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Panika arkivyskupo 
Romero laidotuvėse 

Sahradorui gresia 
San Salvadoras. — Apie 

50,000 žmonių susirinko į Sal
vadoro arkivyskupo Cscaro Ro
mero laidotuves. Didžiausia mi
nia, apie 6,000, daugelis nešda
mi Verbų sekmadienio palmes, 
susigrūdo aikštėje prieš ka
tedrą, ant kurios laiptų vyko 
ceremonijos, buvo išstatytas nu
šauto arkivyskupo karstas. 
Staiga viename aikštės pakraš
tyje pasigirdo sprogimas, šū
viai, pasigirdo sužeistų šauks
mai. Minia pradėjo bėgti j vi
sas puses, šūviai dažnėjo, pra
dėjo degti automobiliai ir na
mai. Apie 6,000 žmonių subė
go j katedrą, kurioje normaliai 
telpa apie 3,000. žmonės alpo, 
dejavo, verkė ir meldėsi. 

Salvadoro Raudonojo Kry
žiaus žiniomis, sąmyšyje žuvo 
43 žmonės, iš jų 13 moterų, 
kurių 11 sutryptos minios pa
nikoje. Sužeistų skaičius siekia 
300. Gedulingos Mišios, kurioms 
vadovavo popiežiaus atsiųstas 
Meksikos kardinolas Ernesto 
Corripio Ahumada, nebuvo už-

Bogotos įkaitai 
Bogota. — Kolumbijos tero

ristai, kurie laiko užėmę Domi
ninkonų ambasadą ir kalina 27 
įkaitus, sekmadienį paleido du 
kolumbiečius, jų tarpe Jorge 
Valencia, kuris, Kolumbijos 
spaudos žiniomis, yra "profesio
nalas ambasadų priėmimų lan
kytojas". Teroristai toliau rei
kalauja paleisti iš kalėjimų 28 
politinius kalinius ir sumokėti 
teroristams 50 mil. dol. išpirki
mo pinigų. 

Laukiama, kad prieš Velykas 
bus paleista daugiau įkaitų. 
Teroristų vadas "Comandante 
Uno" pasakė, kad kol karei
viai nepuola ambasados. įkaitai 
yra saugūs, tačiau puolimo at
veju pastatas ir visi įkaitai bū
sią susprogdinti. 

Nauja Amerikos -
Turkijos sutartis 

Ankara. — Po ilgu, 14 mėne
sių trukusių derybų Amerika 
ir Turkija šeštadienį pasirašė 
naują gynybos sutartį, kuri api
ma ir 12 jungtinių karimų ba
zių Turkijos teritorijoje. Su
tartį pasirašė turkų užsienio rei
kalų ministeris Heyrettin Erk-
men ir JAV ambasadorius Ja
mes Spain. Laukiama, kad šios 
sutarties užbaigimas pagerins 
abiejų valstybių ryšius, kurie 
sutriko po turkų invazijos Kip
ro saloje. 

Tarp Turkijos bazių, kuriomis 
naudojosi JAV kariuomenė, yra 
dvi žvalgybos bazės, kurios se
ka sovietų kariuomenės judėji
mą ir branduolinius bandymus. 
Sutartis galioja penkerius me
tus. 

Popiežius pasmerkė 
įkaitu kalinime 

Roma. — Verbų sekmadienį 
popiežius Jonas Paulius II-sis 
pasakė kalbą 50 tūkstančių pi
ligrimų. Jis pasmerkė įkaitų 
grobimą, kur jis bebūtų, ir rei
kalavo paleisti juos, kad visi 
galėtų švęsti Prisikėlimo šventę. 
Popiežius pareiškė, kad Bažny
čia netylės dėl naujų kankinių. 
kurie kenčia pažeminimus, kan
kinimus, kalinimą ir žudymą. 
Spėjama, kad popiežius kalbėjo 
apie žudymus Salvadore. 

kruvina revoliucija 
, baigtos. Iš viso pasaulio atvy-
! kę 26 aukšti dvasiškiai turėjo 
j slėptis katedros rūsyje, kur irgi 
Į buvo pilna žmonių. 

Kardinolas Ahumada savo 
pamoksle pasakė, kad arkivys
kupas Romero buvo balsas, ku
rio negalima nužudyti. Kores
pondentai praneša, kad iš vie-

į no namo viršutiniųjų aukštų 
! pasipylė granatos, kai pro tą 
namą žygiavo masių koordina
vimo revoliucinė grupė. Nors 
oficialiai procesijai vadovavo ir 
ją tvarkė Salvadoro skautai, 
revoliucijonieriai minios pakraš-

j tyje buvo pasiruošę neramu-
; mams, apsiginklavę ir nešė po-
j pieriaus maišuose "molotovo 
kokteilius", kurie vėliau buvo 

' panaudoti. 
Po neramumų ir šaudymų 

; aikštėje skautai rinko tūkstan-
; čius pamestų batų, papuošalų ir 
j skrybėlių, kurių žmonės vėliau 
{ rinkosi atsiimti iš didžiulės prie 
l katedros sumestos krūvos. 

NR. 77 

PREZIDENTO LAIŠKAI 
IRANO VYRIAUSYBEI 

Didina spaudimą paleisti Įkaitus 

Okupuctore arabų žemėse sustiprėjo pasipriešinimas :zrae!io vedamai kolonizavimo politikai. Nuotraukoje Izraelio 
kareiviai žygiuoja pro sudegintą prie Ramallos miesto autobusą. Palestiniečiai protestuoja prieš žydų nutarimą 
steigti Hebrono mieste dvi žydų mokyklas. Sekmadienį apie 6.CG0 žydų "Taika dabar" organizacijos narių irgi 
demonstravo prieš vyriausybės politiką. 

Teheranas. — Praėjusį sa
vaitgalį Amerikos santykiuose 
su Iranu vėl įvyko prieštaravi
mų, teigimų ir paneigimų, kurie 
vėl meta šešėlį ant JAV užsie
nio politikos vedimo. Šeštadie
nį Iranas paskelbė, kad prezi
dentas Carteris parašė manda
gų, švelnų, beveik atsiprašantį 
laišką ajatolai Khomeiniui. Bal
tųjų Rūmų spaudos sekretorius 
tą žinią paneigė. Irano vyriau
sybė tvirtino, kad toks laiškas 
gautas per Šveicarijos ambasa
dą. Šveicarija pripažino, kad 
jos diplomatai tokį laišką per-

Egipto medaliai 
šacho chirurgams 

Kairas. — Buvęs Irano ša-
| chas po operacijos Kairo kari-
į nėję ligoninėje buvo aplankytas 
\ prezidento Sadato. Jis apdova-
į nojo amerikietį chirurgą aukš-
'[ tu Respublikos pirmosios kla-
I sės ordinu, kiti keturi gydyto-
; jai, jų tarpe vienas prancūzas, 
'; gavo žemesnį ordiną. Vienas 
I daktaras pareiškė spaudai, kad 
daromi tyrimai, ar vėžys nėra 
išsiplėtęs iš blužnies į kitus or
ganus. Sakoma, kad operacija 
buvo būtina, nes blužnis buvo 
10 kart didesnė, negu normali. 

I Dr DeBakey pareiškė, kad be 
' operacijos šachas būtų greit 
j miręs. 

Nužudė 
įkaito draugę 

Teheranas. — Irano laikraš
tis "Kayhan" paskelbė, jog pra-

I ėjusį ketvirtadienį policijon pa-
j sidavė jaunas vyras iš Baluchi-
I stano. Jis, atvykęs į Teheraną, 
aplankė savo 23 m. seserį, mo
kytojų seminari-įos studentę, ir 
patyrė, kad ji nėščia. Brolis su
pykęs seserį pakorė, nes ji pri
sipažinusi, kad kūdikio tėvas — 
amerikietis, laikomas ambasado
je įkaitu. Seserį jis nužudęs, 
gindamas šeimos garbę, tačiau 
reikalaująs mirties bausmės ir 
tam amerikiečiui. 

Fizikų protestas 
Stokholmas. — Švedijos 162 

fizikai pasiuntė telegramą sovie
tų komunistų partijos generali-

i niam sekretoriui Leonidui Brež
nevui, protestuodami prieš žmo-

! gaus teisių gynėjo akademiko 
Sacharovo ištrėmimą į Gorkį ir 

j ragindami sovietų valdžią jam 
į leisti sugrįžti atgal į Maskvą. 
Akademiko Sacharovo ištrėmi
mas, pažymi telegramoje švedų 
fizikai, sudaro labai rimtą kliū
tį tarptautiniam bendradarbia
vimui mokslo srityje. Vakar 
šeši žymūs Prancūzijos Mokslų 
Akademijos nariai sovietų am-

1 basadoriui Paryžiuje pasiųstame 
; laiške paprašė, kad sovietų val-
| džia jiem leistų aplankyti Sa
charovą. 

VVisconsinas renka \ 
partijų delegatus 

Visi kandidatai turi vilčių 
Madfeon. — šiandien pirmi-1 dėl antrosios vietos, 

niai rinkimai VVisconsino vai-Į Kadangi VVisconsinas, nors 
stijoje, kur įtemptai kampani- j savo laiku išrinkęs senatoriumi 
jas vedė visi kandidatai į prezi-1 kietą komunizmo priešą Joseph 
dento vietą, išskyrus preziden- McCarthy, turi geru: organizuo
tą Carterį, kurio vietoj po vai- j tų liberalų grupių daug kas 
stiją važinėjo viceprezidentas' spėja, kad balsavime gali gerai 
Mondale. Demokratų kandida- pasirodyti Brownas. Jis ypač 
tai: senatorius Kennedy ir Ka- i populiarus Madisone tarp stu-
lifornijos gubernatorius Brown dentų. 
abu turi daug vilčių patraukti į Niekas nebando pranašauti, 
liberalius Madisono universiteto j kas laimės pirminius rinkimus 
studentus. Respublikonai: Rea- j tuo labiau, kad balsavimas vyk-
ganas, Bush ir Andersonas irgi; sta balandžio 1 d. 'April 
'šleido nemažai lėšų ir paauko-1 fool" dieną, 
jo laiko šioje valstijoje 

Iškele lietuviu 
samdžio reikšme 

rezultatai. Taip yra dėl to, kad j J 

čia įstatymai leidžia pereiti bal-1 Londonas. — I Vakarus iš-
suojant iš vienos partijos į ki- \ t r e m t a s Rusijos žydų teisių gy
ta. Ilgametis registruotas de-i n y b o s sąjūdžio atstovas Eduar-
mokratas gali balsuoti už resnu-: das Kuznecovas, kalbėdamas 
blikoną ir atvirkščiai. Patirtis I spaudos konferencijoje Londo-
rcdo, kad Wisconsino balsuoto-į ne- i š k ė l ė Lietuvos tautinio ir 
jai mažai žiūri partijų, o bal-! u o g a u s teisių gynybos sąju-
suoja už jiems patinkantį kan-, d ž l ° svarbą. Kuznecovas pažy-
didatą. Užpernai demokratų m ėJ°- 3°% žmogaus teisių sąjū-
partijos kandidatai laimėjo vi-: d i s Lietuvoje yra stiprus ir at-
sas svarbesnes valstijos pozi- h e k a svarbų vaidmenį kovoje 
ei jas. tačiau gubernatoriumi bu- P r i e š visuotiniai pripažintų žmo-

Charakteringa, kad jokia vie
šosios opinijos įstaiga nesiėmė 
spėlioti, kokie bus Wisconsmo f 

vo išrinktas konservatyvus res
publikonas. 

Komentatoriai pripažįsta, kad 
orezidento Carterio šansams ga
lėjo pakenkti jo neseniai pas
kelbtas biudžeto apkarpymas, 
kuriame numatoma sumažinti 
lėšas pieno ūkių subsidijoms. 
VVisconsinas pasižymi savo pie
no ūkiais. 

gaus teisių pažeidimus sovietų 
valdomuose kraštuose. Kuzne
covas priminė kai kuriuos su
imtus žymesniuosius lietuvius 
žmogaus teisių gynėjus, jų tarpe 
Balį Gajauską, Viktorą Petkų ir 
Antaną Terlecką, ragindamas 
Vakarų visuomenę reikalauti jų 
išlaisvinimo. Jis pažymėjo, jog 
areštai ir bausmės nepalaužia 

TT , t n - • • i žmogaus teisių gynėjų: jie net 
2 2 " J L S l*™?!?*™1! lageriuose steigia Helsinkio gru ; 

pes per jas protestuodami prieš 
žmogaus teisių pažeidimus. Vie-

distriktai, kurių kiekvienas de
leguos į partijų konvencijas po 
+ ris delegatus. Iki šiol pirmi- no.ie tokių grupių dalyvauja ir niuose rinkimuose delegatų 0 , „ r-3 „ Jo„ 
. . . . . . , . & i Balys Gajauskas. Eduardas 

pkaiciumi vvrauja demokratų tarpe prezidentas Carteris su 
725, toliau eina sen. Kennedy su 
391 ir Brownas su 24. Respu
blikonų partijoje Reaganas turi 
298 delegatus, George Bush — 
64, kongresmanas Andersonas 
— 48. Dar 63 kandidatai yra 
neužsiangažavę. 

Kandidatas Andersonas pa-

Kuznecovas išJoido atsiminimų 
knygą rusų kalba "Mordovijos 
Maratonas". 

— Londono priemiestyje gau
ja ginkluotų vyrų pagrobė 
sunkvežimį su sidabro kroviniu, 
kurio kaina 8.8 mil. dol. Trys 
sidabro sargai buvo nuginkluoti 

sakė prieš balsavimą, kad jis' ir surišti. Visas plėšimas už-
nelaiko kandidato Busho savo truko vos vieną minutę laiko. 
konkurentu. Jam reikia pasivyti Iš Pakistano pranešama, 

— Antarktikoje sovietai įstei
gė naują mokslinę bazę. jau 
septintą. Amerika ten laiko 
keturias bazes. J 

Reaganą. Jis tikisi gauti bent kad afganų sukilėlių organiza-
25 nuoš. Wisconsino respubli-j cijos nauju vadu išrinko Ab-
konų balsų. "Milwaukee Jour-; dur Rasool Sayaf. 35 metų. Jis 
nal" spėja, kad respublikonų' vadovaus naujai įsteigtai Afga-
daugumą laimės Reaganas. o nistano laisvinimo islamiškai 
kiti du respublikonai kovos tik sąjungai. 

