.00 
$829.00 

Dviejų savaičių: 
birželio 20 — Leningradas 2. Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 

Helsinkis 2 
rugpiūčio 2 — Maskva 1, Vilnius 5 ir 6 dienos Vakarų 

Europoje: Viena, Miunchenas, Koelnas, 
Briuselis 

rugpiūčio 8 — Leningradas 2, Vilnius 5, Riga 2, Maskva 2, 
Helsinkis 2 

—• $1189.00 

— $1399.00 

— $1189.00 

VTSOS GRUPĖS aplankys KAUNĄ. IR TRAKUS, bus lydimos vadovų. 
Prie šių grupių galima jungtis ii VISŲ AMERIKOS IR KANADOS 
MIESTŲ, su papildomu mokesčiu. 

GRUPfiSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU. 

MfcMBEP 

Trans-Atlantic Travel Service, Inc. 
S9S Weat Bn tedway , P . O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127, T e i (617) 268-8764 
Trans-Atlantic Travel Service, Inc^ vidaus ir užsienio kelionių agen
tūra, jau nuo 1960 metų SĖKMINGAI organizuoja visą eilę ekskursijų 
l LIETUVĄ ir | kitas pasaulio šalis. 
įstaigai vadovauja: ALDONA ADOMONIS IR ALBINA RUDZIŪNAS. 

Price* ar« baaed on double oceupaney »nd are aubject to 
chajųr«a and/or Government a.pproval. 

inillIlHIIIIIIIIIIUIIIHNI iimiiminiiniiiiiiiiiiiniiU!iiiiiiiiiH<nfHi^ 

A T V E R A S * 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas i r Taisymas 
2646 W. 69tt» Street — Tel RE 7*1941 

AUTOMOBILIU TAISYMAS 
Padangos. Priekinių ratų reguT avi
mas ir balansąvimas. Stabdžiai, uus-
lintuvaL Išmetamieji vamzdžiai ir ki
ti pataisymai FIRESTONE TIRES. 
Wheel alignment and balancing. 
Brakes. Shock absorbers. Mufflers 
and pipes. Tune-ups. Lubrication. 
Change of oil and filters. 

Ū S Ų K O L O N I J O S E 
Deilran, N . T. 

S U U E T U V I L I 
BENDRUOMENE AR SU 

OKUPANTU? 

Ligi JAV . Lietuvių Bendruo
menes IX tarybos rinkimų liko 
mažiau negu savaitė. Kandidatai 
rinkimams išstatyti ir rinkėjams 
paskelbti. Rinkiniams duota pa
kankamai laiko — du savaitga
liai. Rinkimai vyks gražiose pa
vasario dienose - gegužės mėne
sio pirmoji ir antrąjį savaitgalį. 

Pačiuose rinkimuose staigme
nų nenumanoma, nors jos visada 
yra galimos. Rūpestį kelia rin
kimuose dalyvaujančiu skaičius. 

Daug kalbėta ir rašyta apie 
mūsų tautiečių skaičių šiame 
krašte. Buvo pastangų net sura

šyti JAV gyvenenčius lietuvius-
Mūsų skaičius yra įdomus ne 
vien mums patiems. Juo kartais 
matuojama mūsų įtaka šio kraš
to -gyvenimui. 

Vis dažniau Lietuvių Bend
ruomenės atstovams tenka lanky 
tis šio krašto valdžios įstaigose 
Washingtone. Gerai, kai ten lan 
komės (vieningais tikslais. Dar ge
riau būtų, jei mūsų atstovai Wa-
shinglįone galėtų kalbėti kelerio
pai didesnio skaičiaus sąmonin
gų balsuotojų vaidu. 

•Lietuvių Bendruomenės aukš
čiausias tikslas yra laisva nepri
klausoma Lietuva. Lietuvių 

Bendruomenės gyvenime balsa
vimo teisė yra mūsų privilegija ir 
ginklas už tėvynės 'laisvę. Dar 
daugiau, dalyvavimas Lietuvių 

Bendruomenės I£ tarybos rinki
muose yra Lietuvių Bendruome-
menės stiprinimas. O tai yra prie 
šinga okupanto ir jo sėbrų pas
tangoms Lietuvių Bendruomenę 
skaldyti, silpninti, niekinti. 
LB IX tarybos rinkimams ruo

šėmės apie pusmetį laiko- šiuo 
metu tmums rūpi tik tinkamas 
rinkimų pravedimas. Krašto val
dyba ir LB apygardų bei apylin
kių vadovybės daug dirbo, kad 
rinkimai praeitų sklandžiai. Rin
kimų būstines, tikimės, visi suras
ti lengvai. 

Labai svarbu kiekvienam mūsų 
rinkimų pareigą at:.'<cti. Tad da
lyvavimas rinkimuose; kurie įpa 
reigos išrinktuosius trejų metų 
darbui, tebūna ir mūsų maža, 
(tačiau sąmoninga) auka mūsų 
tautai ir tėvynei. 

K. Čikotas 

MAPgUETTE PHOTO 
SUPPLY 

KE1KMFNYS FOTOGRAFAMS 

IR MfiCiRJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čis 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink 
ras reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigvų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
\r ketrirUč. Ta kara i s iki 9 vai. 

3314 West 53rd Street 
TeL — PRospect 6-8998 

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS 

4612 S. Paulina St, 
(Town of Laks) 

Dalo namus ii lanko ir i i ri-
daua. Darbas garantuotas. 

STASYS ŠAKĖMIS 
Skambinti 927-9107 

1-4S*?"" 

WAGNER and SONS 
T¥PEWRrTERS AND 
ADDEV8 MACHINBB 

Nuomoja, Parduoda, Halas 

Viri 90 matų patikimas Jums 
patarnavimas. 

6610 & Palaiki IfcL, CUeags 
Phoa» — 581-4111 

I a 

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE 
2423 W* t 50th Street _ Tel, GA 6-7777 

Veikia nuo 7:00 vaL ryto iki 8:00 va i vakaro. 
Šventadieniai* uždaryta — Sav. MIKAS CESAS 
Šeštadieniais nuo 7:00 vaL ryto iki 4 vaL popiet 

N u o 
1 9 1 4 Metu 
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. ^ j 

Dėkojame Jums ui mu- A i 
mis parodytą pasitikę- H | 
jhną Mes norėtume būti M 
Jums naudingi ir ateity- | | 

Sąskaitos apdraustas Q 
OtJ MMOO.M 

FRANK ZOGAS, 
President 

1667 W. 6M> Strstt 8t 
Odcago, m. mm i 

Pbone I2S-740S 

nuuo 
AVINB8 
6 L0AN ASSOCIATION 
6*41 Archer A venos 
Caieago, ni. MSI 

PtasK 254-4471 
U S. Harlem Avean 
tridgeview, m. 69466 

7»% 
4 Year Sartas* 
Csrtlflcstss 

An Uncommon Friendship... 
Helping\b 
Regula rly! 

We live in a very goal oriented society. Ali new home, a long awaited vacation, or simply a 
goals tha t we set for ourselves can be achieved fund for future securi ty, t ha t goal can be 
if we saerifice, work hard, and have help from achieved through a regular savings habit. 
our friends. A t Saint Anthony Savings, you'll get help 

A good vvay to achieve our goals in this from a friend. Wei l help j o u establrsh a regular 
modern day, is to practice a principle that has savings habit so t h a t you can achieve your 
helped form history. That principle is THRIFT. goals. Tell us what your goal is and Avhen you 
We can refer to a special par t of it as a regular want to achieve it. W e i l recommend a savings 
savings habit. plan of regular fixed sum deposits to get you 

VVhether your goal is a college education for there. We'll make other recommendations too. 
your son or daughter, a down payment for a 

• 

cve.. • 

• 

• 

• 

F o r example , if you re saving for a college 
e d u c a t i o n , vve'll recommend the Saint An thony 
S a v i n g s College Endowment Account on which 
you ' l l e a r n in teres t t ax free. 

T h e r ę s t is u p to you. But, we're with you ali 
a l o n g t h e way , paying you interest, which 
w h e n left t o compound, helps you achieve your 
goa l t h a t much faster. Helping you achieve 
" R e g u l a r S a v i n g s " is one more way t h a t Saint 
A n t h o n y Savings offers you "An Uncommon 
Fr iendsh ip . " 

- r -
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LIETUVE PASAULINIAME KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIME INDIJOJE 

Pasaulio katalikių moterų or- į nę padėtį okupuotoje Lietuvoje, 
ganizacijų unija (WUCWO) sa- i plačiai iškeldama ten nuolat 
vo tikslams ir uždaviniams įgy-į vykstančius žmogaus teisių pa-
vendinti bei gyvenamojo meto j žeidimus, pateikdama daugybę 
problemoms išstudijuoti organi- konkrečių ir dokumentuotų fak-
zuoja tarptautinius kongresus, su- į tų. 
važiavimus bei studijų sesijas 
įvairiuose pasaulio kontinentuo
se. 

Paskutinis WUCWO suruoš
tas kongresas įvyko Afrikoje — 
Dar Es Salaam. Šiemet pasauli
niam katalikių moterų organi
zacijų atstovių suvažiavimui pa
sirinkta Indija, maloniai kvie
čiant to krašto Katalikių mote
rų centrui. 

LANKYMASIS BOMBĖ]U]E 
Atvykus į Indiją, atstovės pir

miausia sustojo Bombėjuje, kur 

DARBAI, NUTARIMAI IR 
REZOLIUCIJOS 

Tarptautinio suvažiavimo t&-
ma: "Moteris — Teisingumas — 
Evangelizacija", kurios svarsty
mai vyko darbo sekcijose ir bend
ruose posėdžiuose 

Katalikių moterų organiza
cijų atstovės išsamiai nagrinėjo 
suvažiavimo temos klausimus, 
plačiai aptarė jos konkrečius pri
taikymus veiklai savo gyvena
mam krašte ir bendrai pasauly
je. Tam tikslui taip pat vyko dis-

i v a ,.,. „ ikusijos ir pasisakymai, atstovėms 
aerodrome Katalikių moterų* .{._ * ». : ,. 

, . .susibūrus paskirais pasaulio regi-centro veikėjų buvo iškilmingai 
sutiktos pagal tradiciją su įvai
riaspalviais gėlių vainikais. Čia 
jos buvo priimtos Bombėjuj arki
vyskupo Simon Pimentą ir ap
lankė Indijos Katalikių moterų or- Į 
ganizacijų centrą. Atstovių, šuva- j P u o t o s Lietuvos klausimus ji iš-
žiavusių iŠ visų pasaulio konti- lk e l e teisingumo temos kontekste, 
nentų, sutikimui buvo įspūdingai! k a i P — teisingumas ir žmogaus 
pasiruoštą, su atitinkama prie- j religinė, tautinė, politine ir kul-

į tūrinė laisvė, teisingumas ir tau-
i tų laisvo apsisprendimo teisė, 

onais: Europos. Afrikos, Azijos, 
I Šiaurės ir Pietų Amerikos. 

PLKOS atstovė B. Slepetytė-
! Venskuvienė aktyviai reiškėsi vi-
i suose suvažiavimo darbuose. Oku-

mimo programa ir vaišėmis, gau
siai dalyvaujant Bombėjaus ka
talikėms moterims. 

laisvo žmonių judėjimo pašau 
lyje teisė ir t. t. Ji taip pat pabrė-

SUVAŽIAVIMAS BANGALORE 1%, evangelizacijos reikšmę mūsų 
MIESTE j pavergtame krašte, kur religinių 

jteisių skleidimo pastangos nuo
lat susiduria su kliūtimis ir perse-Pats pasaulinis katalikių mo 

terų organizacijų atstovių šuva-j 
žiavimas vyko Bangalore (Pietų | kiojimais iš komunistines val-
Indijoje), sausio 29 — vasario 7 i d ž l o s Puses-
d. Šio tarptautinio suvažiavimo 

Suvažiavime dalyvavo 60-ties j metu PLKOS atstovė B. Vensku-
kraštų katalikių moterų orga- j v i e n e ? a u s i a i paskleidė informa-
nizacijų atstovės. Pasaulio L i e t u - i d n e s literatūros ir dokumentaci-
vių katalikių organizacijų są
jungai (PLKOS) atstovavo B. i 
Šlepetytė - Venskuvienė — PLKj 
OS įgaliotinė tarptautiniams ry- Į 
šiams. 