TRUMPAI 
I* VISUR 

— Egipto prezidentas Sada-
tas atvyks į Washingtoną ba
landžio 7 d. tartis su preziden
tu Carteriu Viduriniųjų Rytų 
taikos klausimais. 

— Kinija uždraudė visiems 
užsieniečiams naudoti Kinijos 
valiutą yuaną. Ateityje viešbu
čiai, restoranai, aerodromai, 
'draugystės parduotuvės" pri
ims tik specialius užsieniečiams 
išduodamus už jų valiutą kupo
nus. Kinijoje pasireiškė speku
liacija svetima valiuta. 

— Somalijos prezidentas Siad 
Barre paskelbė, kad Amerika 
galės naudotis laivyno ir aviaci
jos įrengimais Berberos mieste. 
Iki 1977 m. šiame uoste buvo 
sovietų povandeninių laivų bazė. 

— Kanados Olimpinio komi
teto vadovybė paskelbė Mon-
trealyje, kad kanadiečiai spor
tininkai dalyvaus Maskvos žai
dynėse. Colorado Springs susi
rinkę JAV mėgėjų sportininkų 
organizacijų vadai 20 balsų 
prieš 1 nutarė atmesti prezi
dento Carterio siūlomą Olim
piados boikotą. 

— Britų policija suėmė 5 as
menis, ryšium su 12 tonų si
dabro pagrobimu. 

— Taivane lankėsi Panamos 
prekinis laivas su 16 komunis
tinės Kinijos jūrininkų įgula. 
Taivano jūreivių draugija pa
kvietė įgulą apžiūrėti Taipejaus 
miestą. Pirmiausia kinai nuvy
ko į turtingą įvairių prekių par
duotuvę. 

— Britanijos gynybos minis
teris Francis Pym pasakė Šan
chajuje, kad britų, pramonė pri
sidės prie Kinijos paskelbto 
modernizavimo plano ir parduos 
norimas mašinas ir įrengimus. 

— Sekmadienį mirė Vietna
mo prezidentas Ton Duc Thang, 
91 m. senas revoliucionierius, 
Vietnamo komunistų partijos 
centro komiteto narys. Jis pran
cūzų kolonializmo laikais 16 me
tų praleido kalėjime. Prezi
dentu jis buvo nuo 1969 m. 

— Austrijoje policija suėmė 
6 spaustuvininkus, kurie spaus
dino JAV dolerius. Atimta 3.4 
mil. dol. vertės banknotų, dau
giausia 50 ir 20 dol. vertės. 

— Afganistano vyriausybė 
paleido vasario 21 d. suimtus 
užsieniečius, vieną amerikietį ir 
australą. Tardymai parodė, kad 
jie neprisidėjo prie Kabulo riau
šių organizavimo. Be to, jiedu 
apgailėję savo elgesį. Dar vie
nas amerikietis tebelaikomas 
kalėjime. 

Sekmadienį Irano vyriausy
bė paskelbė gavusi dar vieną 
prezidento Carterio raštą, kuria
me tiesiog grasinama imtis 
griežtų sankcijų, jei Irano vy
riausybė nesutvarkys amerikie
čių įkaitų klausimo. Preziden
tas Bani Sadras pavadino šį 
laišką ultimatumu. 

Devynios Europos Rinkos 
valstybės pasiuntė kiekviena 
atskirai reikalavimus Irano vy
riausybei tuoj paleisti ameri
kiečius diplomatus. Laiškai pa
sirašyti vyriausybių galvų, šią 
žinią atidengė Danijos premjero 

davė. Tuomet ir spaudos se- j Anker Joergensen įstaiga. Re-
kretorius patvirtino, kad prezi-> porterių klausinėjamos, žinią 
dentas Carteris parašė preziden- j patvirtino Britanijos premjerės 
tui Bani Sadrui. Reuterio agen- Margaret Thatcher ir V. Vokie-
tūra net paskelbė laiško ajato
lai tekstą, kuris tikrai turi 
švelnių, mandagių ir net atsi
prašinėjančių frazių. 

Irano revoliucinė taryba ke
turias valandas svarstė JAV 
pageidavimą, kad amerikiečiai 
įkaitai greit būtų paleisti. Va
kar prezidentas Bani Sadras ir 
užsienio reikalu ministeris CJ-hot-
bzadehas turėjo vykti pas aja-
tolą Khomeinį ir prašyti jo 
pritarimo, kad įkaitai iš radi
kalų "studentų" būtų perkelti į 
vyriausybės priežiūrą. 

Irano- vyriausybė tvirtina. 
kad Amerikos prezidentas ap
gailestavo praeities politinius 
žingsnius Irano atžvilgiu, aiš
kinosi, kad jis tą politiką pa
veldėjo iš ankstyvesnių vyriau
sybių ir siūlė pagerinti santy
kius, sudaryti komisiją, kuri 
ištirtų praeities klaidas. 

— Jordano ambasada Wa-
shingtone paneigė JAV spaudo
je pasirodžiusias žinias, kad ka
ralius Husseinas rengiasi atva
žiuoti į Washingtoną. 

tijos kanclerio Helmuto Schmid-
to kanceliarijos. Europos prem
jerų raštuose grasinama eko
nominėmis sankcijomis, net san
tykių su Iranu nutraukimu, jei 
greit nebus išspręstas įkaitų 
klausimas. 

Rinkimų kampanijoje neaiš
kumai apie prezidento laiškus 
Irano vadams sukėlė prezidento 
Carterio konkurentų kritiškus 
pareiškimus. Respublikonas 
kandidatas Bush, kalbėdamas 
Vvisconsine, reikalavo, kad vy
riausybė griebtųsi prieš Iraną 
griežtesnių veiksmų, nes ameri
kiečiams jau nusibodęs toks 
neveiklumas ir užsitęsęs įkaitų 
kalinimas. 

Ruošiasi minėti 
Liuterio sukaktį 

Berlynas. — Kovo 17 d. įvyko 
abiejų Vokietijų evangelikų liu
teronų vadų pasitarimai su Ry
tų Vokietijos valdžios atstovais. 
Prieš 11 metų komunistinė val
džia Rytų Vokietijoje privertė 
Rytų Vokietijos vyskupus atffl-

_ Bolivijos vyriausybė pa-1 g k i r t i T l u o V a k a r ų V o k i e t i jos 
siūlė pasitraukti, jei tai paleng- b a ž n y č i o S ( k u r i b u v 0 ^vadin ta 
vintų prezidentei Lydijai Guel-
ler pravesti naujo parlamento 
rinkimus. 

— Vakarų Vokietijoje, Lue-
becko policija veda bylą apie 10 
pacientų vietinėje ligoninėje ne
tikėtą mirtį. Du ligoninės anes
tetikai atleisti iš pareigų. Jie 
kaltinami blogu pareigų ėjimu. 

"NATO bažnyčia". Po įvairių 
komunistų apsunkinimų, santy
kiai pastaruoju metu tarp val
stybės ir Bažnyčios ėmė gerėti, 
įvyko lyg paliaubos. Prieš dve
jus metus komunistų partijos 
vadas Erich Honecker buvo su
sitikęs su Rytų Vokietijos liu
teronų vadais. Jis pažadėjo 

Pacientai mirę, nes negavę tin- ^ ^ švietime ir įdarbinime ti-
kamos anestezijos operacijų | k i n c i ų j ų v o k i e c i ų diskriminaciją 
metu. 

— Ispanijos policija suėmė 
du asmenis ir surado nelegalią 
ginklų dirbtuvę Madrido prie
miestyje, 
naujųjų fašistų grupei 

— Kuvvaito naftos ministeri
ja sumažino naftos pardavimą 
trim bendrovėm: Gulf, Shell ir 
British Petroleum. 

— Vakarų Vokietijos prekinis 
laivas išgelbėjo Pietinėje Kinų 
jūroje 48 Vietnamo pabėgėlius. 

Naujosios Zelandijos vy
riausybė pavedė Mobil Oil kor
poracijai pastatyti refineriją. 
Už 5 metų Zelandija pati pasi
gamins trečdalį savo sunaudo
jamo gazolino. Nafta randama 
jūros dugne prie Maui salos. 

— Praėjusį savaitgalį Ameri
koje vyko demonstracijos prieš 
branduolines jėgaines. Policija 
Vermonte suėmė 62 asmenis. 

— Buvęs prezidentas Geral-
das Fordas pareiškė, kad Ronal
das Reaganas. nors jis ir lai
mėtų respublikonų nominaciją, 
negalės būti išrinktas. Kalbė
damas apie prezidento Carterio 
ekonominius planus, Fordas 
pasakė, kad jie "katastrofa". 

Liuteronams buvo leista naudo
ti radiją ir valstybinę televizi
ją. Santykių pagerėjimą R Vo-

, kieti jos liuteronų vadas. Rytų 
3 l l1 l1J l ^yMM^ĮBer iypo vyskupas Albrecht 

Schoenherr pavadino "augan
čiu respektu vieni kitiems". 

Rytų Berlyne pranešta, kad 
pats komunistų vadas Honecke-
ris vadovaus 1983 metų iškil
mių organizavimui. Tais metais 
bus švenčiama Martino Liuterio 
500 metų gimimo sukaktis. Val
džiom snaudoie įrodinėjama, kad 
Liuteris buvo tikras revoliucio
nierius, radikalas reformato
rius, tokių reformatorių, kaip 
Marksas, įkvėpėjas, todėl jis 
artimesnis Rytų Vokietijai, ne
gu — Vakarams. 

KALENDORIUS 
Balandžio 1 d.: Venancijus, 

Teodora, Ringaudas, Dairona. 
Balandžio 2 d.: Pranciškus, 

Teodozija, Ankodas, Vardą. 
Saulė teka 5:36, leidžiasi 6:15. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra 

50 1., naktį 35 1. 
dieną 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D . 
KELIAS I SVEIKATĄ, 1601 West Garfield Bivd., Chieago, DL. 

VELYKINIS ŽMOGAUS PRISIKĖLIMAS 
Kristus mumyse kelsis tik 
mums asmenybėmis susi
tvarkius. 

Gyvenimo tiesa 
Kiekvienais metais Didysis 

Ketvirtadienis krikščionims pri
mena geriausio žemėje bet kada 
gyvenusio žmogaus — Kristaus 
kalėjiman uždarymą vien už tai, 
kad Jis sėjo tiesos grūdą. Tas vi
siems tik gerą darąs asmuo asme
nybėmis pasilpusiu žmonių buvo 
apkaltintas ir kalinamas nekal
tai. Jis dvasia nesveiko — ypač 

asmenybe nesusitvarkiusio, yra ka
linamas dar ir šiandien> nes ne
sveikasis dar ir dabar apspiau-
do, muša, kalina, nežmonišku
mo erškėčiais vainikuoja ir žudo 
kiekvieną geravali žmogų. Blogis 
visada žudo gėrį, nes tamsa neap
kenčia šviesos. Blogavalis labai 
sunkiai leidžiasi gydomas, nors 
geravalis, blogavalio įgeidžius 
kontroliuodamas, stengiasi jam 
padėti. 

Dar ilgai grumsis gėris su blo
giu, nes gėriui žmonėse tarpti 
dirva dar perdaug uolėta. Kol 
toji dirva bus gėriui paruošta, rei
kės milžiniškų darbų ir marių 
laiko. Nelaimė, kad mes, ypač 
vien žmonių gerinimu užsiima, 
pamiršom, kaip purenti žemę gė
riui. Dar blogiau: mes 'be reikia
mo darbo norime gerų vaisių su
silaukti. Mes vieton mediciniš
ka^ psichologiškai teisingo ir 
morslišksi tinkamo darbo užsi
imame ceremonijomis, magija ir 
magiškus nusiteikimus siūlome 
žmonėms kaip priemonę jiems ge 
ravaliais tapti. Tokia yetkla yra 
ne žmoniška, nei krikščioniška, 
nei lietuviška — tai tinginio ir 
asmenybe pasilpusiojo apraiškos. 

Todėl dar ilgai mes kalinsime 
geruosius žmones: mes juos 
skriausime tol, kol visapusiškai 
susveiksime, ypač kol sava asme
nybe tikrais žmonėmis tapsime. 
Mes dar ilgai žudysime savo gel
bėtojus, nes vispusiškas mūsų 
sveikėjimas: tiek kūnu, tiek pro
tu, tiek asmenybėmis susitvar
kymas vos dar tik aušti tepradė
jo. Todėl, kad mums nesveikatos 
rasa akių nesugadintų, kol svei
katos saulė patekės, dar bent kiek 
sveikesniais likę stokime visi iki 
vienam gėrio tarnybon. Pradėki
me savyje ir artime rengti dirvą 
Kristaus prisikėlimui mumyse: 
imkime purenti savo ir artimo dir
vonus gėrio atsiradimui žmogu
je — sužadinkime savyje ir ar
time sveikėjimui nuotaiką. Visų 
pirma savyje tą nuotaiką įgyven
dinę, rodykime žmonėms sveika
tai dirvos parengimo būdus. Įga
linkime žmones pajėgti gėriui gy
venti, pirm patys tokį pajėgumą 
įgaudami. 

Gaidžiu rūpinas, o žmogų 
pamiršta 

Besiartinančiomis Velykomis 
gėrėdamiesi, žvilgterėkime į pu
tojantį blogį savo aplinkoj. Ta
da, savą liguistumą atpažinę, 
stipriau pasiryžkime sveikti visa
pusiškai. Štai Floridoje, Saratoso 
apskrities žemės ūkio parodoje, 
vienas vienuolikmetis berniukas 
išstatė užaugintą penkių galionų 
talpos bonkoje gaidį. Prieš devy
nias savaites jis ton bonkon pa
talpino beprasikalantį iš kiauši
nio viščiuką. Jis jį girdė ir lesino. 
Gerai prižiūrimas viščiukas ne
truko į gaidį išaugti. Visiems ro
dės nieko čia tokio blogo. Tik Gy
vulių globos draugijos nariai vi
same krašte visai kitaip pažiūrė
jo į tą priešvelykišką istoriją. 
Dauguma jų ėmė protestuoti te
lefonais ir atitinkamos veiklos 
griebėsi. 