Suvažiavimo atidarymo sesijo
je kalbėjo WUCWO pirm. E. Lo-
vatt-Dolan, iškeldama šios di
džiulės tarptautinės organizacijos 
( turinčios 36 milijonus narių) 
svarbiausius dabarties uždavinius j 

jos apie padėtį pavergtoje Lietu
voje. 

Suvažiavimo pabaigoje priim
ta eilė nutarimų, rezoliucijų ir 
taip pat WUCWO veiklos progra
ma ateinantiems keturiems me
tams. Svarbiausi šios programos 
punktai: Moterys Bažnyčioje, Mo
ters asmenybės ugdymas, Mote
rys šeimoje ir visuomenėje, Tikė
jimo ugdymas, WUCWO veikla 

| Jungtinėse Tautose ir kituose tarp-
ir apibūdindama katalikės mo t a u t j n J u o s e organiZmuose. 
ten atsakomybę šių dienų pa-1 
šaulyje. Turiningą ir nuoširdų! Prnmtos taip pat veiklos pro-

Ses. vyr. Margarita Bareikaitė kalba 
minėjime Chicagoje. 

\uotr. V. Noreikos 

kams, ir apsčiai priėmimų. 

PLKOS atstovė B. Venskuvie
nė užmezgė daug gražių ryšių su 
šio krašto katalikėmis, informuo
dama apie Lietuvą. Buvo ir to
kių, kurioms mūsų kraštas ma
žai pažįstamas, tad su dideliu 
įdomumu apie jį teiravosi. Jas ža
vėjo ir PLKOS atstovės lietuviški 
tautiniai rūbai, taip skirtingi nuo 
Indijos moterų dėvimų "sąri". 

Suvažiavimo metu PLKOS at
stovė B. Venskuvienė įteikė Idi-
jos Katalikių moterų organiza
cijų centro pirm. Sylvia Saldha-
na dovaną: "The Living Testa-
ment of Faith and Courage" 
(Sibiro lietuvaičių maldaknygę 
anglų kalba). Toji knyga įteik
ta ir Rev. D. Amalorpavadas — 
Tautinio Biblijos ir Liturgijos 

ŠIRDYS, 
MYLINČIOS 

DIEVĄ 
IR LIETUVA I 

Kalba, pasakyta Putnamo ses. | 
vyr. Margaritos Bareikaitės kon-i 
gregacijos 60 m. sukakties minė-j 
jime Chicagoje. (Red.) 

Dėka mūsų Chicagoje pasi
šventusių rėmėjų, susirinkome 
drauge paminėti mūsų vienuoli
jos 60 m. gimtadienį. 

Mes tikime, kad kiekvienos 
vienuolijos gimimas yra susietas 
su šv. Dvasios palaima tautai, 
kurioje ji gimė ir palaima bei pa-
pagalba kovojančiai Bažnyčiai 
žemėje. 

Mūsų vienuolija buvo pirmoji 
grynai lietuviška moterų vienuo
lija, įsteigta Lietuvoje Dievo 
tarno ark- Jurgio Matulaičio, tar
nauti vaikams, jaunimui, suau
gusiems ir ligoniams, seneliams. 
Nėra joks talentas per didelis, 
nei per žemas, kad žmogus ne
rastų dirvos jį ištobulinti ir įpras
minti šioje vienuolijoje. 

Dievo Apvaizdos keliu, per tė
vus marijonus, a.a. kun. dr. J. 
Navicko idėja, o kun. dr. Juozo 
Vaško įgyvendinta, atvyko pir
mos penkios seserys į JAV-es. 

Steigėjo šūkis paliktas vienuo
lijai: "Rikiuokitės ir Pasišvęskite" 
yra gyvas seserų širdyje ir dar
buose ir šitoje svetingoje šalyje. 

Pilnam džiaugsmui įgyvendin
ti šiandien trūksta tos žemės, ku
rioje vienuolija gimė, ir daugelio 
žmonių, susijusių su ja. 

Mus skiria skirtingi kontinen-
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MŪSŲ VEIKLA 
—Balzeko Liet Kult. Muz. 

moterų gildos pietūs ir madų pa
roda įvyks šeštadienį, gegužės 5 
d., Signature salėje, Mart Plaza, 
350 N. Orleans St. Pasiviešėji-
mas 11 v., pietūs 12 v- Drabu
žiai — Monikos Kripkauskienės ir 
Chicago Fashion Exchange kūri
niai. Vietos užsakomos pas Oną 
Aukers, tel RE 7-5236. 

— Chicagos Lietuvių moterų 
klubas ruošia gen. Lietuvos kon-
sulės Juzės Daužvardienės pager
bimą bei jos gimtadienio šventę 
sekmadienį, liepos mėn. 29 d. 
Martiniąue restorane. Lietuviškos 
organizacijos bei lietuvių visuo
menė kviečiama dalyvauti. 
Smulkesni pranešimai vėliau. 

PLKOS atstove B. Venskuvienė su Indijos Katalikių moterų or-jų centro pirm 
S. Saldhana pasaulio katalikių moterų suvažiavime metu Bangalore, Indijoje. 

DIPLOMATES ŽODIS TOMS, 
KURIOS DIRBA BE DIPLOMATIJOS 

Lietuvos gen. konsulės J. Dauž- Į rimais, savo patarnavimais. Jis j 

.... 

tai su saivuoju kamienu, bet mus j goję 
jungia ta pati kančia ir viltis į 
Lietuvos laisvės prisikėlimą. 

Leiskite bent trumpu žodžiu 
paminėti šiuo metu degantį rei
kalą, būtent — naują centrinio 
namo statybą Putname, nes atė
jo laikas pagalvoti ir apie mūsų 
vyresniąsias seseris, kurios pakėlė 
sunkias naštas vienuolijos kūri
mosi metu. Tad šį pavasarį 
greitu laiku pradėsime statybą 
— seserims naują centrinį namą 
Putname su 17 kamb., nes iki 
šiol mes statėme kitiems: Jauni
mui — "Neringa", ligoniams, 
seneliams —'Matulaičio, vaikams 
— liet. vaikų namai Toronte. 

Mes tikime Viešpačiu. Jo pa
laima ir lietuviškų širdžių prita
rimu bei dosnumu. Ačiū visiems! 

stebiuosi, kaip tokia nedidelė 
kongregacija su negausiomis na
rėmis pajėgia ir sugeba atlikti to
kius milžiniškus darbus Dievui, 
tėvynei, jaunimui ir senimui, 
švietimu: ir lietuvybei, ir taip to
liau, ir taip toliau. 

Jų pasiaukojimo ir darbų ne-
sutramdė karo audros, atblošku-
sios jas į svetimą šalį. Mes išeivi
joje esame laimingi, kad jos, įsi
kūrusios šiame krašte, švie
čia mums ir gaivina mus savo 
pavyzdingu pasišventimu, savo 
atliekamais darbais Dievo ir 
žmonijos naudai. Sveikinu mielą
sias seseles kongregacijos 60 m. 
sukakties proga. Dėkojame joms 
už didžius jų nuopelnus. Dėko
ju ir už maldas ir pastangas, ku
rios pagreitins Lietuvos laisvės 

vardienės sveikinimas Nek. Pra-jbuvo toks išmintingas, toks pa-į g r a - z m ' m 3-
sidėjimo Mergelės Marijos kong-] slaugus, kad žmonės negalėję at- j Pagarba ir padėka jų rėmėjams. 
regaciįos 60 m. minėjime Chica-1 sistebėti, kaip tokiame mažame! Ju visokeriopa talka palengvina 

žmogelyje sutilpo tiek išminties,] ir įgalina seseles jų darbų vykdy-
Anais laikais gimnazijoje stu- i tiek sumanumo, tiek gerumo. j m e ir tęsime. 

dijavome garsaus poeto eilėraštį! Kuomet skaitau ir stebiu Ne- Lai Dievo palaima lydi jus ir 
apie kaimo kalvį, kurį visos apy- į kalto Prasidėjimo Mergelės Mari-', toliau, mielosios seselės. Lai jūsų 
linkės gyventojai laikė aukščiau- j jos seserų darbus, man į galvą \ kongregacija gyvuoja, bujoja ir 
šioje pagarboje. Kas tik kreipėsi į i veržiasi palyginimas su tuo iš-! skleidžia Dievo meilės ir žmogiš-
jį, tam noriai padėjo savo patą-1 mintingu, kukliu kalviu, ir vis! kūmo šilumą. Ilgiausių metų! 

ĮSPŪDŽIAI 15 TAUTINES KINIJOS 
DALIA KUCfMENC 

(Tęsinys) 

Penkiasdešimt tūkstančių 
klausosi stadione 

Paskutinis pasirodymas vyko \ 
penkiasdešimties tūkstančių mi-> 
nioje — Municipal stadione. Pa-1 

tautų atstovais. Teko dar būti 
Konge ir grįžtant Havajuo
se, kur irgi 
baigė — nes 

be galo prasminga, sunku pasa-
lyti, ką labiausiai vertinau, ar tą 
jų malonų žvilgsnį, šypsnį, aša
ras, dvasines dovanas, laukinius 
žiedus, gėlių puokštes, jų subtilų 
juoką, simbolinę ryžių saujelę ar 
savo begalinį džiaugsmą, tarnau
jant Vakarų bei Rytų meno kul-

t 

a 

pareigos nepasi-1 tūrinėje sintezėje toje istorinėje 
ir ten dainavau. | k e l i o n ė i e . 

Istorinės kelionės susumavimas 
Profesiniai šią kelionę laikau 

(Pabaiga) 

su "The Indian Express", kuris 
yra vienas iš didžiausių kraš
to laikraščių. Tad Lietuvos 
vardas nuskambėjo ir šioje pasau
lio dalyje 

. . . . . . , i Pasibaigus pasauliniam katali-
centro direktoriui, kur vyko šuva- , . , . ^ ____» , * „+ctrt 

B
 J | kių moterų organizacijų atsto

vių suvažiavimui, jo dalyvės dar 
žiavimas. 

Indijos spauda tinkamai apra
šė pasaulinį katalikių moterų 
suvažiavimą Bangalore, talpinda
ma jo* nuotraukas ir pasikalbėji-

lankėsi kitose Indijos vietovėse, 
kad susipažintų su krašto gyve
nimu ir Indijos katalikių organi
zacijų veikla. PLKOS inform. 

Nijolė Jankutė 

• 
— JAV kasmet vėžiu miršta 

apie 2,000 vaikų, vėžiu susirgu
sių vaikų kasmet randama apie 
6,000. 

sveikinimo žodį tarė Indijos Ka
talikių moterų centro pirm. Syl
via Saldhana, pabrėždama, kad 

gramos Europai, Afrikai, Azijai, 
Siaurės ir Pietų Amerikai. Iš lie
tuviams reikšmingų klausimų į 

tai pirmas pasaulinis katalikių | Europos WUCWO programą 
moterų suvažiavimas Azijoje i r , l auk ta : aktyvi, nuolatinė para-
išreikšdama 
džiaugsmą, kad jis vyksta Šiame 
kraite. Taip pat kalbėjo visame 
pasaulyje žinoma savo pasišven
timu varguomenei sesuo Teresa; 
ji su suvažiavimo dalyvėmis pa
sidalino savo darbų patirtimi, 
ypač akcentuodama artimo mei
lės ir teisingumo reikšmę katali
kų veikloje. 

Suvažiavimo darbų pradžioje 
delegatės padarė pranešimus apie 
jų atstovaujamų organizacijų 
veiklą ir pasisakė joms labiausiai 
rūpimais klausimais. PLKOS at
stovė B. Venskuvienė kalbėjo te
ma "Pasaulio Lietuvių katalikių 
organizacijų sąjunga ir žmogaus 
teisės pavergtoje Lietuvoje". Api
būdinusi organizacinę lietuvių 
katalikių 70 m. ir PLKOS 30 m. 

Indijos katalikių i m a Vidurio ir Rytų Europos Ka-
įtalikų Bažnyčiai ir akcija už re
liginę laisvę tuose kraštuose 

Be minėtų suvažiavimo nuta
rimų ir rezoliucijų, pavergtų 
tautų atstovių pastangomis pri
imta speciali rezoliucija, liečian
ti sunkią Vidurio ir Rytų Euro
pos Katalikų Bažnyčios padėtį ir 
jos persekiojimą, pageidaujant, 
kad WUCWO klausimą iškeltų 
Jungtinėse Tautose. 

INDIJOS KATALIKIŲ 
GLOBOJE 

Suvažiavimo metu atstovės bu
vo maloniai ir rūpestingai globo
jamos Indijos katalikių moterų, 
kurių nuoširdumas buvo didelis. 
Atstovių pagerbimui jos suruošė 
aukšto lygio Indijos tradicinių 
šokių ir dainų vakarą, dalyvau 

veiklą, ji kalbėjo ir apie dabarti- jant žymiems tos srities meninin- i •MMyJ* 

sirodymas sekančią dieną buvo ; labai svarbia,nes per ją susilau-
mus su kai kuriomis delegatėmis. į ištisai televizijų stotyse trans-; kiau tarptautinio įvertinimo bei — Vienuma padeda žmogui 
PLKOS atstovė turėjo interview j liuojamas. Jų milžiniškos rekla-l- pripažinimo oficialiuose įvairių pažvelgti į save iš perspektyvos, 

mos dėka gatvėse ir krautuvėse į kraštų sluoksniuose.Toks pasieki- perkratyti savo vertybių supra-
visur buvau atpažinta. Angliškai I mas kiekvienam menininkui yra : timą ir grįžti į kasdienybę dva-
kalbantieji, ypač jaunimas, ieš-! dvasiniai ir moraliniai labai siniai sustiprėjus 
kojo progų pasimatyti, pasikalbę-i svarbus — nes tik atsipalaidavęs 
ti ar bent pasakyti "Welcome to I iš savo pažįstamųjų rato, gali bū-
Taipei". Mane domino ir tie visi į ti objektyviai įvertintas, kaip me-
neoficialūs kontaktai tiesiai suininikas be tuščių draugų patai-
žmonėmis. Santykiuose su paski-Į kavimų, pagyrų, pavydo, subjek-
rų tautų atstovais prancūzų bei Į tyvių nuomonių. 
ispanų kalbų mokėjimas pravėrė Tiek JAV-bių, tiek Kinijos, tiek 
vartus išsamiems pokalbiams su j r įvairių tautų atstovai išreiškė 
Afrikos, Prancūzijos bei Lotynų | pasididžiavimą, kad teko daly

vauti koncertuose ir susipažinti 
— o aš galvojau, kaip keista, 
nors beveik visą savo gyvenimą 
gyvenau tarp lietuvių — tik Ki
nijoje realiai pajutau ir įsitiki
nau, ką seniai tikėjau, kad tarp 
kitataučių gali daugiau naudos 
savo tautai atnešti — negu siau
roje saviveikloje. Ta prasme tu 
rėtumėm siųsti savo menininkus 
jiems padėti. 

Prieš išvykstant, vienas gerai 
žinomas kultūrininkas Chica
goje man pasakė —nežinau, kam 
važiuoji, ir iš tikrųjų juk dai
nuosi ne lietuviams, tai mums vi
sai net neįdomu... Pagalvojau, 
kad turbūt ta mūsų vergiška dva
sia — neretai mus ir žlugdo likti 
nykštukais ant Puntuko akmens, 
nepasiekus Parnaso... 

Menas, ka:p kokios šventos a-
peigos, kaip ritualas — Tolimuo
se Rytuose — turi būti perteiktas 
su nusižeminančiu pamaldumu, 
susikaupimu, misteriškumu. S**** ° n a TOuikoniei* is Phiiadei-

; phijos po koncerto Chicagoje. 
Kiekviena minutė buvo mani Nuotr. V. Noreikos 

"5 

Chicagos Lietuvių moterų klubo ruoftlamo 19-to Gintaro bailaus komiteto nares. Sėdi i i k.: Stefanija Uginchienė, 
Leontina Dargiene — klubo pirm., Sylvija Wenckuviotit — komiteto pirm.. Marija Rrauchunienė„ Irena Norbutie-
nė. Stovi ii k.: Beverfy Opplkienė, Valerija Shaulien*', Adele Kutchins, Irena Yonaitytė, Wilheimina Lapiene, Felici
ja Juškiene ir Blanche Kezienė. Nuotraukoje nėra Giedrės Cepaitytės, Genovaitės Maluskienės, Cecilijos Ma
tutytės, Evelyn Nor+iutlenės, Frau-im^s Rijjienf* ir Karilės Rudienės. Balius {vyks birželio 9 d. Conrad Hllton 
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darbiavo su Vliku, stengėsi sa
vo politinę veiklą derinti su ki
tais politiniais centrais. Už 
šiuos visus jos darbus negali
me LB smerkti, jos veiklą truk
dyti, bet privalome pagal savo 
išgales LB pastangas remti, o 

LAIŠKAI "DRAUGUI" 
LB RINKIMŲ REIKALU 

Bendrinės lietuvių išeivijos 
organizacijos — JAV Lietuvių 
Bendruomenės LX-sios tarybos 
rinkimai bus už savaitės, gegu- j pasitaikančias klaidas, kaip ir 
žės 5-6 ir 12-13 dienamis, viso- j kiekvienoje didelėje organizaci-
je Amerikoje. Tiesioginiuose, į joje, ramiai taisyti, šalinti, bet 
lygiuose ir slaptuose rinkimuo- jokiu būdu pačią organizaciją 
se galės dalyvauti visi lietuviai, j negriauti. 
kurie užsiregistruos iš ankstoj J A V LB i k i § i o l dažniausiai 
B-nės apylinkėse arba rinkimų j vadovavo čia mokslus baigę ir 
dieną balsavimo būstinėse. j g e r a i a n g i u k a ^ ą m o k ą fceį yie. 

Pasiūlyti vyresnio ir jaunes- j tos papročius pažįstą vidutinio 
nio amžiaus kandidatai — įvai- j amžiaus profesionalai — dak-
rių politinių srovių visuomenėje i tarai, inžinieriai, mokytojai ir 
žinomi veikėjai. JAV LB vy- Į kiti. JAV LB taryboje sėkmin-
riausiojo organo - tarybos, kuri į gai dirbo vi^ų lietuvių išeivijos j lililiilliilillllilllllliillllllllllllllllllllllllll 
per sekančius trejus metus I sluoksnių demokratiškai iŠrink-
spręs svarbiausius bendruome-'; ** garbingi tautiečiai. Jie visi 
nes klausimus ir nustatinės jos i pelnė mūsų pagarbą bei pasidi-
darbo kryptį, rinkimų komisijo- džiavimą, bet ne prasimanytus 
se dirba "taip pat visokio poli- i kaltinimus ir jų darbo trukdy-
tinio nusiteikimo asmenys. To- Į m u s - Gausiai balsuodami šiuo-
dėl šių rinkimų teisėtumas bei se LB devintosios tarybos rin-
teisingumas nekelia jokių abe- kimuose, gražiai paremsime mū-
hmAi SU garbingų bendruomenininkų 

Daugiau kaip prieš 25 metus pastangas lietuvių tautinės kul-
JAV L B suorganizuota bendro-! tūros ir Lietuvos laisvinimo ba
rnis jėgomis senųjų ir naujųjų, TUO—-
ateivių — prelato Jono Balkū-
no, Motiejaus Colney - Aukšti-
kalnio, Petro Vileišio, Walter 
Chase, Frank Monchun, Antano 
Saulaičio, Jono Makauskio. Jo- i 
no Vilkaičio ir kitų. Pasaulio ( 

Lietuvių Bendruomenei kelerius į noms, pragyvenimas Chicagoje 
metus sėkmingai pirmininkavo , kovo mėnesį pabrango 2Te. Per 
neužmirštamas Tabor Farmos metus kainos pakilo 11%. 
savininkas ir didelis lietuvių! 
išeivijos veikėjas Juozas Ba 
chunas. 

ĮKLIUVO KYŠININKAI 

Patraukta atsakomybėn 17 
savininkų ir tarnautojų Comrnu-
nity Exchange bendrovės Chi-, 
cagoje. Susekta, kad jie davė | i^uoMOJAMA — FOR RENT' 
kyšius Valstijos pareigūnams. 

C L A S S I F I E D G U IDE VYRAI 

Liudvikas Šmulkštys 

PABRANGO 
PRAGYVENDIAS 

Pakilus butų ir kuro kai-

ARTĖJA PRIE DOLERIO 

Gazolino kainos Chicagoje pa
mažu artėja prie dolerio už ga
lioną. Illinois valstijoje jau yra 
pora stočių, kurios ima daugiau 
negu dolerį už galioną. 

3 MIL. DOL. TELEVIZIJAI 

Chicagos kultūrinei televizi
jai, vienuoliktam kanalui, Illi
nois atstovų rūmų Egzekuty-
vinis komitetas paskyrė 3 miL 
dol. 

REMODELING 
JLOZAS VENCKAUSKAS 

Atliekame visus namų taisymo 
darbus. 

TELEF. — 582-7606 
imillllllllllllllllllllllllllllllllllHllilIlimi 

N O R I P I R K T I 

PIRKSIU SENAS IR NAUJAS 
AUKSO BRANGENYBES. 

Deimantus, brangakmenius, auksi
nius kišeninius laikrodėlius ir "jade" 
- žalią nefritą. Mokamos aukščiau
sios kainos. 

Skambint 236-9836 arba 891-3334 

Ieškau pirkt senus medinius baldos 
gamintus prieš 1930 m.: Komo
das, stalus, kedro skrynias, kė
des ir "Oriental" kilimą už priei
namas kainas. Tel. 312-891-3334 

Išnuom. 3-jų kamb. butas antrame 
aukšte. Marąuette Parke. 

776-8230 

R £ A L E S T AT E I B E A L E S T A T E 

OCTAGON BUNGAL0W Apylinkėj 57-os ir Washtenaw par-
Didelis mūr. namas — 3 miegamie- duodamas 2-jų miegamų mur. buo-

ji, valgomasis, IVi vonios, pilnas galow. 2 vonios. įrengtas rūsys. Daug 
įrengtas rūsys. 2 maš. mūr. garažas priedų. Skambint po 6 v. v. tel. 

M I S C E L L A N E O L S 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
4514 S. laJmaii A ve. 927-3559 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

. su automatinėm durim. Puikiam sto- j 
Į vy. 66-os ir California apyl. Kreip-1 
| kites angliškai į 

Anne Carioto — Tel. 636-1855 
Baird & Warner 

BURKANK — By oiroer. 7 rooms. 
3 bedrms, 2i/2 baths, large couritry 
kitchen. 8 yrs. old. BS-level. 