Taigi, sujudo žmonės visame 
krašte dėl gaidžio bonkoje, o sa
vo žudomą artimą —dar blogiau: 
Kristų kalėjime visai pamiršo. 
Būtų nieko sau tokie gaidiški pro
testai — tik visas varga-s. kad tai 

nesveikojo asmenybe dalinė veik
la. Tie gaidžiu besirūpiną žmonės 
visai nekreipia dėmesio į žmones 
čia ir kitur kalinamus, kenčian
čius ir visokeriopai išnaudojamus. 
Tokie gaidžiu besirūpinantieji su 
tikru blogiu nekovodami, Kristų 
ir artimą kalėjime laiko. Mac, jų 
galvos gaidžiu bonkoje ar pana
šiomis smulkmenomis esti užim
tos. 

Taip jau yra, kad šiandien ra 
mus žmogus jau negali saugiai 
išeiti gatvėn, parkan ar paeže
rėn; kad tvarkingas pilietis dabar 
jau turi langus užsimūryti, darže
lius panaikinti ar paminklus sau-
gion vieton slėpti, nes asmenybe 
ligotasis nekontroliuojamas siau
čia. Toks nežmoniškumas gai-
žiagalviams ne galivoje. 

Velykų sulaukus nesveiko as
menybe žmogaus tragedija dar 
labiau išryškėja: mes gaidį va
duodami, apleidžiame artimą ir 
tuomi pamirštame Kristų. Tiek 
artimą, tiek Kristų mes savais 
niekadarbiais dar tebekaliname ir 
priežastinio gydymo minėtoms 
mūsų negalėms mes nesigriebia-
me. Savais šmeižtais, pedagogi
nės, psichologinės bei mediciniš
kos netiesos savo spaudoje skleis-
dimu, savų fantazijų vieton tie
sos propagavimu mes tiek arti
mui, tiek Kristui retežius kalame, 
ant jų krūtinių sunkius akmenis 
ritiname. Taip, kad sunku mums 
darosi šiose Velvkose Tisikelti 
gėriui tarnauti. Taip besielgdami, 
mes gėrio turinį — esmę į formą 
iškeitėme ir vis dar drįstame pa
vasario švenčių sulaukusiems 
"Linksmų Velykų" prašvokšti, 
nors gerai žinome, kad gerava-
liškumo — asmenybės sveikumo 
stokodami mes nė kiek nelinks-
miname artimo Velykose. Žodžiu, 
ne darbais — tik liežuviu mes 
Tvėrėją garbinti ėmėme; ne pra
kaitu, bet asmenybe pasilpusiųjų 
mulkinimu mes sau duoną pel
nomės. Tai asmenybe paliegu-
siojo elgsena. Tai nusiteikimais 
— jausmais nesusibalansavusio-
jo gyvenimas toks netinkamas nei 
Tvėrėjui, nei artimui elgesys yra. 
Bet mes tokią menkybę prakti
kuojame, nes tokia menkybė mus 
geravališkumo stokojančiuose vi-

sakuo žemišku aprūpina. Mat, 
asmenybe pasilpusysis eina per 
lavonus, kad tik gardaus valgio 
šaukštą apturėjus. 

Artimui kenkia 
Tik persistatykime sau prie ko 

priveda žmogaus asmenybės — jo 
nusiteikimų — jausmų nesvei
kata. Ohio valstybiniame univer
sitete, Bowling Green mieste, stu
dentai apmėtė supuvusiais 
kiaušiniais, pamidbrais ir .lent
galiais savo universiteto rekto-
rių vien už tai, kad universite
to vadovybė uždraudė studen
tams girtauti tos mokslo įstaigos 
ribose. Matom, kad asmenybe pa-
silpusiam, nors ir mokytam, žmo
gui net ir didžiausi mokslai ne
padeda būt tikru — Tvėrėjui ir 
artimui, net savam geradariui tin
kamu asmeniu. 

Todėl mes, šių artėjančių Ve
lykų nuotaikų pagauti, persista
tykime sau žmogaus geriausią 
vertybę — visapusišką sveikatą: 
kūno, proto ir asmenybės darnos 
būtinumą kiekvienam iš mūsų. 
Tokios sveikatos šiandien gali
me atsiekti tik medicinos mokslo 
atstovų nurodymais vadovauda
miesi ir pedagogų bei dvasiškių 
brandžia nuomone naudodamiesi. 

Tik mes kuo greičiau nusitei
kime sveikti. Tik mes išmokime 
kuriuo būdu sveikėti ir įsigykime 
pajėgumo visą pilnos sveikatos 
programą savo gyvenimo dalimi 
paversti. Mat, susveikti pilnai, 
gydytojų nurodomi, mes priva
lom jei norim sau ir artimui geres
nį gyvenimą užtikrinti. 

Visą žmogaus laimėn žengimą 
lemia jo asmenybės sveikata — jo 
suaugimas į tokį žmogų, kokį pra
matė Tvėrėjas jį būsiant. Neapsi
rikime — liaukimės taip toliau 
gyventi, kaip darėme iki šiol. Ži
nokime, kad asmenybės sveikimo 
— jausmais sužmoniškėjimo, bei 
mano ir tamstos sugeravalėjimo 
nepakeis niekas gyvenime: nei 
mokslas, nei pamaldumas, nei 
turtas, nei tautiškumas bei valsty
biškumas. Aš ir tamsta turime 

asmenybe, savais nusiteikimais tap 
ti tikrais žmonėmis, kad galėtu
me tinkamai savas pareigas at
likti tiek Dangui, tiek žemei. Be 
asmenybės susveikimo visos mi
nėtos gėrybės iki šiol nepajėgė 
nei žmogaus, nei Kristaus išlais
vinti iš kalėjimo. 

Tik žiūrėkim, kaip mokyti, bet 
asmenybe nesveiki žmonės savo 
brolius kankina ir Kristų rūsti
na. Floridoje, Lauderdale pajūry
je, suvažiavę tūkstančiai iš kole
gijų ir universitetų studentų 
ėmė priešvelykiškai siautėti: už 
tai, kad miesto galvos uždraudė 

Stefanija Ramanauskienė iš New Jersey valstijos (kair.), Leonas Pabrėža 
ir mokyt. Karolina Klimavičiene Lietuvio sodybos 
metu. 

Chicagoje. 
Nuotr. 

pažmonio 
M. Nagto 

studentams meilintis neapšvies
tame pajūryje, pastarieji pradė
jo alaus bonkomis kovoti su poli

cija ir su pravažiuojančiais ramiais 
žmonėmis. Ir taip elgtis ėmės 
šiandien tie,'kurie rytoj stos atsa-
komingose šio krašto vietose. Ar
gi bereikia kraštui didesnės ne
laimės, kai mokytas, bet asmeny
be sumenkęs žmogus pradės kraš
to atsakingose vietose dirbti! Nuo 
tokių vadovų jau užtektinai ken
čia šeimos, bažnyčios, organiza
cijos, mokyklos ir visos kitos pil
nai susveikusiuju vadovavimo rei
kalingos vietos. Tiesa yra, kad jo
kie įstatymai nepadės nieko tol, 
kol žmogaus asmenybė nebus pa
ruošta teisingiems įstatymams 
paklusti. Kitaip sakant, tol žmo
nės kentės ir kitus kankins, o taip 
pat ir Kristus bus kalinamas tol, 
kol žmogus sava asmenybe su-
sveiks, kol jis taps visiškai visapu
siškai subrendusiu piliečiu. 

Tai nėra svajonė toks .asmeny
be žmogaus susveikimas, kaip 
daugelis iš tingaus snaudulio ne-
pabudusiųjų mano, — ne, tai 
kiekvienam pasiryžusiajam gali
mybė. Šitokį žmogaus visapusišką 
susveikimą, ypač asmenybe su
sitvarkymą galima atsiekti ei
nant tikru medicinišku, pedago
gišku ir morališku keliu. Šiandien 
žmones ]au net menuiin pajudė
jo, o mes savon pilnon sveikaton 
dar nė krustelti nesiteikiam. 
Taip toliau tęstis negali, jei mes 

nenorim visiškai nužmonėtL 
Šiose Velykose ryžkimės atlikti 

svarbiausias pareigas. Tėvai, ryž
kimės trejopai sustiprėti, idant!, 
pajėgtume vaikus žmoniškai my
lėti, jų elgesius reikiamai sukont
roliuoti ir leisti savo vaikams na
tūraliai vystytis. Tik taip augi
namas žmogus išauga į asmeny
be susveikusįjį. Suaugusieji šiose 
Velykose ryžkimės taip pat tre-
jopus svarbiausius darbus atlikti: 
pradėkime vienas kitą gerbti — 
respektuoti ir ryžkimės liautis vie
nas kitam įvairiopai kenkę, o pra
dėkime visomis jėgomis artimui 
talkinti. Tik taip sutikdami Ve
lykas, mes prisikelsime savyje 
Kristų — ir tai bus atliktas mū
sų pats svarbiausias darbas mūsų 
gyvenime. 

Išvada. Šiais laikais negalime 
vadovautis atgyvenomis — prieta
rais bei fantazijomis. Ryžkimės 
įsijungti į tikrai žmoniškų 
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mo kalafijorų galvelės, 3-4 gars
tyčių lapeliai, 2-3 burokėlių la
peliai, ketvirtis galvelės lapinių 
salotų, 2 šaukštai alyvos, 2 
šaukštai citrinos sunkos, 1 puo
dukas jogurto, 1 šaukštelis cit
rinos sunkos, pusė šaukštelio kra
pų sėklučių, sutrintų ar žalesų, 
ketvirtis šaukštelio druskos. 

Darbas: Kalafijorų galveles už
plikyti 5 minutėm karštu vande
niu. Išėmus iš vandens, atšaldy-

asrne^ybeVsitv^^^ i r suskirstyti žiedeliais. Žalesų 
gretas. Tik tada mums Velykos ir! ^pus greit šaltu vandeniu nu 
tolimesnis mūsų gyvenimas bus,Pla u t i- Nemirkant, apsausinti 
tikrai velykiškas. 

Pasiskaityti. James I. Mathis: 
Basic Psychiatry. Meredith Cor
poration. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAS 
Kalafijorai su lapinėmis 

salotomis 
Produktai: 2-3 vidutinio didu-

^ 

Gavėnios meto programą Lietuvio sodybos Chicagoje pažmonio metu at
lieka: savo kūrybą gieda Adelė Duoblienė, jų pačių parašytus eilėraščius 
skaito Vincas Kuliečius ir Juozas Paliūtis. Nuotr. M. Nagio 

Linksmų Šv, Velykų Švenčių 
Linkiu savo Pacientams ir Prieteliams 

rankšluosčiu ir suplėšyti be ko
telių atitinkamo didumo gabaliu
kais. Aplaistyti 2 šaukštais aly
vos ir šakutėmis apvartyti, kad 
visi lapeliai būtų alyvuoti. Supil

ti citrinos sultis ir daT kiek ap-
maišyti, saugojant nuo sutryni
mo. 

Salotas sudėti į salotinį indą, 
paviršių pridengti kalafijorų žie
deliais ir juos apipilti ištrintu jo
gurtu su krapais, citrinos, alyvos 
ir druskos mišiniu. Palaikyti 2 va
landas ar daugiau pridengus šal-

(Nukelta į 5 puaL) 

Advokatų Draugija 
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Teisin daktarei 
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Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą. 
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖ 
sTeikina "DRAUGO" skaitytojas ir bendradarbius su sVentomU 

VELYKOMS ir linki Tįsiems nuotaikingų frenčių bei daug 
ir 

P E T R A S K A Z A N A U S K A S 
Matomi FedenJ Bendrovei — PraddentM 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATK)N OF CHICAGO 

2212 WEST CERMAK R0AD • CHICAGO • V! 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed. 

% 
P A R K I N G LOT — ADJOIN'ING OUR OFFICE BUILDING 

Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233 

DR. PETER T. RRAZIS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šešt. tik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND E. CIARA 
0PTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: ptrmad. ir ketv. 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4:šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervu ir 
Emocinės ligos 

CRAVVF0R0 MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - BE 3-5893 
Specialybė Akig ligos 

3907 VVest 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. - PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Ofs. PO 7-6O00, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave Chieago 
WA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court. Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

2659 W 59 St.. Chieago 
476-2112 

Vai pagal susitarimą. Pirm., antr.. treč 
ketv 10 iki 6 va! Seitad 10 iki 1 vai. 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Šešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel. REliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytojas 

3925 VVest 59th Street 
Vai: pirm., antr., ketv. ir penkt: nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGT 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81st Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-mos ir Campbell Ave. kampas) 
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Vatikano radijas 

BAŽNYČIOS ŽODIS 
PASAULIUI 

Pradėjus Vatikano radijo lai
doms savo gyvavimo 50-tuo-
sius metus, pop. Jonas Paulius 
II aplankė stotį, pasikalbėjo su 
jos vadovais, primindamas 
jiems, kad tai yra Bažnyčios 
žodis pasauliui moderniomis 
technologijos priemonėmis. 
Bažnyčia kalba Kristaus var
du. J i skelbia Kristaus mokslą 
ir parodo pasauliui savo veik
lą. J i paaiškina įvairiomis kal
bomis Kristaus skelbtas tiesas 
ir tikėjimo pareigas. 

Savo žodyje popiežius pri
minė, kai šio radijo atidarymo 
proga pop. Pijus XI kalbėjo, 
interpretuodamas ŠY. Rašto 
žodžius: „Klausyk, dangau, ką 
aš pasakysiu. Tegul išgirsta že
mė mano burnos žodžius. Klau
sykite visos tautos". Tai buvo 
pradžia, kai religinė infor
macija ir tiesos aiškinimas 
pasklido pasaulyje įvairiomis 
kalbomis, kad Kristų ir Bažny
čią pažintų visos tautos, net ir 
tos, kurios apie tai dar nebuvo 
girdėjusios. 

Kai 1971 m. Vatikano ra
dijas jau baigė savo keturias
dešimtuosius veiklos ir tiesos 
skelbimo metus, pop. Paulius 
VI taip pat kalbėjo, aiškin
damas, ko katalikų Bažnyčia 
siekia, panaudodama šias 
modernias susižinojimo prie
mones ir ką nori duoti tau
toms, toli esančioms nuo Baž
nyčios centro. „Pagrindinis 
Vatikano radijo tikslas, kal
bėjo Paulius Vl-tasis, buvo 
katalikybės centrą sujungti su 
įvairiais skirtingais kraštais 
pasaulyje, įgalinti popiežių tie
siogiai ' kalbėti Bažnyčios na
riams, skleisti savo žodį ir min
tį, informuoti apie Šventojo 
Sosto veiklą ir darbus viso 
pasaulio katalikų gyvenime, 
atspindėti Bažnyčios požiūrį ir 
bendrai atlikti krikščionišką 
pasiuntinybę". 

Nuo šio tikslo Vatikano ra
dijas nepasitraukė per pen
kiasdešimt savo veiklos metų. 
Cia iki šiol dirba įvairių tautų ant kryžiaus. 

na Kristaus mokslu, jis nori 
būti panašus į Kristų kartais 
iki herojiškų kentėjimų ar kan
kinio mirties. Toli nereikia ieš
koti pavyzdžių, kai turime 
aplink save, savo tėvų ir bro
lių žemėje — pavergtoje Lietu
voje ir kitose ateistinio komu
nizmo pavergtose tautose. 

Prieš#šį Kristaus ir jo Bažny
čios persekiojimą, prieš Kris
taus tiesos iškreipimą negali 
tylėti nei pati Bažnyčia, nei jos 
vadovai, nei tikintieji ir Kris
taus pėdomis sekantieji krikš
čionys. Jie šiandien jau nebe-
•vaikščioja pėsti, bet naudojasi 
ir turi naudotis moderniomis 
priemonėmis tiesai atskleisti, 
Kristaus mokslui skelbti, apie 
savo darbus informuoti ir ry
šiams su viso pasaulio krikš
čionimis ir net nekrikščio-
nimis sumegzti. Tam ir yra 
įkurta Vatikano radijo stotis, 
tam ir yra sutelkti šimtai 
darbininkų. Jie visi bend
romis jėgomis siekia vieno 
tikslo — informuoti pasaulį 
apie Kristaus veikimą dabar
tyje ir apie jo mokinių darbus 
pasauly. 

Didelė dalis žmonių yra už 
geležinės uždangos, kuri nori 
atitverti krikščionis nuo krikš
čionybės centro ir jos vadų. 
Ateizmas yra padarytas prie
vartos religija, kuri privaloma 
mokytojams ir mokiniams, 
valdžios žmonėms ir įstaigų 
tarnautojams. Kristus neigia
mas, tartum jo niekada ne
būtų buvę ir niekada savo 
mokslo nebūtų skelbęs. Tokio
je padėtyje yra pavergta Lietu
va ir daugelis kitų tautų, 
kurios negali laisvai išpažinti 
savo tikėjimo Kristumi ir savo 
įsitikinimus pareikšti laisvai, 
kaip nori ir gali laisvas žmo
gus. Net ir laisvuose kraštuose 
yra žmonių, kurie nori sunai
kinti krikščionybės įtaką ir 
patį Kristų iš naujo prikalti 

Kinija yra numačiusi savo 
kraštą sumoderninti keliose 
srityse: žemės ūkio, pramo
nės, kariuomenės ir technolo
gijos. Iš tų visų sričių susirū
pinta pirmiausia sumoderninti 
kariuomenę, kuri dar tebe- kalingas karinis išlavinimas, 
vadinama liaudies išlais- n e ? u politinis. Karinis karių 
vinimo armija. Ši kariuomenė išlavinimas yra matomas, o 

KINIJOS KARIUOMENE 
*•.*'Didysis rūpestis- gerai apsiginkluoti 

politinis — ne, nes neko-
munistai politiniu lavinimu 
nesidomi. 

atstovai, kurių yra iš 43 tautų 
ir kurie skelbia informaciją 33 
kalbomis. Cia dirba 20-ties vie
nuolijų atstovų, daug vyrų ir 
moterų, kunigų ir pasauliečių, 
paaukojusių savo gyvenimus 
ir talentus šiai moderniai prie
monei, kad Kristus būtų geriau 
ir plačiau pažįstamas. 

Priešvelykinę savaitę reiktų 
grįžti į Kristaus laikus. Kris
tus vaikščiojo su apaštalais 
pėsčias, skelbė savo mokslą, 
darė stebuklus, gydydamas to 
meto ligonius ir net pamaitin
damas išalkusias minias. Prieš 
Kristų buvo panaudotos senos 
priemonės, kurias išgalvojo 
Rašto aiškintojai ir fariziejai jo 
mokslui sulaikyti, kad nesu
griautų įsigyventų tradicijų. 
Buvo panaudotos ir svetimos 
priemonės — romėniškas kry
žius Dievo Pasiuntiniui ir nau
jo mokslo skelbėjui nužudyti. 
Apaštalai apginti negalėjo, 
nes neturėjo nei jėgų, nei iš
monės, kaip jie galėtų ginti, 
kai jis jiems iš anksto skelbė, 
kad tokia yra jo Tėvo valia. 

Šiandien Kristus žudomas 
jau ne romėnišku kryžiumi 
daugelyje pasaulio vietų. J is 
žudomas moderniomis prie
monėmis — kalėjimais, psi
chiatrinėmis ligoninėmis, trė
mimu ir žmogaus teisių 
sunaikinimu. Bet reikia čia pri
siminti Kristaus žodžius apaš
talui šv. Pauliui: „Sauliau, 
Sauliau, kodėl mane perse
kioji?" Tas Saulius persekiojo 
tik jo mokinius — Bažnyčią. 
Bažnyčios ir tikinčiųjų perse
kiojimas yra Kristaus" perse
kiojimas, nes tikintysis gyve-

Radijo informacija Vati
kano organizuojama, kad Kris
taus žodis būtų girdimas visa
me pasaulyje. Moderniai 
technikai nėra uždangų, nėra 
apribojimų, todėl ir krikščio
nybė, panaudodama šias 
modernias priemones, sklei
džia Kristaus žodį, Evange
lijos mokslą, doros nuostatus, 
Bažnyčios veiklą ir krikščio
nių siekimus. Ir popiežius 
Jonas Paulius II, kalbėdamas 
Vatikano radijo, veikiančioj 
penkiasdešimtuosius metus, 
darbuotojams, priminė, kad 
„popiežiaus misijinių kelionių, 
popiežiaus kalbų ir tiesos 
pareiškimų negali girdėti visi 
krikščionys tiesiogiai, bet 
gali tai girdėti radijo ban
gomis, net gyvendami toli nuo 
centro ir nematydami paties 
popiežiaus". 

Tai ypač svarbu dabar, kai 
didelė žmonijos dalis Kristaus 
nepažįsta, kai didelei daliai už
drausta apie Kristų kalbėti ir 
jo mokslą praktikuoti, kai žmo
nija, užgožta žemiškų reikalų 
ir antikrikščioniškų nuotaikų, 
su Kristumi nenori turėti ry
šių. Radijo žinios jau yra ne tik 
informacija, bet ir tiesioginis 
Evangelijos skelbimas, Kris
taus žodžio plėtimas ir Kris
taus gyvenimo žmonėse atnau
jinimas. 

Kančios savaitė primena 
kenčiantį Kristų. Bet kartu pri
mena ir prisikėlusį Kristų, 
kuris veikia šiandien per Baž
nyčią, pasinaudodamas šiuo
laikinėmis priemonėmis žmo
nėms pakelti iš tamsos į 
dievišką šviesą. 

P.S. 

savo darbą baigė 1949 m., kai 
komunistai užėmė visą Ki
niją. Tautiniai kinai išsikėlė į 
Formozos salą. Prieš 30 metų 
ta armija buvo gera, bet da
bar ji nebetinka fronte, kai 
numatoma vesti modernius 
mūšius, karus. Kinijos kariuo
menei reikia naujo ginklavi
mo ir psichologinio paruoši
mo, nes ne visi kinai 
komunistai. 
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Dabartinė Kinijos 
ka r iuomenė 

Dabartinę kom. Kinijos ka
riuomenę sudaro 115 pėstinin
kų divizijų, 40 artilerijos divi
zijų, 3 p a r a š i u t i n i n k ų 

visi ienai yra divizijos, 11 šarvuočių divi
zijų, 16 geležinkelių - statybos 

kariuomenės pradžia — 1927 
m. kovo 22 d., kada Šanchaju
je stovinčioje kariuomenėje ko
munistai padarė sukilimą. 
Ta jų atplaiša sudarė Kinijos 
komunistinės kariuomenės pa
grindą. 

Išlaisvinimo armijos 
ginklavimas 

ninku pulkų. Karo laivyne yra 
72 povandeniniai laivai, kurių 
vienas turi branduolinius 
užtaisus, 11 naikintojų, 18 fre
gatų ir 19 patrulinių laivų. 
Taip pat turi anfibinių — išsi-
kėlimo laivų, kuriais iškart ga
li permesti 30,000 karių. Karo 
aviacija turi 390 dviejų rūšių 
bombonešių, 3,780 naikin
tuvų, 500 Mig ir F-9 naikin
tuvų - bombonešių, 350 heli-

Kinijos komunistai civi
liniame kare savo dalinius 
ginklavo iš Sovietų Sąjungos kopterių. 
gautais ir iš tautinių kinų da- Pagrindinės jėgos turi 
linių pagrobtais ginklais. Ple
čiantis civiliniam karui, kai 
JAV neberėmė kinų, komunis
tiniai kinai spačiai ėjo pir
myn. Kai. tautiniai kinai pa 

10,-
000 tankų, 3,500 šarvuotų 
automobilių. Tankai daugiau
sia rusiški, o šarvuoti automo
biliai pasigaminti pačių kinų. 
Jie yra amerikiečių pavyzdžio 

liko Kiniją, jie komunistams M—113. Artilerijos pabūklų — 
paliko daug ginklų, kurių 18,000, kurių kalibras 122-152 
nebespėjo pasiimti su savim. 
Pasibaigus civiliniam karui, 
komunistai buvo pasigrobę 
54,000 įvairių patrankų, 219,-
000 kulkosvaidžių, 1,000 tan-

mm. Taip pat 20,000 mortyrų, 
raketsvaidžių ir priešlėktuvi
nių pabūklų. Neturi tinkamų 
prieštankinių ginklų ir mo
derniškų raketsvaidžių. Yra ir 

kų, 20,000 sunkvežimių, 190 atskirų provincijų — 11-kos 
lėktuvų ir kitokių ginklų ir apygardų kariuomenės. Jos 
karinių reikmenų. Šitie gink- _^ 
lai daugiausia buvo amerikie
čių gamybos ir amerikiečių pa
rama tautiniams kinams. 

Jau komunistams valdant 
Kiniją, jos kariuomenę gink
lais aprūpino Sovietų Sąjun
ga. Kinijos daliniai, kurie 1950 
metais žygiavo per Jalų upę 
padėti Š. Korėjai, buvo ap
ginkluoti Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos ginklais. 

Sovietai ginklavo ir instruk
tavo Kinijos kariuomenę iki 
1960 m. Vėliau pablogėjo Kini
jos - Sovietų Sąjungos san
tykiai, o 1969 m. jos ir kariš
kai susikirto prie Usuri upės. 
Kinai pamatė, kad jiems rei
kia moderninti savo kariuo
menę, stiprinti visą kraštą, 
kad ekonominiu atžvilgiu 
Kinija atsistotų pasaulio prie
šakyje. 

Kinai vysto savo krašto 
pramonę, vysto ir karinę pra
monę: gaminasi patrankas, 
lėktuvus ir kai kuriuos kitus 
ginklus. Kinai į karių lavi
nimą žiūri praktiškiau, negu 
Sovietai. Kariams labiau rei-
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sudaro 85 divizijas ir 130 at
skirų pulkų. 

Karo laivynas savo dispozi
cijoje turi 700 lėktuvų bombo
nešių ir naikintuvų. Pasku
tiniu metu Egiptas Kinijai 
pardavė Mig — 23 lėktuvų, T-
62 tankų ir kiek priešlėktuvi
nių ir prieštankinių gink
lų. Kinijos kariuomenėje yra 
4,325,000 karių, kurių 84% yra 
pėstininkų daliniuose. Neži
nia, ar toks karių skaičius yra 
pagrindinėse karo pajėgose ar 
kartu su provincijų kariais. 
Kom. Kinija gali sumobilizuo
ti karių ir 1,000 divizijų, tik jai 
būtų sunku tas divizijas ap
ginkluoti. 

Pasyvi priešlėktuvinė 
apsauga 

Kinai numato, kad karas su 
Sovietais neišvengiamas, nes 
Sovietai nori Kiniją pavergti. 
Kinai ruošiasi tam karui, net 
įsirengdami didžiules prieš
lėktuvines slėptuves, kurios 
siekia 3-jų aukštų ir su reikia
mais koridoriais. Pavojaus 
atveju žmonės į tas slėp
tuves subėgtų per 6 minutes. 
Nepasakyta, ar užtektų slėp
tuvių visiems miesto gyven
tojams, ar į tas viešas slėp
tuves priimtų ir tuos, kurie 
atbėgtų po 7-10 minučių ar 
vėliau. Sakoma, kad kinai tu
ri slėptuvių ir nuo atominių 
puolimų. Priešo lėKtuvams ir 
raketoms stebėti yra elek
troniniai ir radaro įrengimai. 

Tie įrengimai dar nėra visiš
kai įrengti, bet jie rengiami, 
tobulinami. 

Praktika V ie tname 
Kinija rėmė Š. Vietnamą, 

kai tas kariavo su P. Viet
namu, kurį rėmė JAV. Tą ka
rą laimėjo Š. Vietnamas. 
Dabar jau visas Vietnamas 
pradėjo karą prieš savo kai
mynus. Tas nepatiko Kinijai. 
J i Vietnamui davė pamoką. 
Ta pamoka įvyko 1979 m. ko
vo mėnesį. To karo metu Kini
ja neteko 20,000 karių, o Viet
namas — 50,000. Šiame kare 
Kinija bandė savo ginklus ir 
karius. Kinai pastebėjo, kad jų 
kariuomenėje trūko gero vado
vavimo. Buvo ir dezertyrų. 

Kinai savo žuvusius karius 
raudonuose karstuose pasiųs
davo jų artimiesiems su pi
niginiu priedu, o sušaudytus 
dezertyrus pasiųsdavo arti
miesiems baltuose karstuose 
be piniginio priedo. Ši pamo
ka buvo Vietnamui, buvo ir 
pačiai Kinijai. Vietnamą glo
boja Maskva, todėl Kinijai ir 
prie Sovietų sienos reikia lai
kyti 75 divizijas. 