4364510 

599-7947 
PARDUODAMAS DIDELIS 4-R1Ų 

T A I S O 
SKALBIMO m DŽIOVINIMO 
MAŠINAS ir ŠALDYTUVUS 

Kreiptis j Hermaną Deckj 
Tel. 585-6624 po 5 v. vak. 

Kalbėti lietuviškai 

Namai Chicagoje ir 
priemiesčiuose 

45-ta ir RockwelL 2H aukšto me
dinis. 2 butai po 3 mieg. ir 4 kamb. 
butas rūsy. 2 mag. garažas. Nebrangus. 

69-ta ir RockwelL 2 aukštų med. 
, Pilnas rūsys. .Nuomininkai apsišildo. 

MIEGAMŲJŲ MŪRINIS NAMAS Tik $29,900 00 
2 vonos. Naujas centrinis pe-j t**1* k Oa«0rnia- Naujesnis mū-. vonos 

l čius ir stogas. Alumino rinos ir 
i žiem. langai. 2 maš. mūro garažas. 
1 Į vakarus už Kedzie arti 71-os. Arti 
susisiekimo, mokyklų ir bažn. Kai-

* 

JAV LB iki šiol atliko rimtus 
kultūrinius bei politinius dar
bus : sėkmingai rėmė lituanistinį I • 
jaunimo švietimą, leido šešta-1 

dieninėms mokykloms vadovė
lius, organizavo dainų bei šo
kių šventes, pasaulio lietuvių 
dienas, jaunimo kongresus, lie- • 
tuvių mokslininkų simpoziumus, 
leido "Pasaulio Lietuvį", ben
dradarbiavo su Lietuvių Fondu į 
ir dirbo kitą lietuvių tautinės; 
kultūros darbą. Kaip ir kiek
vienas susipratęs tautietis, vi-j 
sos mūsų tautinės draugijos, 
politiniai veiksniai, taip ir JAV 
LB pagal Lietuvių Chartą, Pa- į 
šaulio L B konstituciją, J A V L B ; 
įstatus atsidėjusi dirbo Lietu- : 

vos laisvinimo darbą, bendra-

These sandtes are refiftaMe an<f wiS lašt indefinitetv. nom 3o*)ū mm M 

lllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllHIIIIIII '• n a ^ ^ $ 6 0 , 0 0 0 . Skambint po 6 v. 

CARPENTRY 
S T A T Y B O S D A R B A I 
Namų pataisymai — Priestatai. 

Nauja statyba 
Apdraustas ir sąžiningas darbas. 

PETRAS GRIGALIŪNAS 
TELEF — 925 1518 

iiiiimiiiiiiiiiinmiiiiiiiinmiiiiiiiiHiimii 

N A M Ų 
PATAISYMAI ir NAUJI DARBAI 
Stosiu, vandens mibegimo vamzdžių 
taisymas Ir iškeitimas. I£or§J ir vi-
dau.4 atnaujinimas. Prieinama kaina. 
Darbą sąžiningai atUeka 

ALOYZAS PEČIULIS 
TeL — 787-0895 

ras. 2 dideli miegamieji. Valgomasis. 
Pilnas įrengtas rūsys. 2 maS. garažas. 

38-tas Place Ir California. Du na
mai ant vieno loto. 4 pajamos. Sav. 
apleidžia miestą. Tik $42,000.00. 

106 ta ir Southwest Hwy. Liuksu
sinis condominium. 5 kamb., 2 mieg., 

Atdaras apžiūrėjimui sekmadieni '• t u o i Z*1'1™ u^mti 
(4/29) 12 iki 5 vai. p. p. 6541 So. i «*-*» * RoclnveH. 2-jų butų po 3 
Kilpatrick. 7 kamb. 20 metų mūr. ; miegamus. Pilnas rūsys. Garažas. Sa-
split-level. 2 vonios. Poilsio kamba- į vininkas išvyksta. 
rys. Galima tuoj užimti. 925-6015 ! * vakaras nuo Mktway. Taverna 
— !ir 3 butai. Naujai atremontuota. 
lt/2 aukšto — 2 butai. 25 metų ge- į $85,000.00. 
ras mūr. prie 71 ir Mozart. 2 auto | 
gar. Galima tuoj užimti. 925-6015 į 

KITCHEN — SUPERVTSOR 
C00K 

MJUDS 
WAITRESSES 

Apply In Person 

HOLIDAY INN 
6161 W. firand 

Gurnee, II 

• 

HELP VfANTED — VYRAI 

ORDER PROCESSER 
Opening for respoosible person to 
handte costomer orders f or mecha-
nical parts. Related esperieaee and 
mechankal aptitude woukl be a 
plūs. 

Gali 640-3583 

0£XTER-UWS0M 
• 

Eik Srove Village 

HOT SPRINGS, ARKANSAS 
Parduodamas 2-jų miegamųjų mū- j 

rinis namas. Su gerom saugom. Dėl j 
informacijos skambinti 

TEL 501 — 767-1937 

ELEKTRIKAS 
S. GRUMSTELIS 
Tel. 927-3281 

COMMEMORATIVE CANDLES 
To hener tht fkst PoKsh Pope m sver 45S years, John Paul I, spritval 
teader of over 750 mMon CathoKcs arountf tfte wortd, we are issuing thft 
beautifvl commetnorative candle. $6 00 for candte, $7.50 for cantfte w/ 
hoider. Makt checks payaMe to: 

I 

P U S M E Č I U I 
$103.00 Chicagoje 

$77.00 
C i c e r o ] e 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams auto apdrauda 
Amžius 62 iki 80 m. 

6455 So, Kedzie Avenue 
J. BACEVIČIUS — 778-2233 

illll!!iHIM!!l!HHI!!UHIIUHIlliHllltlill!IHI 

P I R K I MAS 
P A R D A V I M A S 
Į K A I N A V I M A S 

Gausus namų pasirinkimas mieste 
ir priemiesčiuose 

4 ofisai, 35 tarnautojai, 
kompiuteris, M.L.S., 

bičiuliškas patarnavimas. 
Saukite — Mr. K a i r y s , 

po 12 kasdien 
(Jei nėra įstaigoje, paukite telef.) 

E R A 
BOLHOLSE REALT0R8, INC. 

Tel. 284-5700 
llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIMIIIIil 

Charles Michel & Associates 
1581 Merchandise Mart, Chicago, IH 60654 Dept. L 

PROGOS — OPPORTUNTIIES 

• 

BALTIC 
TOURS 

1979 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ, 
RYTŲ IR VAKARŲ EUROPA 

Nuo devynių iki penkiolikos dienu 

• 

0 DIENOS — L1E1UVOJE & RUSIJOJE: 
5 naktys Vilniuje, 2 Maskvoje 

Rūgs. 20 — 28 d. $849.00 
Rugs. 27 — Spal. 5 d. $849.00 

11 DIENŲ LIETUVOJE * LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 2 Varšuvoje 

Rugs. 8 — 16 d. $849.00 
Spal. 11 — 21 d. . $779.00 

12 DIENŲ — LIETUVOJE * LENKIJOJE: 
5 naktys Vilniuje, 3 Varšuvoje 

Liepos 12 — 23 d. $959.00 
Rugp. » — 20 d. $958.00 

15 DIENŲ — LIETUVOJE IR LENKIJOJE: 
6 naktys Vilniuje, 5 Varšuvoje, 2 Krokuvoje 

Liepos 12 — 28 d. $1.219.00 
Rugp. 9 — 23 d. $1,219.00 

1S DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* ITALIJOJE: 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje. 5 Romoje 
Birtebo 14 — 28 d. $1.249.00 
Liepos 24 d. — Rugp. 7 d. $1,249.00 

15 DIENŲ - LIETUVOJE, RUSIJOJE 
* ANGLIJOJE 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 5 Londone 
Biri. 14 — 28 d. $1.35900 

15 DIENŲ — LIETUVOJE, RUSIJOJE, 
VENGRIJOJE & ČEKOSLOVAKIJOJE: 

5 naktys Vilniuje, 3 Maskvoje, 2 Budapešte, 
2 Pragoję, 1 Londone 

Birt. 14 — 28 d. $1,399.00 
VISOMS KELIONĖMS ĮSKAITOMA: 

• Išvykimas iš Bostono ir New Yorko via Luft
hansa, NorUnvest Orient ir SAS 

• Vienos dienos ekskursija i Kauną, pusė dienos 
Trakuose 

• Įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
• Prityrusių kelionių palydovų ir vadovų patarna

vimai 
• Iš kitų miestų galima jungtis su papildomu mo

kesčiu 
Atstovai: 

Jūratė Jakštytė 
(312) - 737-7535 
Irena Kulikauskaitė 
(312) - 735-5118 
B. Sviklienė 
(617) - 798-2888 

iiiiiiiiimiiiiiniimiiiiiiiimiiiiimiiiiiimi 
ELEKTRIKAS 
Patikrinu namų elektros stovį. 

Jei reikia sutvarkau, jei norite pa
stiprinu. Iki gegužės mėn. pigiau. 
ST.ASYS GRUMSTELIS, 927-3281 
iiimiiiHimiiimiiHiimiiiiiiiiimiiiiimin 

1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

ĮKAINAVIMAI 
PRIEŠ PARDUODANT ! 

i Ar žinote kokią kainą prašyti! ! ! 
< Kreipkitės į BALĮ, tel. 581-4646 
: Profesionalus {vertinimas einančios 
I rinkos kainomis. Rezidencijos ir 

Komerciniai apartamentinial. 
ntminnnminnnmnininnmmnnnini 
IIIIIIIIIIIHII!U!HIIIIIIIIUillllllimilillUIII 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

i BUBNYS — Tel. RE 7-5168 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1UII1II1U1IIIII1IIU1II 
iifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiimiiiim 

M A B Q O n T E PAKKE 
2638 West 69th Street 

LINKSMA UŽEIGA 
Parduodama taverna su namu. 5; 

kamb. butas, 2 maš. garažas. "Over- j 
head sewers" ir kiti patogumai. 1 

Skambint — 776-4956 

M I S C E L L A N E O T J S 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiimiiii 

M O V I N G 
SEKENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

lel . __ \ \ A 5-80(53 
mnnnmnnnmminmniumniniimnn 
IHIIIIIIHIIIilIlIlIlIlIlIIHIlIlIHIlIilIlIlIlIlIl! 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 

Budraitis Realty Co. 
4243 W. 63rd Street 

Tel. — 767-0600 
Mes turime kompiuterį ir esame 

aariu M.L.S., kas palengvina parda
vimą bei pirkimą. 

miiiiiimiiimiiiiiiiiiiiniiniimniiiifjiiiii 
REGISTRUOKITE SAVO 

NAMUS, 
biznius, sklypas pardavimai 

jau 26-tus metus veikiančioje ištai
goje, o pirkdami pasiteiraukite. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Bepublie 

2951 W. 63rd S t . 436-7878 
Hiiiimiitnmiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii! 

iiuiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiimiiiHiHiiiiiiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namo pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iniiiiiiiiiiiuiiiuiiHiuuimiiuiuuiiuiiiiu 

0 GERIAUSIA CIA 
$7.500 00 lengvų pajamų iš gražaus 

mūrinio namo Marąuette Pke. Gazu 
Šildymas. Apsauga nuo potvynio. 
Kaina $56,900.00. 

Labai svarus 2-jų butų namas ir ga
ražas. Elektrines durys. Atskiri gazo 
Šildymai. Brighton Parke. $37,000.00. 

Modernas 2-jų sukStų maro namas. 
Apie $18,000.00 pajamų. Geros sąly
gos nupirkti Marąuette Parke. 

2-jų aukštų maro namas ir 2 au
to garažas. Apie $6000.00 pajamų, 
Naujas stogas ir gazu Šildymas. Ap
sauga nuo potvynio. Alum. langai. 