Ginklavimo s t i p r i n i m a s 
Kariniams reikalams kinai 

bando branduolinius ginklus 
ir leidžia į erdves satelitus. 
Pirmą satelitą paleido 1970 m. 
balandžio 24 d. Dabar jau yra 
paleidę 8 satelitus, kurie turi 
įvairias paskirtis: oro tyrimo, 
žvalgybos, mokslo ir kitos. 
Ginklų apribojimo nuostatai 

Kinijos neliečia. Toje srityje 
kovoja tik JAV su Sovietų 
Sąjunga. Kinija perka ir par
duoda ginklus, bet perka dau
giau negu parduoda. Dau
giausia ginklų nupirko iš 
JAV. Savo karinę paramą da
vė Tanzanijai ir Pakistanui. 

rvinija Kariuomenes reuca-
lams 1978 m. išleido 40 bil. do
lerių, o JAV - 115 bilijonų. Ki
ti duomenys sako, kad 1979 m. 
Kinijos valstybinis biudžetas 
buvo 72 bil. dolerių, kurių 12 
bil. dolerių kariuomenės rei
kalams. Ar tai būtų 13 ar 40 
bil. dolerių, Kinijos kariniu 
biudžetu sunku gerai ap
siginkluoti, kai JAV gerą ka
ro laivą parduoda už 1,5 bil. 
dolerių, lėktuvą — 25 mil., o 
tanką — už vieną milijoną do
lerių. 

Karinis apsiginklavimas 
yra brangus dėl to, kad tie 
brangūs ginklai kare lengvai 
išeina iš rikiuotės. Pvz. 1973 
m. Izraelio — arabų kare 
Izraelis nustojo 304 tankų, o 
arabai — 799. Lėktuvų nai
kintuvų Izraelis nustojo 103, o 
arabai — 390. 

Kinai mato, kad kariuo
menės, ypač ginklavimo išlai
dos labai didelės, todėl jie 
stengiasi tas išlaidas suma
žinti, steigdami karinę pra
monę. Kinija turi požeminių 
turtų, tik jie nėra dar gerai 
ištirti ir išnaudojami. Kinijai 
reikia savo kariuomenę ir jos 
apginklavimą sumoderninti, 
nes jau dabar Kinija turi du 
aršius priešus: Sovietų Są
jungą ir Vietnamą. Maskvi-
niai komunistai kalbėdavo, 
kad, kai pasaulyje bus tik ko
munistinė santvarka, pasau
lyje karų nebebus. Betgi tik
rovė rodo ką kitą. Kom. 
iri Scv, į b u o i j a ir Viet
namas yra komunistiniai 
kraštai, o prie tų kraštų bend
ros sienos jau dabar sutrauk
ta apie 200 ginkluotų divizijų. 

Kinija yra pasaulio mil
žinas. Jei ji gerai apsigink
luos, ji lengvai sumals ko
munistinę Rusiją, atsiims 
savas žemes, kurias užgrobė 
Rusijos carai, o gal dar pasi
ims ir gerą gabalą Sibiro. 

Afganistano sukilėliai, besipriešiną Sovietams kalnų srityje. 

NUOSTABI TORPEDA 
JAV laivynas gamina tokią ato

minę torpedą, kuri gali bėgti van
deniu ir oru. Paleista iš panėrusio 
povandeninio laivo, torpeda dalį 
kelio gali atlikti vandeniu, paskui 
pakils į orą ir, užsivedus rake
tiniam mechanizmui, skristi j galu
tinį taikinį sausumoje. 

Tai tikrai nuostabi torpeda. Ši 
torpeda, kaip spėjama, turi rada
rinius įtaisus ir, tokiu būdu, pati 
gali surasti taikinį ore. 

jm. 

POKARIO METAI 
ALBINAS BARANAUSKAS 

Ištrauka iš baigiamo spausdinti 
"Vinco Mazurkevičiaus romano" 
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Taip pat jau iš pirmo 
žvilgsnio darėsi aišku, jog apie čia paminėtus daly- panelės drabužis. Jei galima paklausti 

— O, kur tu nutvėrei šitą, tokį gražų? Galima 
pamaigyti? Ir „Suesse Traeume"! Cia iš kokios 
bavarės kraičio! Ar jau susiuostei su kokia nors 
vietine „fraeulein"? Taip greitai! 

— Na, kol kas dar ne, — ėmė teisintis juok
damasis Matulevičius. — Tai tik paskolino, štai, 
mano kaimynas. Leiskite supažindinti: Pranas 
Lizdas, Virginija Mieleškaitė, mano sužadėtinė. 

Pranas Lizdas pašoko ir galantiškai nusilenkė. 
Net atrodė vieną akimirką paabejojęs: bučiuoti 
ranką, ar ne? Bet nepabučiavo, ir Matulevičiui tai 
pasirodė naujas didelio takto ženklas. 

— Labai malonu. O mano akis jau patraukė 
suknelė 

Knygos 
las, jomis 
pasaulį. 

— mano gink-
nukariavau visą 

F, Volteras 

...tiktai viena pati kalba, 
it žalia bruknelė, nuo spei
gų apšarmojusi, lig šiai 
dienai tebežaliuoja... 

Simanas Daukantas 

kus seniai ir puikiai žino pati. Matulevičius atsisuko pačios darbo? 
taip nušvitęs, tarsi su ja būtų nesimatęs ilgus metus. Mieleškaitė, nustebusi ir sumišusi, pažvelgė į 

— Aš kaip tik rengiausi eiti tavęs ieškoti. Kaip savo aprangą, sutaikintą iš įvairios medžiagos 
sekėsi kelionė? gabalų, kaip buvo įprasta anais pokario laikais, 

— Neblogiausiai. Tik, žinoma, nedengtame regimai abejodama, prisipažinti, ar ne. 
sunkvežimyje — jau vėsoka. Gerai, kad ryte patarei — Taip, — ištarė nurausdama. 
apsivilkti. — Aš tik norėjau pagirti jūsų skonį. Labai gra-

— Kur jus apgyvendino? žiai suderintos spalvos. 
— Flygelyje, netoli koplyčios. Kur tas smailas — Ačiū, — padėkojo ji, dar labiau nurausdama, 

bokštelis, jeigu pastebėjai. I kairę nuo pilies įėjimo, bet šį kartą (kaip Matulevičiaus patyrusi akis 
stovint į ją veidu. Buvusiame administratoriaus negalėjo nepastebėti) jau ne iš sumišimo, o iš nemažo 
bute. Gavome visai padorų kambarį, su trimis pasitenkinimo. — Gi manasis sužadėtinis šią 
langais ir atskiru įėjimu. Abiejuose pastato galuose suknelę mato jau beveik metai ir ligi šiol dar nepri-
— didelės, švarios prausyklos. Pro langus matosi ža- sirengė pasakyti komplimento — aiškiausiai, jam 
vėtini vaizdai: lygumos, pievos, upė, miestelis, nepatinka. Ar jūs, pone Lizdai, dailininkas? 
geležinkelis, tolumoje — kalnai. Visame name vien — Ne, ne, — susigėdo pastarasis. — Aš tik mėgs-
tik šeimos, daugumas iš mūsų stovyklos, pažįstami, tu į paveikslus žiūrėti, — pridėjo, nejučiomis žvilg-
Mūsų butas — galinis iš šios pusės: bet aš parsi- terėdamas į lubas ir po to dar labiau susigėsdamas. 
vesiu, parodysiu. Virginija Mieleškaitė taip kilsterėjo akis. 

Jos akys sustojo prie ant Matulevičiaus lovos šypterėjo ir pagrasė pirštu, 
masinančiai pūpsančio pagalvėlio. —T,pbsi vvriškn skonio galerija... 

— Mitologinėmis temomis, — suskubo naujajam 
draugui į pagalbą Matulevičius. — Štai, pavyzdžiui, 
kampe Heraklis kovoja su Lemės hidra, ten toliau — 
Europos pagrobimas, ir t.t. 

— Iš kur visa tai žinai? — nustebo Mieleškaitė. 
— Nors, tiesa, atsimenu, eidavai į prof. Šilkarskio 
paskaitas. 

— Jeigu čia Europos pagrobimas, — tarė Pranas 
Lizdas, jau atgavęs pasitikėjimą savimi, — tai tas 
bulius turi būti Stalinas. Panašumas aiškiai krinta į 
akis. 

Visi trys pasileido juokais. 
— O dabar, Vytai, einam — parodysiu, kur 

gyvename. Labanaktis, pone Lizdai. Saldžių sapnų 
ir jums! i 

Akmeniniais laiptais buvo bėgiojamą aukštyn ir 
žemyn arba šniokštuojama su naštomis; laikas nuo 
laiko tekdavo trauktis iš kelio ir glaustis prie sienos 
— tokie buvo siauri. Žemai plytelėmis grįstas kori
dorius kiemo pusėje aplink visą pastatą aidėjo nuo 
vaikų lakstymo ir ausis veriančių spygavimų. Senoji 
pilis atrodė netekusi žado nuo tokio triukšmingo 
svetimųjų antplūdžio. 

— Kas čia gyvendavo pirmiau? 
— Kiek žinau, prieš mus buvo užimta ameri

kiečių kariuomenės, — pradėjo sau įprastu lėtu, atsi
kvepiančiu būdu aiškinti Matulevičius. — Per karą, 
sako, čia stovėjo Arbeitsdienst'as, o pabaigon suga
bendavo iš Niurnbergo ir Viurcburgo išbombarduo-
tuosius, prieš juos paskirstydami į pastovesnes apsi
gyvenimo vietas. 

,(Bus daugiau). 



DRAUGAS antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 1 d. 

VASARIO 16-TOJI PARYŽIUJE 
.--

Lietuvos nepriklausomybės 62 Į tur, jie tapo savotišku mikrokos-
-oji sukaktis buvo paminėta va- j mu, o mes, jų vaikai — atžalo-
sario 23 Italu k a t misijos patai- i mis laisvės šyvo, to "geltona — ža 

lia — raudona" šyvo, kuris nuo
lat teka mumyse. Šie syvai —• 
mes! Jie visad teikės. 

Kalbėtoja tvirtino, kad žmogus 
anksčiau ar vėliau išsilaisvina iŠ 
vergijos. Gaivinami savo tėvų 
šaknų ir alsuodami prancūzu 
kultūros idėjomis, kurios pagim
dė Žmogaus teises, mes esame 

pose Minėjimą organizavo Pr. 
LB valdyba. 

šventę pradėjome pamaldo
mis už Lietuvos laisvę. Šv. Mišias 
aukojo kun. B. Le Franc — Pa
ryžiaus arkivyskupijos užsieniečių 
sielovados vedėjas ir kun. J. Pet
rošius — Prancūzijos lietuvių 
ka t misijos direktorius. Svečias 
kunigas jau ne pirmą kartą daly- j tvirtai įsitikinę, kad laisvė pasie-
vauja lietuvių šventėse Savo pa- j kiama kova. IV Pasaulio lietuvių 
moksle jis sakė, kad jam malonu j jaunimo kongresas pabrėžė ko-
mus pasveikinti Paryžiaus kardi- • vos reikšmę prieš smurtą Lietu-
nolo F. Marty vardu. Gerai susi- voje. Kova tęsis iki Lietuvos išlais 
pažinęs su persekiojamos Lietu- ; vinimo. Mes sekame įvykius Lie-
vos bažnyčios padėtimi, kun. Le tuvoje. Paskutinieji pogrindžio 
Franc priminė Lietuvos tikinčių- į leidiniai liudija naujas represijas 

' jų ryžtingą kovą už savo teises. 
Pamaldose buvo skaitomos iš
traukos iš LKB kronikos ir mal
dos Sibiro tremtinių. Mišių pa
baigoje, "Marija, Marija" giesmės 
garsams nutilus, visi rinkomės 
salėn minėjimui. 

Ričardas Bačkis, Pr. LB tary
bos pirmininkas, šventės atidary
mo žodyje pasveikino {rausius sve
čius ir perskaitė sveikinimus. Mū
sų bendruomenė, verta pastebė
ti, turi daug Lietuvos bičiulių: 
diplomatų, mokslininkų, visuo
menininkų. Jie ne tik ištikimai 
dalyvauja šventėse, bet ir jaut
riai reaguoja į Lietuvos reikalus. 

Tylos minute buvo pagerbti 
žuvusieji Lietuvos laisvės kovose. 
Sugiedojus Lietuvos hirr.ną, buvo 
pakviestas kalbėti Bermrd De La 
Sabliere, Prancūzijos amabasadn-
rius, Prancūzų — Pabaltiečių 
draugijos pirmininkas. Tai vienas 
mūsų artimų bičiulių, du me
tus gyvenęs Lietuvoje. 1938 — 
1940 metų bėgyje jis buvo Pran
cūzijos Atstovybes Kaune diplo
matinės tarnybos nariu. Tada jau
nam diplomatui teko pergyventi 
skaudžią Lietuvos tragediją —so
vietų okupaciją. 

Lietuifa yra gyva mano širdyje 
Prisimindamas anuos laikus 

Lietuvoje, ambasadorius kreipėsi 
i minėjimo dalyvius trumpu vaiz
dingu žodžiu: 

"štai, su jumis, brangūs bi
čiuliai! Su giliu ilgesiu pasigen
du Lietuvos ir tos baltos tylos, jei 
galiu taip išsireikšti. Toj tyloj, 
prisimenu, iškeliaudavau atsigai
vinti slidėmis. Prisimenu taip gai
valingai prasiveržusias ir taip 
spalvingai pasipuošusias pavasa
rio dienas. Atmintyje liko gyvi 
Lietuvos žmonės, mano bičiuliai. 
Ypač šiandien juos taip ryškiai 
prisimenu. Tai buvo, tarsi, ne
kaltybės laikas: niekas tada ne
galvojo apie krašto nelaimes. Ta 
nekaltybė, deja, jau dvelkė nera
mumu, kol staiga prasiveržusioj 
karo audroj žlugo jūsų nepri-
klausomybė. Visa tai pergyvenęs, 
grįžau Prancūzijon kaip pirmuti
nis pabėgėlis... Tai širdį verian
tis prisiminimas, kurį gyvai iš
saugojau. Gyvenu dabar nostal
gija ir viltimi, laisvės viltimi. 
Viltimi, kad Lietuva turi gyven
ti laisva. Ji gyva mano širdyje!"-

Sekanti šventės kalbėtoja bu
vo Karolina Masiulytė. Ji čia gi
musi, išsimokslinusi (teatro ak
torė). Svetima aplinka neužge
sino meilės savo tėvų kraštui. 
Masiulytė nuo mažens įsijungė 
LE veikicn. Pernai ji dalyvavo 
IV Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese, atstovaudama Prancū
zijos lietuvių jaunimą. Jos kalba 
buvo kruopščiai paruošta, dvel
kė lyriškumu. Jai artimas poetas 
Milašius. Užtat ir jos pirmuti
niais žodžiais prabilo Milašius: 
"Ateikit, aš jus mintimis nuve
siu j vieną keistą, ūkanotą, apsi
niaukusią, čiurlenančią šalį"... 
Paryškinusi Vasario 16-sios pras
me ir jos reikšmę šiandien, kal
bėtoja pažymėio, kad Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbimo ak
tas ir pr< 62 metu yra gyvas. Mū-

suimti A Terleckas, A Čekana-
iričius ir kiti. Mes negalime tylė-

VELYKTJ PAPROČIAI 
Mano tėviškėje, gražioje Dzū

kijoje Velykų pirmą dieną, grįžę 
iš prisikėlimo pamaldų, po pus
ryčių, suaugusieji, daugumoj ei
davo dar pailsėti. Vaikai eidavo 
pas kaimynus ir gimines, kur jie 
buvo apdovanojami kiaušiniais. 

Po pietų jaunimas rinkdavosi 
šokiams. Temstant mergaitės ei
davo namo, o bemai eidavo "Ja
ku t i " . B kur šis žodis kilęs ne
vieną ūkininką ir prašydavo, kad 
žinant. Su muzika eidavo pas kiek-
leistų pagiedoti šventas giesmes. 
Tą paprotį visi mielai priėmė ir 
sutiko, kad pagiedotų, l a d a vie
nas iš jų pasakydavo, "oraciją", 
pvz.: "Aš mažas vaikelis, kaip gri
kių pėdelis, mokykloj nebuvęs ir 
rykštės nematęs, vaikščioju po 
kaimelius, lipinėju po medelius, 
skinu lapelius ir barstau po kojų 
Viešpačiui Dievui, kad jis gerą 
derlių duotų, kad kviečiai gerai 
derėtų, kad vištos kiaušinius dė
tų ir šeimininkė nesigailėtų py- ^v.. 
rago nors bandelę ir kiaušinių 
nors kapelę". 

Po to visi su muzikanto pritari
mu gieda Velykų giesmes,. Pa

giedojus, ūkininkai, daugumoj 
pakviečia į vidų ir pavaišina, ki
ti duoda kiaušinių a r Velykų 
skanumynų. 

Tie papročiai vėliau išnyko. 
/ . Muliolis 

{DOMUS FILMAS 

Anglijoje, Ramsgeito mieste
lyje, s t a t a n t filmą pagal Rai

mundo Gandlerio detektyvine 
novelę "Gilus miegas", vagis, 
pasinaudodamas maišatimi, at
rakino automobilio bagažinę, 
kurioje buvo atvežtas atlygini
mas statistams. Buvo pagrob
ta 2000 svarų sterlingų grynais 
ir čekjs 2500 svarų. Likimo iro
nija: dauguma statistų vaidino 
policininkus ir buvo apsirengę 
uniformomis. pn. 

Paryžiuje viešįs S. Kudirka tarp 
vietos lietuvių, Klimakės ir daii. 
Mončk). 

ti. Mūsų bendruomenė reaguoja 
į šiuos įvykius. Mūsų užduotis 
neaprėpiama. Laimei, yra kas 
mums padeda, pavyzdžiui, Am-
nesty International organizacija, 
kurios atstovė netrukus paaiškins 
jos veiklą. Baigdama savo kalbą 
Masiulytė tarė: "Matot, aš jums 
nesakau griebtis ginklo. Aš jums 
sakau būti kietu, užsispyrusiu ir 
kantriu lietuviu. Nenurimstančiu 
atkaklumu siekim savo brolių iš
silaisvinimo, nes jų šiandieninė • P a r t s — Prancūzijos latvių bend-

tikti retai matomų pažįstamų, 
pamatyti naujų veidų i r bičiu
liškai pabendrauti. Gerai nuotai
kai daug padėjo mūsų darbščių 
šeimininkių sunešti gardūs už
kandžiai, aplaistomi vyneliu. 
Šventės dalyvių buvo apie šimti
nė. 

Iš svečių su mumis buvo: J. 
Matorė — Sorbonos profesorius, 
Pr. LB garbės teismo narys; J. 
Douville - Milašiaus bičiukų dr-
gijos valdybos narys; Levergois — 
rašytojas; M. Finaud — prancū
zų diplomatas; E. Cinzas — ra
šytojas, atvykęs iš Belgijos, ir ki
ti. 

Raštu sveikino: J. Cassou, Mi
lašiaus bičiulių draugijos garbės 
pirmininkas. Guy de la Toumelle 
— Prancūzijos ambasadorius, 
buv. Prancūzų — Pabaltiečių 
draugijos pirmininkas; generolas 
Ganeval, buv. Prancūzų — Pa- į" 
baltiečių draugijos pirmininkas; 
K. Berends — Latvijos chargė d* 
affaires Prancūzijoje; E. Bona-

^ 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
linki 

PACIJENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
1405 So. 49th Court, Cicero, Illinois 
* Telef. — OLympic 2-4276 

r 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L I N K I 

SOPHIE BARČUS 
ŠEIMOS RADI0 

ALDONA ir dukra SOFIJA DAŪKAI 
7159 Si Maplewood Ave. Tcl. HE. 4-2413 

CHIGAG0, EIINOIS 60629 
SOPHIE BARČUS RAMO ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 3 vai. po pietų. 
Šeštadieniai* ir sekmadieniais nuo 3:30 iki 9*30 vai. ryto. 

VlCSOS PROGRAMOS Ii WOPA, 1490 kO. AM 

sų s 
diia. 

jsibūrin 
kai mi 

įas jį paminėti liu-
rth ne visada *ain-i: 

— 1980 metu — dalia vadinasi: 
represijos, kratos, pažeminimai, 
teismai, gulagai, psichiatrinės li
goninės. Tačiau, šalin neapykan
tą! Ji visad kerštinga! Vardan 
laisvės meilės, kuri mus čia at
vedė, atskirkim tėvynės ilgesį nuo 
prisiminimų". 

Karolina Masiulytė pagavo 
klausytojus iš širdies plaukiančiu 
taikliu žodžiu, Lietuvos proble
mų supratimu ir ryžtu jai darbuo
tis. 

Amnesty International atsto
vė Lindisfane (prancūzė), keliais 
bruožais apibudinusi šios organi
zacijos tikslą — ginti bet kuria
me pasaulio krašte pažeistas žmo
gaus teises — plačiau papasakojo 
apie lietuvius kalinius, kuriu iš
laisvinimu rūpinasi ši organizaci
ja. Amnesty International globo
janti Ramanauską, B. Gajauską, 
V. Petkų, N. Sadūnaitę, A. Ceka-
vičiu, H. Jaškūną, V. Lapienį, V. 
Karoliūną, V. Majauską, P. Plum 

P*-
"Aš atėjau ne vien informa

cijų jums suteikti" — sakė kal
bėtoja. "Aš kviečiu jus talkon 
konkrečiam uždaviniui: rašyti 
laiškus Brežnevui ir Sovietų am
basadoriui Paryžiuje. Prašau rašy 
ti ir kaliniams. Nesvarbu, kad laiš 
kai adresatų nepasieks! Laiškai 
sovietus erzina. Laiškų pėdsakai 
palieka. Tai padeda kaliniams". 

Verta čia pat pastebėti, kad 
Lietuvos laisvės byla domisi ir 
svetimieji. Jie laukia mūsų infor
macijų. Taigi Lietuvos laisvės ko 
voje nesame vieni. 

šventės meninėje dalyje lietu
vių poezijos paskaitė vietos atža
lynas: Daina ir Andrius Bačkiai, 
Žaneta Kondė, Vincas Gailius. 
Pastarasis prancūziškai padekla
mavo Milašiaus kūrybos. O mū
sų jaunimo grupelė padainavo 
liaudies dainų. Gaila, kad dėl 

ruomenės pirmininkas; Y. Mu> 
sianowycz — Prancūzijos cent
rinės -ukrainiečių draugijų orga
nizacijos pirmininkas ir kiti. 

J- P-

^ 
^ 
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Happy Easter to all our Friends. 

WEST LAWN SERVICE STATION 
NORM and PAUL 

Tuae-ups, Brakes, Mufflera, Tins, Whe©i B&fencing, Batteįiea 

4425 W. 63nl Street, Chltago, III. 60629 
Tp a* 6Srd and Kenaetb Avenoe 

Phone 284-9262 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki draugams ir pacientams 

DR. S. IR M. BUDRYS 
GYDYTOJAI EB CHIRURGAI 

2751 W. 5lst St. — Tel. ofiso 434-5758 
^ 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L I N K I 

D O C T O R W A L T E R S V / I A T E K 
0 P T 0 M E T R I S T 

2209 West Cermak Rd. Tel. Vlrginia 7-6592 
cmc&GO, mnrois, 60608 
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iJetuva mumyse yra gyva_ nors '^hnisicŲ kliūPiu D. Matorė ne 
šiandien ir nelaisva. Mūsų vy
resnieji nepaliko Lietuvos, jie iš

galėjo atlikti rečitalio pianinu. 
Vasario 16-tosios minėjimas 

trūko iš vergijos pančiu Jie išsi- į baigėsi šeimyniškomis vaišėmis. 
nešė visa, kas brangu. Cii, sve- Daue kam b-r-o r***' -—•?;* -.: 

- r -

• •V •aa* 
Aleliuja! 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki visiems 

taupytojams ir geros valios lietuviams 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAR A S S 0 C I A T I 0 N 

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60656 
Telefonai PriemtesČlanMi 656-6S36, SBertoi: £42-4395 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems savo klientams ir draugams. 

ANTANAS ir ANTANINA VILIMAI 
8480 So. UtueJtlea Are., Chleago, III. 60608 

Tel. FRontier 6-1882 

.E 

0FFICERS 
BENNTE DIRZTUS, Prmddent 
PAUL PUTRIMAS, Vkse Preskknt 
DENNIS N. GRTBAUSKAS, Sr. Vice Pres. 
JOSEPH BUTKUS, A m t Seey 
JOSEPH F. GRTBAUSKAS, Kzeo. Sec 
ANTHONY BERNAPISTUS, Treasurer 
HELEN P. RUKUIZA. Oantroller 
SAULIUS S. MIKAIJTJKAS, L O M officer 
PAUL S. ZUMBAKJB, Attoraey 

V 
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Joaepfe F . GrftaaakM 

DIRECT0BS 
ANTHONY BKRNADISIUS 
BENNTE DIRZTUS 
JOSEPH BUTKUS 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
DR. PETRAS KISIELIUS 
PAUL PUTRTM 
PAUL O. PUTRM 
DKNNB N. GRIBAUSKAS 
ANGELO TARTAGLIA 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime savo 

klientams, draugams ir pažįstamiems 

J.&J PHARMACY 
2557 W. 69th St. Tel. PR 6-4363 

-4> 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

MR. PAUL PUTRIM IR SŪNUS 
B U 6 E R N * I R GHOSERNE 

1446 South 49th Ct Gcero, nimois 
P h o n * O L Y M P I C 2-7529 

8! 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki savo draugams, klientams ir pažįstamiems 

D E L T A L O U N G E 
5640 W. 87th St., Burbank, HlreoU 

Ir JUOZAS KASFERAVlCtAL Mvtalnkai 

1 

J 



MOSU KOLONIJOSE 
Lemont, UI. nienė, dr. Antanas Razma ir Ona 

Vaitkienė beieškodami mokyklai 
didesnių patalpų, jas atrado, suši lę. Algimantas Domijonaitis, Ag-
tarė su amerikiečių pradžios mo- n ė Katiliškytė, Jadvyga Penčylie-
kyklos vadovybe. Tos mokyklai j n ė , R a s a Soliūnaitė, Gediminas 

MAIRONIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS LEIDINYS 

Praeitą rudenį Lemonto Mai
ronio lituanistinei mokyklai su
kako dvidešimtis metų. Ta pro
ga buvo išleistas specialus leidi
nys. Plačiai jis paskleistas Le-
monte, švenčiant Vasario 16 
šventę. 

Redagavo Jūratė Jakaitienė ir 
Laima Trinkūnienė. Padabini-
mas viršelyje dail. Ados Sutku
vienės. Sudėta 220 įvairių foto 
nuotraukų, surankiotų iš priva
čių asmenų. Jose parodytas visas 
mokyklos gyvenimas nuo 1959 i-
ki 1979 imtinai. O taipgi ir tame 
laikotarpyje dirbę mokytojai. 

Leidinio mecenatai: Jonas ir 
Gražina Talandžiai, Kęstutis ir 
dr. Meilutė Biskiai, Alfonsas ir 
Jolanda Kereliai, dr. Pranas ir 
Ada Sutkai. 

Leidinys 148 puslapių, gero po-
pierio, foto nuotraukos ryškios. 
Leidinys gražiai išspausdintas ir 
patrauklus, bus malonus prisimi
nimas mokykloje dirbusiems o 
taipgi ir ją baigusiems. 

Leidinys pradėtas Maironio ei
lėraščiu "Lietuva brangi", o se
kančiame puslapyje išspausdin
tas "Lemonto Maironio mokyk
los daina - himnas." Žodžiai Ra
sos šilėnaitės, muzika dr. Juozo 
Briedžio. 

Šio himno autorė Rasa Šilėnai-
tė yra mok. Onos ir inž. Viktoro Si 
lėnų duktė. Jiedu su šeima čia gy
veno (iki išsikėlė į PA) ir daug 
prisidėjo prie šios mokyklos įstei
gimo. Mok Ona Šilėnienė yra į šaitienė (1 ) , Ofelija Barškėtytė 

(1) , Modesta Umbrasienė (2) , šventėje. Taip pat džiugu, kad 
/ Jolanda Zubinienė (3). Union Pier . veiklieji lietuviai, 

Tikybos mokytojai: kun. dr. Fe- Į kurie anksčiau Baflfo darbą dirbo 
liksas Gureckas, kun. dr. Juozas I draugėje su Beverly Shores tau-
Prunskis, vienuolė seselė Gabrie- tiečiais, dėl atstumo ir taupymo, 

nutarė įsteigti Balfo Union Pier 
skyrių. Tuo visi džiaugiasi ir di-

patalpos tai buvo tos pačios, ku
riose ir šiandien Maironio mo
kykla randasi, 410 McCarthy Rd., 
Lemont, 111. 60439. 