REIKALINGAS SU PRAKTIKA 

MAŠINISTAS 
dirbti ant Latbe ir Bridgeport 

476-1100 arba 776-1988 
W A R E H O U S E 

PERMANENT — FULL TIME 
Starting salary $3.50 hour. Free bos-
pitalizakra. • Chicagoland's largest 
T-Shirt company. 

CREATIVE FASHIONS 
Morton Grove 

CaU TOM 966-7000 

MAINTENANCE MECHANIC 
Immediate opening for a mainten-
ance mechanic. Pull time position. 
for a reliable self starting indivi-
dual. Mušt speak Engliah. Good 
starting pay. Apply in person only. 
RELIANCE POWDER PRODL CTS 

7351 W. Duvan Dr. 
Tlaley Park — (175th & Harlem) 

• m 
TRAILER 

MECHANICS 
EXPERIENCED 

Large growlng company. Mobile sbop 
repairs, Union sbop, 

Contact Paul: 254-6105 
HSTERMODAL INC 

EXPERIENCED 
MERCEDES-BENZ MECHANIC 

Mušt be experienced. Steady full time 
job with Mercedes-Benz Dealer. Good 
pay and benefits. Phone for appoint-
ment. Mušt speak English. 

Ask for Davė WaMi — 944-0501 

DRAFTSMAN 
Exp'd. in ink for surveyor's office. 

Mušt speak good English. 
EMMET KENNEDY * CO. 

11 S. LaSafle 
872-2065 

, , , 2346 W. 69th S t , telef. 776-1486 ..-- , — ,.— .. . . 
K»IlTmūĘ lan^llo. "* į """"i'»"»"""""'tlfl Iii MII 11111111111111 IT Galite pirkti už $41,800.00 

Chicagoje 

Worcester, Mass. — 

Dėl daugiau informacija ir rezervacijoms 
prašome kreiptis j : 

B A L T I C T O U R S 
8 White Oak Road 
Newton, Ma. 02168 

T e l (617) —969-1190 

mūsų 
COSMOS PARCELS EXPRESS 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

2501 H. 69 St., Cbicago, IU. 60629 
Telef. — 925-2737 

Vytautas Valantinas 
lillllllltlllllllllllllllllllllllililliiiiiilliillli 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii 

SIUNTINIAI | LIETUV4 
ir kitus kraštus 

NEDZLNSKAS, 4065 Aroher Ave , 
Chicago, Dl. 60632, telef. ft?7-598Q 
Mlilltiilliiiiiiiiililliililiiiiimmiiiimim; 

10% — 30% — tO% ptsten mokC«lU> 
a i «pJr«u(i» nao ag-9m ir nitomo-
hllto pa* mi«. 

F R A N K 2 A P 0 L I S 
S208H Wem 95th Street 

C3>lca«o, IIIIJK.U 
Telef. GA 4-8SM 

iMiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimmtiii 
PACKAOE i;XPRF«S AOKNCT 

MARIJA NOREIKIENĖ 
SIUNTINIAI I LIETUVA 

llllllllllllllllllllirnilMIHIIIinitlIlItnilIlIfi Modernus 1S merą raOro 
D I I I IUI R I M O ' 2 butai i r Profes'onalui liuksus ofisui 

• " * * •" * * • " ^ ^ patalpos. Daug priedą. Marąuette 
LIcensed, bonded, insured. į ̂ Afi AukSta kokybe. $50,000.00. 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves i 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. j 
plytelės. Glas8 blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Ga-! 
lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto j 
arba po 5 vai. vakaro. 

Valdis Real Estete 
2625 West Tlst Strtet 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

GLASS CUTTER 
Experienced or will train. 5 Day week. 
Good starting salary. Steady job.. 

J. Frank 
Glaas Co. 

1418 N. WeOs St. 

TOOL MAKERS 
Class A - "yVltb. Tool & Die RCpair 
experience: Nite Shift - Top Wages 
- Company Benefits which iiiclude 
Family Hospital Plan, 13 Paid Ho-
lidays, Paid Vacations. 

APPLY SPRING DIV1SION 
B0RG - WiffiKER 

MADISON ST. AT 25th AVE. 
B£LLW00Df ILL 

Aa P>jual Opportunlty EmpVoy«r 

labai paceid«aj*inoa ceron HUle* 
\ prefcF*. MnL«ta« U F,nropo<i nandilai. 
2«OR w. «t 8t-. Ohica«o, IIL »0«at. 

TEI^ — WA »-J7S7 
llIlllllllllllllllilinmilIlUIIIIIHIIItUIIIMIU MllllllIflIlIHinilMIIIIIHIIIIUIIUUiHIIIUIII 

SERAPINAS — 686-2960 
miiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimimnimuiiHiii 
'iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii 

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

Apdraustas perkraustyraas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIUIIIII 

>mmiimiimimtiiiiiiiHiiHiiniiii!iiimiM 
M. A. Š I M K U S 

SOTAItY P f B M C 
1SCOME TAX SERVICE 

4291 Se. Mapk«rood, tel. 254-7450 
Taip pat <la-.ii.I VERTIMAI 
OIMIVTŲ tSkvtetlmai. pildomi 
PIMETTBRS PRAftTMAl Ir 

kitokie blankai 

H E L P W A N T E D — M A L Ė & F E M A L E 

GENERAL FACTORY 
Schw1nn Bicycle, Chkago's own quality Bicycle manirfacturer is ac-
cepting applicationt for experienced General Factory work. 

APPLY IN PERSON 
MONDAY THRU THURSDAY 

WEEK of APRIL 23rd 
FROM 8 - 8 P M 

SCHWINN BICYCLE COMPANY 
1856 Kostncr, Chicago, IL 

Equal opportunity employer m/f 

http://la-.ii


CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
BRIGHTON PARKO 

APYLINKĖS GYVENIME 

LB tarybos rinkimams priar
tėjus, apylinkės (valdyba stengia
si, kad visi šios ramios k.oloni-
jos lietuviai atliktų savo tautinę 
pareigą — balsuotų. 

Balandžio 17 d. Prano Nedo 
"Siuntiniai į Lietuvą" įstaigoje 
naujai išrinktoji apylinkės valdy
ba buvo susirinkusi pirmo posė
džio, kuriame pasiskirstė parei
gomis ir paplanavo ateities or
ganizacinius darbus. Nutarta ge
gužės 13 d. per iškilmingas pa
maldas pagerbti motinas. Dvejų 

i rinkti šie atstovai: S. Jonynienė, 
1 K. Jonynas, L Kairys, V. Liauba, 
j P. Masilionienė, J. Masilionis, P. 
i Peleckas, V. Račiūnas, S. Raucki-
| nas , T. Rūta, V. Šilas ir A. Ža
liauskas. 

(j§) 
ZARASIŠKIŲ KLUBO 

BANKETAS 

statydamas kai kur iuos svečius, 
atseit, Sibiro t remtin ius ir ki tus 
tautiečius, padėkojo už atsilan
kymą į banketą. 

Svečiai buvo vaišinami šal
ta ir karšta vakar iene, o j au 
pašnekesiams nebuvo galo. Za-
rasiškiai susibūrę bankete ar 
gegužinėje jaučiasi kaip viena 

| šeima, o ir • 'anglikonai" patal
kina, zarasiškiai — Anglijos 
klubui. Zarasiškių klubas šiais 

VYSKUPŲ KONFERENCIJA i je. Svarstys vyskupų konfe- i 
Į rencijų darbus, išrinks 4 dele-

JAV vyskupų konferencija . gatus į tarptautinį vyskupų si-
jvyks gegužės 1—3 d., Chicago- \ nodą. 

I 

Klubo tikslas — rūpintis sa
vo narių sveikata, ligoje ar mir
ties atveju teikti užuojautą ar 
bent simbolinę paramą. Taip 
pat klubas ka sme t paremia 
pinigine auka mūsų kultūrinę 
veiklą. 

Balandžio 29 d. 11 vai. ry to 

Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad balandžio 26 d , 1979 m. 
po sunkios ligos, smaukusi 87 m., mirė mano teta 

A. + A. EMILIJA GRUNTMANAITE 
Kūnas bus pašarvotas šeštadieni, 4 vai. popiet Petro Bieliūno 

koplyčioje, 4348 S. Califomia Avenue. 
Laidotuves įvyks pirmadienį, bal. 30 d. Iš koplyčios 9 vai. ry

to bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines 

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

Nuliūdus Aldona Jankauskaite 
Laid. direkt. Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572 

metais susilaukė j a u 44 metų. i 
Balandžio 21 dieną Vyčių sa- i Narių turi arti poros šimtų, o j 

lėie įvyko pavasarinis Zarasiš-.ir naujų narių prisideda. Pr ieš : 
kių klubo banketas su šokiais. • porą metų buvo sumanyta iš- j 
Kaip paprastai, taip ir šį kartą 1 leisti klubo sukakčiai paminėti ' 
buvo daug svečių, kurių tarpe leidinį, bet tas sumanymas liko 
du Sibiro tremtiniai: Juodvalkis tik sumanymas Tačiau idėja 

.-. v / ) | ir Vaičekauskas. Buvo svečių; leidinį leisti tebėra gyva. Ga-
naujai išrinkti: Ona Naureckienė, įSt- Balzekas, kiti atvyko po | Ūmas dalykas, kad klubas savo 
Benediktas Lungvs, Vitalius Uta - i °P e r o s ^ a r i J o s aukšt. mokyklos 50-ties metų sukaktį minėdamas 
ra ir Simas Jokūbaitis (perrink- j salėje. Taip pat kiti atvyko po; tą padarys, 
tas). Dar vienerių metų kadenci- į Brazdžionytės parengimo. Zo
jai liko: Salomėja Dau'ienė, Pra- Į džiti, stalai visi buvo užimti. 
nas Nedas, Vytautas Dijokas, Ro- j Svečius maloniai nuteikė so
mas Sakadoiskis ir Juozas Šlajus. I »stė Irena Petrauskienė, padai-
Dėl laikinai išvykimo Kanadon i nuodama keletą nuotaikingų 
valdybon nebekandidatavo pa-į dainų. Jai buvo pakartotinai 
reigingas sekretorius Juozas Ža- i paplota ir išaukta daugiau pa-
deikis (jo pareigas perėmė B. * dainuoti. 
Lungys), bet pažadėjo pasilikti \ Klubo pirmininkas Petras Ble 
darbščiu apylinkės veikloje. ! kys yra geras organizatorius. I Jėzuitų koplyčioje bus šv. Mi 

Balandžio 18 d. apylinkės r i n - X e veltui sakoma: kur jis ran-!šios už mirusius klubo narius. 
kimine komisija, susirinkusi S.; ką pridės, ten daug padės. Jis i Nariai prašomi pamaldose da-
J/>kubaičio namuose, detaliai ap-! padarė trumpą pranešimą, pri-! lyvauti. M. Šileikis 
tarė devintosios tarybos rinkimų į • 
vykdymą. Balsavimas bus tvarkoj 
mas pagal sudarytą apylinkės lie-I 
tuvių sąrašą. Posėdžiui pirminin 
kavo komisijos pirm. Jonas Spur-: 
gis. Dalyvavo: J. Spurgis, Vida 
Šilienė, Simas Jokūbaitis ir Bene
diktas Lungys- Posėdy d alyva-1 
vo ir apylinkės pirm. J. Šlajus.| 
Kad palengvinus apylinkės bal-'. 
suotojams, nutarta visiem toliau 
gyvenantiem pasiųsti informaei-' 
ją ir balsavimo korteles. Tikima,. 
kad visi apylinkės lietuviai, nore-
darni išlaikyti vieningumą, mū-
sų tautinius papr.očius ir apylin- į 
kės garbę, atliks išeivijos lietu- i 
vio jpąreigą, atsiųs savo balsavi-; 
mo lapelj arba asmeniška: at-. 
vyks į būstinę 4259 S. Maple; 
wood Ave. (įėjimas iš 43 gatvės). 
B Brighton Parko apylinkės į • 
D(-ją tarybą kandidatuoja Emi-! 
lija Pakštaitė - Sakadolskienė iri 
Jonas Žadeikis. Savi palaikykime 
savus. 

Metinis apylinkės susirinkimas! 
įvyko balandžio 8 d-, kurio me
tu buvo pagerbti mirusieji, be pa- i 
taisų priimtas pereitų metų pro-, 
tokolas, perskaitytas sekr. Juoz.o; 
Zadeikio. Pirm. J. Šlajus apžvelgė: 
pereitų metų valdybos atliktus' 
darbus. Be kitų, vienas reikšmin- i 
giausių buvo apylinkės sidabri-: 
nio jubiliejaus minėjimas Jauni
mo centre. Sukaktuvinis minėji-, 
mas buvo gerai organizuotas ir, 
praėjo gana gerai. Tai visos vai- j 
dybos ir pareigingųjų apylinkės] 
lietuvių pasididžiacvimas. Prie' 
valdybos atliktų darbų dar pa-į 
minėjo kovo 30 d. apylinkės vai- j 
dybos suruoštą vakaronę Jaunimo į 
centre, | kurią su pranešimu iš, 
Philadeiphijos buvo atvykusi LB i 
Visuomeninių reikalų tarybos į 
pirm. Aušra Mačiulaitytė - Zerr. į 
Vakaronėje buvo paliesta visa, 
bendruomeninė veikla ir iš visos 
Vidurio Vakarų apygardos atvy-: 
kusių prisipildė erdvi JC kavinė. 

Ižd. S. Jokūbaitis pranešė apie j 
apylinkės piniginius reikalus.Me-
tinė apyvarta buvo 12,450 d oi. į 
Lietuviško švietimo, spaudos, ra-> 
dijo ir įvairioms kit.oms institu- į 
cijoms pagelbėti iš valdybos iždo j 
(už 1978 metus) buvo paskirta | 
1,650 dol. Tai apylinkės darbuo-i 
tojų pastangomis sutelktas pel
nas, ruošiJnt pramogas, įgalinęs: 
stiprinti lietuvybę. Šių metų didy- į 
sis piniginis rūpestis — Jaunimo, 
kongresui aukų surinkimas. Soli-; 
darumo įnašus užsimoka didžio-; 
ji dalis lietuvių. Apylinkėj yra! 
daugiau kaip 500 aktyvių narių, j 
I susirinkimus lankosi apie 80 na- Į 
rių- Revizijas aktą perskaitė ko
misijos pirm. V. Šilas. 

I susirinkimą atsilankė judrus 
b pareigingas apygardos pirmi-į 
ninicas Tl. Laukaitis, kuris padarė j 
pranešimą ir įvertino gerą apy-1 
linkės veiklą, I 

I apygardos atstovų suvažiavi
me balandžio 29 dienai buvo iš-

P A D Ė K A 
A.f A. ONA GINErnENE 

Po trumpos ligos mirS balandžio 4 d, palaidota balandžio 7 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 'deb. 
kun. Antanui Zakarauskui už maldos koplyčioje ir palydėjimą j 
bažnyčią. Kun. dr. Juozui Prunskiui už maldas koplyčioje, šv. Mi
šias ir pamokslą bažnyčioje, palydėjimą į kapines ir maldas kapinėse. 
Dėkojame sol. Genovaitei Mažeikienei už gražų pagiedojimą bažny
čioje. Dėkojame karsto nešėjams, visiems užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėlių ir velionės artimiesiems, aplankiusiems koply
čioje — pareiškusiems užuojautą. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Mažeikai Evans už malonų pa
tarnavimą. 

Velionė pasiliks mūsų širdyse ir maldose ilgiems metams. 

Zb. K. Laurinavičiai 
Prunsldai 
Garūnat ir kiti giminės 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. JONAS MALIORIS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirt is atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą vyrą, tėvelį ir senelį, kurio netekome 
1978 m. balandžio 29 d. Palaidotas Lietuvių Taut inėse kapinėse. 

Už jo sielą šv. Mišios bus atašaujamos bal . 29 d. šv . Kry
žiaus bažyčioje, 11:30 vai. ryto. 

Pažįstamus ir draugus prašome pasimelsti už a. a. Jono Į 
sielą. 

Mes meldžiame, lai gailestingasis Dievas sute ik ia jam am
žiną ramybę. 

Nuliūdę: Žmona, Minus, dukterys, marti, žentas , anūkai ir j 
kiti gimines. 

A. f A. 
Danutė Velavičiūtė-Slotkienė 

Mirė 19T9 m. vasario 9 dieną. Už jos s ie lą šv. Mišios bus 
atnašaujamos gegulės 20 d., sekmadienį, 2 va landą popiet T. 
Jėzuitų koplyčioje (prie Jaunimo centro). 

Giminės ir draugai maloniai prašomi šv. Miš iose dalyvauti 
ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Danutes Velavičiūtės -
Slotkienės sielą. Po pamaldų kv.ečiame kavutei Jaunimo centro 
apatinėje salėje. 

Velavieių, Pietriu ir Barauskų šeimos 

A, f A. JONAS GARUNKŠTIS, 
gyvenęs Lietuvoje, Kaune, Antro pasaulinio karo metu 1944 m. kar
tu su šeima pasitraukė j Vokietiją, o 1949 m. atvyko į Jungtines 
Ameruso> Valsiyoes u- apsigyveno New Yorko mieste. Dėl su
sidariusių šeimyninių aplinkybių teko vėl grįžti į Vokietiją, kur gy
veno kartu su sūnum Vytu. Mirė 1979 m. balandžio mėn. 4 d., su
laukęs 87 m. amžiaus. Apie tai pranešame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems. 

Religines laidojimo apeigas atliko prelatas dr. Aviža. Palaidotas 
Vokietijoje, Miuncheno kapuose, šalia anksčiau mirusios žmonos 
Marijos. 

Pasilieka liūdesy sūnus Vytas (Vokietijoj) ir Bronius su šeima 
(Amerikoje). 

DRAUGAS, Šeštadienis, 1979 m. balandžio 28 d. 

Lietuvių Istorijcs Draugijos vicepirmininkui 

A. t A. GEDIMINUI CALVAI-GALVANAUSKUI 
mirus, žmonai ONAI BIRUTEI ir giminėms reiškia 
nuoširdžią užuojautą ir drauge liūdi 

Lietuviu Istorijos Draugijos 
Valdyba ir Kariai 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

/ 

m. A. 

STEFA C H A R 2 A U S K I E N E 
Jau Fue-o vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą seserį, kurios netekome 1978 m., gegu
žės 2 d. 

Nors lakas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Už jos s:eią šv. Mišios bas atnašaujamos gegužės 2 d. 8:30 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje. 

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Stefos sielą. 

• 

Nuliūdę. Sesno Genovaitė, 
švogeris Stepas ir 
kiti giminės. 

Mylimai motinai 

A, t A. ONAI VINGENDORFIENEI 
Vokietijoje mirus, dukras ALD0NJĮ BUDRIENĘ ir 
ELENĄ MOTUŠIENC ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame. 

Juzefą ir Viktoras Šimaičiai 

r A. t A. DOMICĖLEI PIKTURNIENEI mirus r 
giliam liūdesy likusiai dukrai ALEKSANDRAI RAZ-
GAITIENEI, vyrui PRANUI ir visai jų Seimai, vi
siems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią už
uojautą. 

A. K. iuiaifeiM seimą 
Plymouth Meetteg. Pa. 

A t A. ONAI VINGENDORFIENEI 
Vokietijoje mirus, jos dukras ELENĄ MOTUŠIENC,! 
ALDONĄ BUDRIENĘ ir jų šeimas bei kitus gimines [ 
nuiširdziai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brone ir Viktoras Metusiai 

A. t A. PROF. GEDIMINUI GALVAI 
mirus, žmsną BIRUTĘ ir kitus gimines Širdingai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Elena, Alfonsas ir Vida Keliuociai 
Rimas ir Alma Keliuociai 
Živilė ir Algis Modestai 

A. f A. 
J A N I N A I R1MAVIČIENEI 

mirus, jos vyrui, seseriai ir artimiesiems nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

J. ir P. Maldeikiai 
L ir B. Užemiai 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeika & Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVE. 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 

Tel. 737-8600 
Tel. 737-8601 

PETKUS 
TĖVAS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2 5 3 3 W e s t 71 St . , C h i c a g o 
1 4 1 0 S o . 5 0 t h A v „ C i c e r o 

T e l . 4 7 6 - 2 3 4 5 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

3307 SO. LITLANTCA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SUNOS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VTrginia 7-6672 
2424 W. 60th STREET Tel. REpublic 7-1213 

11029 Southvvest Highvvav. Palos Hills. III Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. L I T L A N I C A AVE. Tel YArds 7-1138-39 

POVILAS J RIDIKAS 
3354 SO. HALSTED STRFFT Tel. YArds 7-!<>n 

VASAITIS - BUTKUS 
] 1446 So. 50th A>f.. CTCTRO. 1IJ Tel. OLympic 2-1003 



DRAUGAS, šeštadienis, 1979 m. balandžio 28 d. 

x Vaclovas Kleiza, Pasaulio 
Liet. Bendruomenės valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas, ba
landžio 25 d. išskrido j Austra-

; liją aplankyti ten gyvenančių 
lietuvių ir su jais pasitarti lie-

; tuviškos veiklos reikalais. Ke-
,lionės metu aplankys Sydnėjų, 

X Mlniaus universiteto 4001 
metų sukaktuvinės parodos eks- Į 
ponatai, iš viso 250 svarų svo
rio, iš Chicagos jau pasiųsti į 
Bostoną. Paroda ten įvyks So. 
Bostono Lietuvių piliečių drau
gijos salėje gegužės 5—6 dieno
mis savaitgaly. Jos ruošimu rū
pinasi Skautybės fondo vado
vai: Česlovas Kiliulis, Kostas 
Nenortas, dr. Jurgis Gimbutas 

X LB Lemonto apylinkės me
tiniame susirinkime į apylinkės 

x "Draugo" atkarpoje &ian-. ̂ e l b o urną , Adelaidę, o vėliau^ 
dien baigiame spausdinti dr. K.;kelioms dienoms vyks į N. Ze-|]~ * m 

Šimaitienės apybraižą "Moteris kandiją. Į Chicagą grįš gegužės 
su baltu chalatu". Pirmadienį! 16 dieną, 
pradėsime spausdinti Aloyzo Ba- * **• *<>»<»* Ostrauskas valdybą 2-jų metu terminui bu-
rono Ugesnę novelę "Kryžius kalbės apie rašytoją V. Krėvę vo išrinkti Agnė KatUsicflfr. Al-
vasaros naktį". jo 25 m. mirties proga ruošia-

x Vyriausiojo Iietovos Išlais- mame minėjime gegužes 11 d. 
vinimo komiteto valdybos ir ta-1 Jaunimo centro kavinėje, 
rybos posėdžiai vyksta Chica- X Kun. Jurgis Šarauskas, 
goję šiandien, balandžio 28 d. j St. Athanasius parapijos vika-
Po tarybos posėdžio Jaunimo j ras Evanstone, visą savaitę bu-
centre 6 vai. vak. kviečiama i vo išvykęs į New Yorką, kur ka-
spaudos konferencija, kurioje I riuomenės kapelionams dėstė pa 
gali dalyvauti spaudos ir visuo- storacinės ir organizacinės psi-
menės atstovai. Iš St. Peters- chologijos kursą. Taip pat vy-
burg, Fla., jau yra atvykęs! riausybės paskyrimu Chicagos 
Vliko valdybos pirmininkas dr. arkiv. parapijų klebonams su-
K. Bobelis, taip pat ir iš kitų ruoštuose seminaruose skaito 
vietovių valdybos nariai. paskaitas. Kun. J. Sarauskas 

x SoL Gina Capkauskienė, dažnai sutinkamas ir lietuvių 
nors užimta operos "Lucia di jaunimo veikloje. 
Lammormoor" reikalais, rado X Pranė Ivanauskienė, seno-
progą aplankyti "Draugo" re- šios kartos buvusi įžymi veikė-
dakciją ir administraciją ir pa- ja, daugelio organizacijų narė ir 
skialinti įspūdžiais apie puikiai nuoširdi lietuviškųjų darbų rė-
pavykusią operą. Visi džiaugia- rnėja, po sunkesnės operacijos 

gis Kazlauskas, Romas Slivins-
kas ir T^T^a Trinkūnienė. Sa
vo kadenciją antrus metus val
dyboje tęsia Vilija Kerelytė, Vy
tenis Milūnas, Milda Povilaitie-
nė ir Romas Račiūnas. Kon
trolės komisiją sudaro Baniu-
tė Kronienė, Martynas Nagys ir 
Bronius Varnaitis. 