Įsikūrus mokyklai pritaikintose 
patalpose, mokinių skaičius tuoj 
sparčiai pradėjo didėti. Kartu su 
mokinių didėjimu, prisidėjo ir 
nauji mokytojai: Elena Baltru
šaitienė, dr. Juozas Briedis ir kun. 
dr. Feliksas Gureckas. Buvo suda
rytas ir mokinių tėvų komitetas: 
dr. Zenonas Minginas, Ona Vait
kienė ir Juozas Šalčiūnas. 1964 m. 
irgi padidėjo mokinių skaičius ir 
padaugėjo mokytojais: Zina Ka
tiliškienė ir Jadvyga Lukošiūnie-
nė. 

Vėliau nutarta Lemonte įsteig
ti ir aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą. - Pradžioje tik V klasę, ir 
pirmąja tos klasės auklėtoja ir 
mokytoja buvo paskirta Zina Ka
tiliškienė. 

1969 išleido pirmąją abiturien 
tų laidą. Štai jie: Jonas Abromai
tis, Kristina Abromaitytė, Kristina 
Griniūtė ir Antanas Razma. 

Be pamokų klasėse mokyklos 
mokiniams taipgi buvo rengiami 
dar ir kultūriniai parengimai. 

Per tą dvidešimtmetį mokyk
loje dirbo mokytojai: Ona Abro-
maitienė (10) skliausteliuose me 
tų skaičius. Aldona Alminienė 
(1 ) , Laima Ardkrkienė (1) , Reda 
Ardienė ( 1 ) , Juozas Ardys (2 ) , 
Rasa Ardytė (1) , Elena Baltru-

buvusi ir mokyklos vedėja. 
Po to himno seka sveikinimai. 
Ona Abromaitienė smulkiai 

aprašo visus sunkumus o kartu ir 
džiaugsmą per pirmąjį dešimt
metį. Tas pirmasis dešimtmetis 
buvęs sunkiausias, gi sekantis — 
daug lengvesnis, nes mokykla jau 
buvo įstatyta į normalesnį kelią. 

Mokytojai Onai Abromaitie-
nei su Šeima atsikėlus į Lemontą 
gyventi, čia jau rasta kelios šei
mos. Tos šeimos turėjo mokykli
nio amžiaus vaikų. Abromaitie-
nei kilo mintis įsteigti tiems lie
tuviukams, o ir savo vaikams lie
tuvišką mokyklėlę, kad juos pa
mokinus lietuviškai rašyti ir 
skaityti, o taipgi duoti žinių apie 
Lietuvą. 

1959 m. spalio mėn. Petro ir 
Onos Abromaičių namuose šeš
tadieniais prasidėjo Maironio li
tuanistinės mokyklos pamokos. 
Mokyklos vedėja ir vienintelė 
mokytoja buvo Ona Abromaitie
nė. 

Po metų mokinių padidėjo ligi 
40. Taipgi prisidėjo ir molėtoju: 
Modesta Umbrasienė ir Ona Šilė
nienė 

Vis daugėjant mokiniams, bū
tinai reikėję susirasti didesnes pa
talpas. 1963 met mok. Ona Šilė-

( 2 ) , Laima Braune (3) , Kleo
patra Buinevičienė (7) , Mėta 
Burbienė (3 ) , Julija Cijūnelienė 
( 4 ) , Antanas Dundzila (2) , Onu 
tė Fiidingienė (3 ) , Liuda Germa 
nienė (1) , Aldona Grinienė (2) , 
Gediminas Indreika (3) , Juozas 
Ivanauskas (2) , Kazimieras Jakš
tas (4) , Algirdas Jasaitis (1) , Lo
reta Jasaitienė ( 2 ) , Malvina Jo
nikienė (2 ) , Bronius Juodelis (2 ) , 
Aldona Kamantienė (1) , Vytau
tas Kamantas (2), Albina Kašiu-
bienė (2), Zina Katiliškienė (11) , 
Ajrnė Katiliškytė (5) , Vilija Ke-
relytė (1), Ramunė Kubiliūtė (1) , 
Marija Kučinienė (3) , Meilutė 
Kusak (1 ) , Ramunė Kviklytė 
(3 ) , Jadvyga Lukošiūnienė (16) , 
Vytautas Marchertas (1) , Vilija 
Marchertienė (2 ) , Roma Mastie-
nė (2), Kosta Mašiotienė (1 ) , 
Martynas Nagys (3) , Birutė Na
vickienė (9) , Romaną Paulienė 
(7 ) , Eglė Paulikienė (1) , Giedrė 
Penčylienė (2) , Jadvyga Penčy-
lienė (2) , Eugenija Pumputytė 
(1 ) , Marcelė Rašimienė (1), Ele
na Razmienė (3 ) , Grasilda Rei-
nytė (2), Schegal Aldona (3) , O-
na Šilėnienė (4 ) , Rūta Šmulkš-
tienė (1) , Rasa Soliūnaitė (5) , 
Ada Sutkuvienė(l), Laima Trin
kūnienė (1 ) , Silvija Umbrasaitė 

Vakaris. 
Dainavimo mokytojai: dr. Juo

zas Briedis, Faustas Strolia, Kristi
na Griniūtė, Rasa Soliūnaitė. 

Tautinių šokių mokytojai: Mo
desta Umbrasienė, Genovaitė Ma-
luškienė, Eglė Paulikienė, Rasa 
Soliūnaitė. Pavaduotojai: Kristina 
Abromaitytė, Regina Grigaliūnai 
tė, Linas Soliūnas. 

Sporto vadovai: Juozas Šalčiū
nas, Vitalis Umbrasas, Anicetas 
Grinius, Juozas Ivanauskas, Ire
na Ivanauskaitė, Ričardas Burba, 
Romas Kronas,jr. 

Finansiniais reikalais rūpinasi 
mokinių tėvų komitetas. Per dvi
dešimtmetį komiteto pirminin
kai yra buvę: Kęstutis Biskis, Vy
tautas Kamantas, Milda Povilai-
tienė, Rasa Sarauskienė ir Rasa 
Bialik. Jiems per tą laiką dar pa
dėjo ir 39 mokinių tėvai — komi
teto nariai. Maronio lituanistinė 
mokykla per tą dvidešimtmetį iš
leido daug abiturientų. 

Daugelis šių abiturientų jau 
yra baigę, arba dar lanko Lietu
vių Pedagoginį instituta

is viso per šį dvidešimtmetį 
Lemonto Maironio lituanistinę 
mokyklą lankė 254 mokiniai. 

Nežiūrint, kad mūsų lituanis
tinės mokyklos nuveikė milžiniš
kus darbus vaikų mokyme ir lie
tuvybės išlaikymą vistik atsiran
da keli pikti seneliai pensininkai 
pasislėpę slapyvardėmis vis kriti
kuoją tas mokyklas, mokytojus, 
jaunimo organizacijas, jų vadus. 

Aš pats nieko nematau blogo 
mūsų jaunime, o vien tik gerą. 
Matau didelį mokytojų ir jauni
mo organizacijų vadovų pasi
šventimą jaunimo veikloje 

Pagarba ir padėka jiems vi
siems. 

Andrius Laukaitis 

Beverly Shores, I n į 
BALFO PAVASARINĖ 

ŠVENTĖ — PIETŪS 

džiuojasi kolonijos gyventojų pa
siryžimu, dar aktyviau įsijungti 
į šalpos darbą. 

Badfo rengiami pietūs — šven
tė įvyks Gražinos ir Jono Stan
kūnų restorane. Pradžia 3 vai. p.p. 
Pietus pagamins Balfo skyriaus 
narės. Stankūnai, kurie aktyviai 
remia B alfą,; restorano patalpas 
duoda nemokamai. Taip pat pla
nuoja tą dineą turėti lietuvių kal
ba Mišias. Pavasariui prasidėjus, 
daug žmonių atvažiuoja iš Chi-
cagos ir kitų, vietovių pasigro
žėti gražiomis*Beverly Shores apy
linkėmis ir kaip paprastai šalpos 
darbuotojų rengiama pavasario 
šventė — pietūs susilaukia daug 
svečių. 

. Vyt. Kas. 

VELYKE 

Aš mačiau, kaip syk j 
Važiavo Velykė: 

Kumelaitė vaško 
Bėga, balas taško. 

Vežimukas dyno 
Kupinas kiaušinių. 
Jei buvai išdykęs, 
Nė nelauk Velykės, 
Nes visi margučiai 
Tik geriems vaikučiams. 

Kostas Kubilinskas 
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tomechanikas, kuris įsitaisęs ba- užpakalyje visą laiką 
galinėje klausėsi, kodėl mašinos dunksi. 

kažkas 
JTTL 

= ^ 

KAŽKAS DUNKSI 

Ispanijoj Pamplanos mieste 
pravažiuojančio automobilio ba
gažinėje gyventojas pastebėjo 
susirietusį vyrą. Pamanęs, kad 
tai pagrobimas, tuojau prane
šė policijai, kuri pasivijo ma
šinos vairuotoją. Paaiškėjo, 
kad tai ne "pagrobtasis", o au-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu visiems mano 

draugams 
ir pažįstamiems. 

ALBINAS BENIULIS 
5301 So. Talman Avenue, 

Chicago, Illinois 60632 
TEL. — BE 7-7085 

J 

<{r \ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime draugams ir pažįstamiems 

SOFIJA ir KOSTAS BUTRAI 
"VISKAS NAMU PAGERINIMUI" 

0MB " 

3407 W*t 7lst Street, Chicago, Illinois 60629 
• K Tetof. — 778-2781 

Jr 

Balfo Beverly Shores skyrius, 
tęsdamas gražią šalpos donbuoto-
ju tradiciją, gegužės 4 d. rengia 
pavasarinę šventę — pietus. Ti
kimasi susilaukti daug svečiu iš 
plačios apylinkes ir iš Chicagos. 
Union Pier lietuviai, kurie pasi
žymi gražiu bendradarbiavimu 
su savo kaimynais, kuriuose gyva 
šalpos ir visuomeninė veikla, ti
kimasi gausiai dalyvaus šioje į 

n 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
mūsų klientams ir visiems lietuviams! 

J. ANDRIULIO LOSI. SŪRTC ATSTOVAI ČIKAGOJE 

TB APYLINKĖJE: 

MARIJA METRIKIS 

FARM FOOD COMPANY 
1811 W. 47th St., Chicago, III., YA 7-8393 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

RED S PLACE 
Kur galiina netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti 

WALTER, ELIZABETH ir CEAROL MBEVICH. S»T-

2200 West Cennak Rd. Chicago, m 
Telefonas Vlrginia 7-8874 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
linkime visiems mūsų klientams, giminėms, 

draugams ir pažįstamiems. 

P A R A M A 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVE 

2534 Wcst 69th St. TeL RE 7-3332 
Sav. J. JANUŠAITIS ir I. MA2EIKA 

V 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR A B U Ų REČITALIS 

m TAU VIENAI 

TBVYN13 AUKOTAM 

Alfonsas Sidagte (kair.) ir Marcelinas čepulionis gieda gavėnias giesmes 
Lietuvio sodybos Chieagoje, pažmonyįe. Nuotr. M. Nagio 

SVEIKATA 
(Atkelta i i 2 psL) 

dytuve, kad įsiskonėtų. Puošti ne
būtina. Puošnumas yra pats pa
ruošimas. 

Pastaba: Burokėliu lapeliai 
daugiausiai 'irri kalio ir geležies. 
Kalafijorus geriau apšutinti trum
pai garuose. Jie gausūs kaliu 
(potasium), gedežimi, v i t C ir 

v i t A. Garstyčlapiai pranašiau
si visais vitaminais ir mineralais, 
ypač kaliu ir kakrrju, vit. A ir 
geležim. 

Mažiausiai naudingumo turin
ti salota yra gaivine (iceberg), 
kuri pirkėjus vilioja tik savo iš
vaizda ir patvarumu, kuriam 
augintojai prideda į jas auginda
mi to, kas sveikatingumui nesu
teikia reikiamos naudos. 

Pauošė Adelė Duobliene 

GAKBE TAD, VIEŠPATIE 

AUKURAS 

SKAMBĖKITE DAINOS 

Jonas VazneJas. Prie piano Aleksandru Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Ža
no joj lankelėj ir kitos dainos. Kama $6.00 

—Įgrojo L.S.T. Korp Neo-Lithuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužio, Jr. —Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
2 a l laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 

—lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai, l ietuviai 
esame mes gimę ir kitos. Diriguoja S t e p u 
Sodeika. Kaina $5.00 

-k Lietuvių Meno Ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusia, Linksmą gies
mę mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos. 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus. 

Kaina $5.00 

— Alfonsts Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 

-
— Juoze Kr&tolaitytė- Daugėla. Pamylėjau va

kar. Pavasario dienelę, Verpsiu, verpsiu ir 
kitos. Kaina $6.00 

i V — • — — i i 

užsakymus siųsti: DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago, Dl. 60629 
Ufaekant pridėti 98 c*atq nf kiefcrlaaą plokštate peiMuatuuiil. Ittbnots gyventojai taip

gi moka 6% mokesčių. Ulaakymams t Kanadą reikia pridėti po $1.75 palto iflatdnnm 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems savo klientams ir draugams 

T U L P Ė VALGYKLA 
JUZft IR rZTDOMUS AUGAICL4J, Sav. 

2447 West 69th Street 
4> 

\ 

Velykę švenčių proga, sveikiname visos savo 
klientus. linkime Mti aveMama Ir nepamiršti savo gimtojo 

knito k- šios cmUes gerovėm. 

VLADAS IR GENOVAITE BIKUL6IAI, savininkai 
UŽEIGA IR VALGYKLA, 4845 W. 14TH ST., CICERO, DLL., 

Telefonas — OLympfe S-13S5 

r^ 
J? 

LINKSMŲ SV. V E L Y K Ų ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KLIENTAMS 

IR DRAUGAMS 

COLLISION EXPERT5 
NAUJAS GARAŽAS, NAUJI ĮRENGIMAI 

Garaio telefOCMM — 52S-1249 SS41 W. 47tb Street 
JONAS STANEVIČIUS, Savininke* ^ . 

II 
Jt —: 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams. 