X "Dvidešimt metų" (1959-
1979) Kristijono Donelaičio li
tuanistinės mokyklos sukaktu
vinis leidinys, šiomis dienomis 
išėjo iš spaudos. Tai didelio 
formato, 218 psl. knyga, kurio
je sudėta daugybė mokyklą lie
čiančių žinių, gausu nuotraukų 
ir pačių mokinių darbų. Hiu-

Iietuvių Bendruomenės Vid. Vak. apygardos kandidatų į devintąją tarybą dalis pasitarime Jaunimo centre. 
Iš kairėa (sėdi): dr. F. V. Kaunas, R. Šoliūnaitė, dr. J. Meškauskas, V. Kereiytė, E. Sakadolskiene ir apyg. 
pirm. K. Laukaitis; (stovi) : D. Varnaitis, V. šoliūnas, dr. A. Šležas, dr. A. Razma, B. Juodelis, J. Janušai-
tis, D. Šaulys, K. Dočkus, krašto valdybos vicepirm. 
komisijos pirm. J . Paštukas. 

M. Jakaitis, V. Jesinevičius, J. Jasaitis ir rinkiminės 

DEŠIMT MILIJONŲ 
DOLERIŲ INDELIŲ 

Prieš pustrečių metų atida
ry tas Midland taupymo ir sko
linimo b-vės skyrius Marąuette 
Parke jau sukaupė dešimt mili
jonų dolerių indėlių. Tuo metu 
Marąuette Parko gyventojai 
buvo išgąsdinti nepageidauja
mų kaimynų antplūdžio ir pa
kėlę sparnus ieškoti ramesnės 
vietos. Lietuvių prakaitu i r 
sumanumu išauginta gražiau
sia ir turtingiausia lietuvių ko
lonija atsidūrė mirtinam pavo
juje. Bankai nedavė namams 
pirkti paskolų ir namų vertė 

! smarkiai krito. Parduodantie-
Į ji turėjo didelius nuostolius. 

Midland taupymo ir skolini-
! mo b-vė, vadovaujama lietuvių 
direktorių, padėtį suprato ir atė-

' jo žmonėms į pagalbą, {steigė 

Nuotr. 

IŠ ARTI IR TOLI 
I . A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Albinas Yankauskas, 

P. Maletos banko skyrių, pradėjo duoti na-
_ _ _ « į mams pirkti paskolas ir sustab

dė nuosavybių kainų kritimą. 
2monių pasitikėjimas atsigavo, 
namų kainos pradėjo kilti, pre
kyba pagyvėjo. 

Midland taup. ir skol. b-vei 
vadovauja prityręs finansinin-

Ben-

si jos puikiu Lucijos vaidme- iš šv. Kryžiaus ligoninės jau i mokyklos tėvų komitetas, virse-
nhi ir dainavimu. Redakcijon sugrjža ir palengva stiprėja sa-! l i s J o n ° Maleiškos, nuotraukos 
ateina puikiausi atsiliepimai, vuose namuose dr. V. Tumaso- | J o n o Tamulaičio ir Vaclovo No-
Po paskutinio spektaklio, kuris: nio priežiūroje. reikos. 
vyksta šį šeštadienį, sol. Gina x Nuo šio sekmadienio rytoj x ALRK Moterų sąjungos 
Capkauskienė pirmadienį išvyk- prasideda vasaros laikas. L a i - ' ^ t e i kuopa naujai išrinktai 
sta atgal į Montrealį. Į Chica- krodžius geriausia pasukti v i e - ! 0 1 1 1 ^ 0 8 m e r e i J a n e B y r n e P a r 

x Tadas Jurcys, Pa los Hills, Į x Kviečiami visi Lemonto ir ; 
DL, prie prenumeratos mokės-1 apylinkių lietuviai atsilankyti į 
čio pridėjo 8 dol. auką. Dėko- j šv. Mišias, kurios bus atnašau- j 
jame. Mamos gegužės 6 d., 12:30 vai. 

X Lietuviškų knygų atpigini- po pietų De Andreis seminari- j Duvęs vikaras Šv. Onos parapi
niu pasinaudodami, u ž didesnę'joje (511 E. 127th St, Lemon-1 j 0 j e Leominster, buvo perkel- kas adv. Frank Zogas. 
sumą įsigijo: Donius Remys j te ) . Kun. Juozas Prunskis l a i - 1 ^ t ^ns pačioms pareigoms į drovė plečia veiklą ir taupyto-
(Clarendon Hills), J o n a s Ka- ;kys šv. Mišias.^ Po pamaldų; Lo retto parapiją Worcester, j ų patogumui prie centrinės įs-

stracijose atsispindi visas mo- j voliūnas (Chicago), P . Terese- Į visi kviečiami išgerti kavos ir j^ass. taigos Bridgeview pradėjo pa-
pabendrauti su draugais ir pa- — 
žįstamais. Kava pasirūpins ir 
tvarkys Jolanta Kerelienė. Kun. 
A. 

kyklos dvidešimtmetis. Reda-Įvičius (Chicago), ir daugybė ki-
gavo Danutė Bindokienė, išleido ] tų mažesnėmis sumomis. 

x Jonas Kernagis , Chicago, 
I1L, atnaujindamas prenumera
tą, paliko 8 dol. auką. Ačiū. 

X Antanas Mingėla, nuošir
dus 'Draugo" skai ty to jas Ha
miltone, buvo i š Kanados į Chi
cagą atvykęs, dalyvavo Laetu-

sklandžiai vyktų. 
x Vaclovas Snarskis, Chica

go, DL, aukojo 8 dolerius. Ačiū 
gų už 25 dolerius. 

X Antanas Zaura, čikagiš-
b-vės 

gūžės 20 d. Marijos aukšt. mo
kyklos salėje. 

x Juozas V. Ruokis iš Los 
Angeles, Calif., aukojo 7 dole
rius. Ačiū. 

x Clevelando studenčių vo
kalinio vieneto "Nerijos" kon-

gauskienei ir visoms narėms uz 
sveikinimą. 

x Juozas Gurevis - Gurevi
čius, Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės ligonių lankymo komi-

žymėjusiu šių metų lietuviu, a t - i ^ i 0 8 pirmininkas, balandžio • Į Z J Į y ^ 
vyks į Chicagą, kur jam gegu-|d- i švyksi 1 Californiją. Daly-j 
žės 26 d., 7 vai. vak. Palmer v a u s k 0 8 A11^168* J- Dauman-į x Zigmantas Mockus buvo iš 

sekmadienį bus pagal naują lai' 
ką — viena valanda anksčiau. 

x Stasys Lozoraitis, Jr., ku
ris Balzeko Liet. kultūros mu
ziejaus išrinktas labiausiai pasi 

oertas įvyks gegužės 6 d., sek-1 H o u g e ^ ' į ^ y į rengiamas pa ' t o ^ ^ ^ kuopos 15 metų įsikū-! Rodnay (Kanados) į Chicagą 
madienį, 3 vai. popiet Jaunimo b i m a s T e n b u g į t e i k t a g į : r i m o sukakties minėjime «- , . . . _ . . . . , -At-

ir specialus pažymėjimas. 

Aukų atsiuntė: 5 dol. 

centre. Vadovė Rita Kliorienė, 
akompaniatorė Kristina Kupre-
vičiūtė. Bilietai gaunami Gifts 
International, 2501 W. 71 St. į Pranas Gasparonis; po 3 dol. — 
Pelnas skiriamas lituanistikos: Irena Karoblienė, Vincas Stro-
kursams. Ruošia PLJS Ryšių !hs; 1 doL — J. Bacevičius. 
centras. (pr . ) . i Ačiū. 

gal grįš gegužės 10 d. 
X Korporacijos "Fraternitas 

Utuania" ir "Patria" įteiks 
savo dovanas PL Jaunimo Kon
gresui gegužės 13 d., 5 vaL vak. 

kavos i r i w < 

— Pbiladelphijos ir Pietinės ruošiamuosius darbus Drive In 
N. J. Vinco Krėvės mokyklos: operacijoms. 
tėvų komitetą šiais metais su- Midland taup. ir skol. b-vės 

Norkūnas prižiūrės Mišių I daT0 Kęstutis Pliuškonis, pirm., indėliai prašoko 47 milijonus 
ruošą kas mėnesį, kad viskas G i e d r ė gnįpįe i lė, Genė Ugians- dol. Visos sąskaitos yra ap-

kienė, Gabrielius Mironas ir Vy- draustos iki 40,000 dol. Federa-
tautas Sušinskas. Sekantys iįnės valdžios agentūroje 
tėvų komiteto pramatyti darbai 
yra madų paroda gegužės 6 d., <• * l d l a

v
n d J»UP; l r s k o L 

Motinos dienos minėjimas gegu- *???* d e k o J a taupytojams 
paramą ir 

pirko didesnį lietuviškų • — • H ^ i M j j į į j į i i Įjrti RomaKru- ! p r a š o a t e i t y J e s a v o santaupas 
kiekį. Knygų atpigintomis są- š i n s k i e n ė r egi s t raoja ir koordi- j l a i k y t l J ų v a d o v au jamame 

... _ . » * banke 
nuoja drabužius bei modelius' 

iki gegužės 26 dienos. I yinco Krėvės mokyklos rengia-; Midland taupymo ir skolini-
x Aldona Stropienė, čikagiš-; m o j e m a dų parodoje. Madų p a - j m o b-vės adresai: centras 8929 

kė, kartu su savo dviem dukre- r o d o s paįvairinimui bus rodomi • S o - Harlem Ave., Bridgeview, 
lėm atsilankiusi į "Draugą', nu-! j a u sekančios žiemos slidinė ji-i m - 60455; skyriai: 4040 Archer 
sipirko Uetuviškų knygų už 35 m o j ^ ^ kuriuos pristatys i A v e - Chicago. B1.60632 ir 2659 
dolerius. iLanghorne Ski Sport Shop. 

X Angelė Nelsienė y ra iš Ful-
atvykęs, dalyvavo Ldetuvos ope-1 lertono, Calif., į Chicagą atvy 
ros pastatyme. Užsukęs į 

gą atvyks gegužės 16 d. galuti-^ną valandą į priekį šeštadienio įsiuntė. sveikmimą ir dabar ga-1 . o g p a s t a t y i 2 i e > lankėsi. — - . , ,,...,„ 
nai pasiruošti "Draugo" jubUie- vakare, prieš einant gulti. Baž- \ ™ oficialų padėkos M L kuriuo | ^ r a u g e „ a p s i r ū p i n o ^ ^ ^ ! ^ ***** \ ^ ^ \ ^ \ ™ ™ d. ir mokslo metų užbai- j ̂ ^ ^ ™ J 
jiniam koncertui, kuris bus ge- nyčiose ir parengimuose tvarka į J1 d e k o J a 46 k P-P"* 1 1 1 - J e a n P a r ; i k o m i s knygomis. "" ' "'"""" ' " " " - ^ 

x Lietuvių poetų Bnksmojl lygomis iSparfavimas pratęstas 
kūryba bus perduodama akt . A. ' 
Brinkos Lietuvio sodybos pa-
žmonyje šį sekmadienį, nuo 2 
vai. po pietų. Užkandis. Visi 

'Draugą" įsigijo knygų. 
x Paskutinis "Liucijos" ope

ros spektaklis įvyksta šiandien 
8 vai. vak. Bilietų k a s a Marijos 

Jaunimo centro kavinėje. Tą va- į mokykloje bus a t ida ry ta 6 vai. 

W. 69th St. (Marąuette Parke), 
Chicago. 111. 60629. (a j ) . 

AUSTRALIJOJE 

karą bus gera proga kiekvie- Į vak. Prašome nepraleisti pas-
X Savininkas apleidžia mies-'. x IV PLJ Kongresui paremti n a m lietuviui prisidėti prie Jau- • kutinės progos išgirst i šią pui-

tą ir parduoda gražiame Whea-; vakarienė įvyks š. m. gegužės . nimo Kongreso įgyvendinimo ' 
tone % akro žemės, apsodinta 13 d , 6 vaL vak., Jaunimo | Dalyvaukime jaukioje vakarie-
didžiulėmis eglėmis, su moder-'; centro kavinėje. Programą at-
niu ZV2 metų senumo mūro ir į hks studentų vienetas "Vaiva" 
"siding" namu. 8 dideli kamb., 
židinys, 2% mašinų garažas. 
Reikia patiems pamatyti, kad 
{vertinus. Prašo 145,000 dol. 
Dėl informacijų skambint telef. 
665-3869. (sk.). 

nėję gegužės 13 d. ir įsigykime 
bilietus jau dabar PLB rašti
nėje Jaunimo centre, telef. 
778-2200. (pr.). 

x Paveikslų išpardavimas 
vyks šį savaitgali šeštad. ir 
sekmad., bal. 28—29 dienomis 

x RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku 
rmldynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA-;kurJ rengia LftT Korp! Neo-Li 
GOJĘ: Draugas — 4545 W. 63rd St., 

TO 400 m. sukakties minėjime, 
kurį rengia LST Korp! Neo-Li-
thuania, 1979 m. geg. 13 d., 3 

ir vakarais pas A. Daugirdą, tel. 476- vai. p. p. J. centre, Cbicagoje, 
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin- paskaitas skaitys prof. dr. V. 
to: j - J- «edraWS, 10 Barry Dr., E. vaciūnan 
Northport, N. Y. 11731. (sk.) " 

ir Chicagos lietuvių styginis an
samblis. Rengia IV PLJK Fi
nansų komitetas. Auka 15 dol. 
Bilietai gaunami Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės būstinėje 
Jaunimo centre. (pr.). 

x VILNIAUS UNTVERSITE-1 J a u n i m o centro vestibiulyje ir I "Vaiva" atliks i š t raukas iš 
sodelyje, nuo 10 vai. ryto iki muzikinio veikalo "South Pači-

OKUP, LIETUVOJE 
kusi pamatyti Lietuvių operą. — Lietuvių kalbos žodyno 
Sia proga lanko savo artimuo-!XI tomas baigtas spausdinti iri 
sius. Užsukusi į "Draugą" ap- pasirodė knygų rinkoje. Apima! — Andrius Tamulevičius, sa-
sirūpino lietuviškomis knygo- j raidės R žodžius. 1044 pusla- j vanoris - kūrėjas, 76 metų am-
mis. ' piai. į žiaus, gyvenąs Melbourne, sun-

x Aukų po 5 dolerius at- į — Mokslo akademija išleido kiai serga ir yra žmonos slaugo-
siuntė: Pranas Odinas, P. La-!knygą "Lietuvių materialinė ' mas. 
nys, Stefanija D. Pareigienė, J. 'kultūra IX—XIII a." I dalis.; _ _ _ _ 
P. Jakštys, Vladas Simutis, E. į 159 pusi. ! * ^ 'r*mr. • m~. m\ .. m*,. 3 — 
Ribokienė. Visiems maloniai į — Mirė Alfonsas Motiejūnas, Advokatas JONAS GIBAITIS 
dėkojame. : dailininkas. Buvo gimęs 1912 

x Aukų atsiuntė: Petras Ma- j metais. Mokėsi Kauno ir VU- i 6 2 4 7 8o' K e d ^ e Avenue 
tekonis — 3,50 dol., M. Tarase-! niaus meno mokyklose, baigęs I T e l* — "6-1225 
vičienė — 3 dol. P. Gibson —! mokytojavo gimnazijose, vė- ' Chicago, Illinois 60629 
2 doL Ačiū. j liau dėstė Vilniaus Dailės in- Į Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 

x Pedagoginio Utoanis t ikos! s t i t u t e Reiškėsi kaip peisažis-i geštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
kavinėje. Programą atliks " A u d - ; ^ ^ ^ a b s o l v e n t ų i š l e i s t u v ė s ^ i r Portretistas, 

choras, s tudentų vienetas b u s b a l a n d ž i o 2 8 ± 7 v a L v a k J 

kią operą. Tad visus kviečia
me atsilankyti į spektaklį, (pr.). 

X "Audros" 
pasirodymas 
balandžio 29 
4:30 vai. p. p 

choro metinis 
— v a k a r a s bus 
d., sekmadienį, 
Jaun imo centro 

ros 

vakaro. Išpardavimą ruošia ne-; fic". Dainininkė Alvina Gied-

ir prof. dr. J. F. Cad-

seniai įsikūręs Lietuvių Dailių
jų Menų klubas. (pr.). 

X Lemonto Maironio l i tua
nistinės Mokyklos Pavasario 

zow, jtarpose grožinio lietuviško Į balius įvyks 1979 m. gegužės 

raitienė atliks keletą numerių 
su "Audros" choru. Po progra
mos vaišės, laimėjimai ir jauni
mui šokiai. Visa visuomenė 
kviečiama dalyvaut i . (pr.). 

x Adelė i r Kazys Lietuvnin
kai, turį Nidos res toraną ir deli-

(punktualiai) Jaunimo centre. 
Visuomenė prašoma savo atsi-Į 
lankymu paremti šią lituanisti
nio švietimo įstaigą. (pr.). 

x Solistai R. Mastienė, J. 
Varnelis ir akt. J. Jakštytė at
liks meninę programą Dzūkų 

X Welss Travel Bureau, 4837;žodžio puoselėtoja Izabelė Sa- 5 d . , 7:0u vai. vak. s i Con- X Adelė i r Kazys Lietuvnin- ' ^ T J O S . t ^ a rne bahuje 
- ^TfS P a r k **•' ^ ^ g o * ' vickaitė - Zmuidzinienė rečituos stantine & Helen salėje, Palos kai, turį Nidos res toraną ir d e l i - T ^ ^ V 9 d> J ^°,v'v 

Dl. 60641 turi visas informaci- j i š J o n o Puzino, Balio Sruogos Hills, UI. Įdomią ir linksmą. katesų krautuve ^ r t j u e t t e I J a U n ™ ? °^7 ž £ £ ? t 
jas ruošiantis kelionei Ameriko-1 r a 5 t ų Vilniaus tema. I minėji-! programą ruošia Rasa Soliūnai-i Parke, yra nauji Lietuvių Ope- i Z™?' ^ 9 2 ^ 1 ( f " 
je ar užsienyje. Teiraukitės apie mą kviečiami visi lietuviai, įėji-jtė, gros Neo-Lituanų orkestras, '• ros mecenatai. J ie "Liucijos" j P f 

d a s - mas laisvas. (pr.) j ir bus galima laimėti vertingų operos pastatymo išlaidas su- * Akiniai siontimui | Lietu-
fantų. Vietų dar yra. Stalus mažino 125 dol. auka. Opera vą. Kreipkitės į V. Karosaitę. kurias galima pritaikinti darant 

rezervacijas iš anksto, ir apie X S ^ P y ™ komediją "Va 
turus į Lietuvą. Skambinkite s^rvY^° Nakties Sapnas" vai 
B. Raslavičienei telef. (312) 
54.5^466. ( a k . ) . 

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Pederal Savings. 221P 
West Cermak Road — Telef I 
VI 7-7747. < s k . ) | 

STASE'S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

rūbų krautuve 
Sav. Stasė Bacevičienė 

6237 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-4184 

dina Jaunimo Teatras S. m. 
gegužės 20 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet Jaunimo centre. Režisuo
ja Darius Lapinskas. (pr.). 

X SVEIKATA yra svarbiau 
už viską. Norintieji persikelti 
j sauso ir Šilto klimato Arizoną 
rašykite: T*. ZAKARAS, Oen-
tary 21 Realty, 12825 X. Cave 
Creek Rd., Phoenhc, Az. 85022. 

(•k.) 

x Vytautas Beleckas Iš Sun-
ny WB, Florida, lankysis Chica-
goje balandžio 27—30 dienomis. 
Jam galima paskambinti telef. 
737-1717. ( p r ) . 

x Ruošiame ekskursijas f Lie
tuva. Marius Klela, 6557 So. 
TaJman Ave., Chicago, m. 60629. 
Telef. (312) 737-1717. (sk.). 

užsakyti pas Jolantą Zuhmifnę, savo naujiems mecenatams nuo-
teL 963-6123. (pr.). širdžiai dėkoja. (pr.) 

*! /" 

Optical Studio, 7051 S. Washte-
naw Ave., Chicago, BĮ. 60629. 
Tel. 778-6766. (sk.) 

X Lietuviai suvažiuos \ Sunny 
Hills, Floridoje gegužės mėn. 
26, 27 ir 28 dienomis. Dėl in
formacijų kreipkitės: 

Beleckas, 
Sunny Hills — 904/773-3333 

Kezys, 
New York — 212/769-3300 

i. Zobavlfius, 
New Jersey 201/381-3198 

Sea. Loreta iš Toronto, Ona Norvilienė, nuolatinė įvairių parengimų pa-
H^ukojanti vyriausia Seimininkė, ir sea. Margarita po vieno parengimo. 
O. Norvilienė pasižadėjo surengti susipažinimo vakarienę su "Draugo" 
jubilielinio koncerto programos atlikėjais gegužės 20 d. Jaunimo centro 
kavinėje. Nuotr. V. Noreikos 

D. Bulaitis, 
Detrott — 313/549-6878 

Mikonls, 
Cleveland — 216/531-2190 

\f. Kiela, 
Chicago — $12/737-1717 

(ak.). 

Pagerbkime mūsų 

MOTINAS 
įjungdami jas į 

šį specialų 

sV Mišių devindienį! 

MOTINŲ DIENOS N0VENA * GEGUŽES 5 - 13 d. d. 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Si novena, l Vilniaus Au&roa Vartų Stebukl. Gailestingumo lr 
Nepaliaujamos Pagalbos Svc. Dievo Motiną Mariją, bus celebruo-
jama ui mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, 
Šyvas ir mirusias. 

ReikSdamas-a dėkingumą ui motino* meilę ir pasUukoHmą. Jungiu 
ją i iv. Mišių noveną. 

Motinos vardas ~ ~ gyva/mirus! 

Noven&l aukoju „ 
Vardas, pavarde — - — -
Adresas - ~ 

Marian Father*. 6336 So. Kllbourn Ave., Chicago. H. «0«29 

• 
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