ROYAL BLUE STORE 
A. VALAVIČIUS, A ČEPĖNAS. S. BRENCIUS 

y/ 

4359 S. Campbell Ave., Chicago 32, III. Bl 7-S47S 
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UETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO 
VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA 

PLB, JAV ir Kanados LB vai- IV-jo PLJK rengėjams. Pranešė-
dybų bei PLJS, JAV ir Kanados I jas labai nusiskundė PLB Kultū-
Jaunimo sąjungos valdybų kon- rinės talkos komisija, kuri veikia 
ferencija įvyko kovo 22 — 23 d. j iš anksto nepasitardama su PLJS, 
Detroite, Michigan. Suvažiavi
mas vyko Dievo Apvaizdos para
pijos Kultūros centro patalpose. 
- Konferencijoje^ be minėtu val
dybos narių, dalyvavo Vl-sios 
Tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirmininkas J. Talan-
dis, PLB ir JAV LB v-bų atsto
vas VVashingtone A. Gureckas, 
Lituanistikos katedros reikalų re 
ferentas L. Raslavičius, "Pasaulio 
Lietuvio" redakcinis kolektyvas, 
PLB Visuomeninių reikalų ko
misijos narys dr. K Ambrazai
tis, PLB v-bos reikalų vedėja D 

bet finansinių sunkumų akivaiz 
doje reikalaujanti paramos iš 
PLJS. 

Pranešimo pasėkoje vyko gy
vos diskusijos, kurių metu buvo 
diskutuotas Ąžuolyno — 2ibučių 
gastrolių reikalas bei finansinės 
problemos. Čia ir vėl nusiskųsta 
PLB Kultūrinės talkos komisijos 
veiklos metodu. JAV LB v-bos 
pirmininkas nedviprasmiškai per
spėjo, kad, jei ir toliau bus veikia
ma ne LB, o asmenų vardu, jo
kios paramos iš JAV LB nebesusi-
lauks. 

Korzonienė ir visa eilė LB dar
buotojų, suvažiavusių iš Phila- ' Lituanistinės sfiuUjos 
delphijos, Washingtono, Clevelanj Lituanistikos katedros reikalu 
do, Chicagos, Hiltono ir Toronto. I referatą skaitė Leonas Raslavi-

Darbotvarkėje buvo trumpi vi-1 č i u s , S a v o g e r a i paruoštame ir 
sų valdybų pirmininkų prane
šimai, pranešimai ir diskusijos 
takiais reikalais: II-jų Pasaulio 
lietuvių dienų ir V-jo PLJK, Li
tuanistikos katedros, PLB finan
sų, ateities Bendruomeninių 
darbų koordinavimo, "Pasaulio 
Lietuvio", Vl-sios Tautinių šokių 
šventės ir LB atsakomybės bei 
jos santykių su kitomis institu
cijomis. Konferencijos metu taip
gi įvyko paskirų sričių darbuo
tojų posėdžiai. Konferencija bu
vo baigta jos susumavimu ir iš
vadomis. 

.Bendri reikalai 

Šią konferenciją atidarė Ir jai 
pirmininkavo PLB v-bos pirm. 
Vytautas Kamantas. Pasveikinęs 
atvykusius, pirmininkas apibūdi
no konferencijos tikslus ir kvietė 
valdybų pirmininkus padaryti 
pranešimus. Šio pirmojo darbo
tvarkės punkto dainuojanti min
tis buvo išreikšta JAV LB v-bos 
pirm. V. Kutkaus žodžiais: įver 
tinkime pozityvius darbus, nesvar
bu, kieno jie atlikti- Jis ragino 
respektuoti oponentus ir kvietė 
jaunimą į bendrą darbą kartu su 
vyresniaisiais. 

Pirmuoju pranešėju konferen
cijoje buvo PLB vykdomasis vi
cepirmininkas Vaclovas Kleiza. 
Kleiza, darydamas pranešimą II-

išsamiame referate pranešėjas 
palietė visą eilę klausimų, L a. 
visuomenės nusiteikimą katedros 
reikalu, davė pavyzdį, kaip pa
našų reikalą sprendė ukrainie
čiai, išvardino visą eilę universi
tetų kuriuose lituanistikos kated
rą būtų galima įsteigti ir kiek vi
sa tai kainuotų. Referentas pašte 
bėjo, kad katedros reikalas turė
tų būti visuomenėje garsinamas 
ir puoselėjamas. Po pranešimo 
vykusių diskusijų metu už kated
rą ilgesniu ir jausmingu žodžiu 
pasisakė JAV LB Švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas. Iš posėdyje 
dalyvavusių apie 40 asmenų 
prieš katedros steigimą pasisakė 
tik viena dalyvė iš Kanados. 
Diskusijos šiuo klausimu buvo 
baigtos, "riimant tokį nutarimą: 
PLB, JAV ir Kanados LB valdy
bos kartu su Jaunimo Sąjungos 
valdyba, konferencijoje įvykusioje 
kovo 22 d. 1980 m. Southfield, 
Michigan, nutarė, kad PLB užsi
mojimas steigti "Lituanistinių 
studijų katedrą" yra labai reika
lingas ir naudingas žingsnis lie-

tina šeimas savo vaikus siųsti į I mybės klausimu buvo vienas iš 
lituanistines mokyklas. j įdomiausių. Pranešimą, pasirem 

Socialinių, reikalų komisija I damas PLB Garbės pirmininko 
Nutarė, kad reikia surinkti ži- j Stasio Barzduko mintimis, pada-

nias apie visus lietuvius ir susi
rūpinti seneliais bei senelių na 
mų klausimu įvairiose kolonijo
se. Visuomenę šiais reikalais rei
kia informuoti per lietuvių išei
vijos spaudą. 

Sporto komisija 

rė PLB pirm. V. Kamantas. Jis 
konstatavo, kad šiandieną PLB 
turi svarų žodį; nes apima visas 
lietuviško gyvenimo sritis. Prane
šime buvo iškelta mintis dėl at
stovavimo: kas kam atstovauja? 
Ši tema tačiau per plati šios konfe 
rencijos apimčiai, tad ją palieka 

Komisija konstatuoja, kad PLD j m e vėlesniam laikui. Po prane-
rengėja yra PLB, o vykdytojai: j Šimo vykusių diskusijų pagrin-
ŠALFASS, JAV ir Kanados LB j dinė mintis buvo tokia: santykiuo-
ir PLJS. Į Australiją š. m. pabai- se su kitais veiksniais būti lanks

tiems ir principingiems. Reikia 
manyti, išeivija tokiai LB laikyse
nai pilnai pritars, nors išvadoje 
ir buvo konstatuota, kad, apla
mai paėmus, išeivijos veiksnių 
santykių padėtis yra liūdna. 

Konferencija buvo baigta vi
siems dalyviams sugiedant Tau
tos himną. 

R. Kasparas 

goję vyksta sportininkų grupė, 
kurią sudaro krepšinio ir tinkli
nio žaidėjai, apie 20 asmenų. 
Ateinantį mėnesį Detroite įvyks
ta sportinės žaidynės, kuriose da
lyvaus apie 800 žmonių. 

"Pasaulio Lietuvis" 
"Pasaulio Lietuvio" adminis 

tracinius reikalus konferencijoje 
referavo PLB v-bos sekretorė ir 
PL administratorė Daina Koje-
lytė. Redakcijos vardu kalbėjo E. 
Sakadolskienė, kuri pateikė visą 
eilę duomenų. Pavysdžiui, buvo 
pabrėžta, kad Kanada PL mažai 
remia tiek informacija, t iek 
prenumeratoriais. 

Po pranešimo vykusiose disku
sijose buvo beveik be išimties pa
sisakyta už dabartinę redakciją ir 
jos redaguojamą žurnalą ir pasi
džiaugta jo tobulėjimu. I pagy
rimų sutartinę neįsijungė tik 
JAV LB v-bos pirmininkas V. 
Kutkus, kuris konferencijos metu j Lemonto, I1L, "Spindulio" šokėjų 
jau keliais atvejais buvo išsis- j grupė atliko programą praėjusį šeš-

C L A S S I F I E D G U I D E 
IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

ISNUOM. 2-jų miegamų batas. 
Galima užimti tuoj pat. Kilimai sa-
lione. Plytelių vonia su "shower". 
Plytelių virtuvė su "dinette set". 
Marąuette Parko apyl. Te.efl — 
436-8430. 

K E A L E S T A T E 

kyręs griežtais, bet teisingais pa
sisakymais. Jis savo pastabomis 
už nevieningą Bendruomenes 
liniją buvo padaręs pastabą Ka
nados LB v-bos pirmininkui J. 
Simanavičiui ir net pačiam PLB 
pirmininkui V. Kamantui, tad ne
teko nustebti, kai jis palamdė ir 
P L redakciją, ypač už leidinio 
vėlavimą. Be 'okios abejonės V 
Kutkus pasirodė, kaip vienas iš 
geriausiai pasiruošusių ir spal
vingiausių konferencijos dalyvių. 

Tautinių šokių šventė 

Vl-sios Tautinių šokių šven
tės reikalus referavo J. Talandis. 
Buvo pranešta, kad šokių šven
tėje dalyvaus apie 2310 šokėjų. 

tadienį Lietuvių bibliotekos baliuje 
Jaunimo centre, suvaidindami suaktu
alintas pasakas. Čia matyti Raudon
kepuraitė Regina Grigaliūnaitė ir 
vilkas Ričardas Burba. 

Nuotr. P. Maletos 

tuvybės išlaikymui ir pagrindi
nių lituanistikos sričių propaga I visas pasiruošimas vykstąs gerai 
vimui bei reprezentavimui. Be to, įr laiku. Visuomenės susidomė
tos studijos sudarys sąlygas atei j im a s švente esąs didelis ir jau iš
ties lituanistams paruošti. Dėlto parduoti geresnieji bilietai. Nu-
visos čia dalyvaujančios valdybos matomos bendros pajamos yra 

jų PLD klausimu, pastebėjo, kad | įpareigojama.rimtai dirbti kated- apie 92,000 JAV dol., o išlaidos 
nėra įpareigojimo tokias dienas į g y v e n d i n i m u i . Koordinavimo _ 120,000 dol. Deficitą numa-

; darbas pavedamas PLB valdybai, j tomą padengti iš aukų, parengi-
Ateities Bendruomeninių dar- Į mų ir t t. Numatoma išleisti 

bų koordinavimo reikalu trum- j šventės leidinį. Referentas paste-
pai kalbėjo PLB pirm. V. Ką- bėjo, kad yra nepasitenkinimo 
mantas. Jis pasiūlė, kaip darbo-1 dėl šokių grupėms skirtų kelion-

rengti. Vienintelė paskata tam 
yra tik jaučiamas reikalas. Jis pa
teikė R. ir E. Sakadolskių prieš 
metus PLB v-bai paruoštą PLD 
planą. To plano tikslas buvo duo 
ti pradinį žvilgsnį ir sukelti dis
kusines mintis, ko po pranešimo 
vykusiose diskusijose netrūko. Bu 
vo prieita prie tokių išvadų ir 
nutarimų: 1. PLD įvyksta 1983 
m. liepos I-jį savaitgalį. 2. PLD 
rengia PLB v-ba. Jai padeda JAV 
ir Kanados LB. 3. PLD susideda 
iš PLB seimo. Sporto žaidynių, 
V PLJK ir kitų renginių, k. a. 
operos, įvairių parodų ir t t. 4. 
PLD rengimo komitetą sudaro 
PLB v-ba, pasitarusi ir kviesdama 
ŠALFASS, JAV ir Kanados LB bei 
PLJS į talką. 5. PLD įvyksta Chi-
cagoje. 

Šiuo klausimu diskusijas bai
giant buvo nutaria pageidauti, 
kad PLD metu vyktų ir Dainų 
šventė. 

Finansiniai klausimai 

Pranešimą PLB v-bos finan
sų klausimais padarė Mečys Šil-
kaitis, PLB v-bos finansų vice
pirmininkas. Jis painformavo, kad 
pagrindinės PLB pajamos yra au
kos. Anot Šilkaičio, V-jo PLB sei
mo nutarimu, visi kraštai turi 
skirti 30 proc. Vasario 16-sios pro
ga gautų aukų PLB valdybai, 
bet šiais metais tai yra padarę tik 
Brazilija ir Urugvajus. Kvietė 
Jav ir Kanados LB noriau dalin
tis aukomis. Buvo paminėta, kad 
solidarumo įnašai PLB v-bai duo
da ttk keletą tūkstančių dolerių 
pa:arn';. Po šio pranešimos, apie 
PLJS ;zda ka'bė:o Gin'aras Aukš
tuolis. Jis. tarp kitko, pastebėjo. 
kad sąnir.ga turinti neaiškumu 

RADIO PROGRAMA 
Seniausia Lietuvių Radio programa 

Naujoj Anglijoj i§ Stoties WLYN, 
1360 banga, veikia,sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų — perduo
dama vėliausių, pasaulinių žinių san
trauką ir komentarai, muzika, dainos 
ir MagdutSs pasaka, šią programą 
veda Steponas ir Valentina Minkai. 
Biznio reikalais kreiptis i Baltic FIo 
rists — gelių bei dovanų krautuvę, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Telefonas 268-0489. Ten pat 
gaunamas dienraštis "Draugas** ir ra
site didelj pasirinkimą lietuvišku kny
gų-

K £ A L E S T A T E 

OAK LiAVVN — Savininkas par
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med. 
"bi-level" namą, 1Į/2 vonios. Židi
nys šeimos kambary. 2 ma:. gara
žas. Pėsčia nueinama j mokyklas; 
arti susisiekimo. $73,500. Skambint 
423-5579. 

Savininkas parduoda 3-jų miega-
m»4 namą. 2 vonios. Arti Pulaski 
ir Springfield Ave. Skambint — 
535-0680. 

P A S K U B Ė K I T 
7 kamb. namas. 2 vonios. Gazu šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

PuOdauBio mCro 22-Jų metų bun-
galovr. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Kerpėtai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

OfkM veikia automatinis telefonas. 

Maloniai prašau kalbėti lietuviškai 
ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 7 ls i Street 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

4-FLAT 
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. ga-
rage. Mortgage at $%% int avail-
able to ąualified buyer. 

REMAX REALTORS 
Call Tom — 361-1300 

Mūrinis — 6 metų. 2 butai po 3 
mieg. Arti 72-os ir California. Na
mas, kaip naujas. Savininkas duos 
iš 10% paskolą. 

Prie 71os ir Whipple. 5 kamb. mū
ro namas. Geras ir nebrangus. 

BROKERIS P . 2UMBAKIS 
778-6916 

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

PACKAGE KXPRESS AGENCY. 
MARIJA NOREIKIE.VS 

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
l a b a i pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandėliu. 
2608 W. 69 St., Cblcago, DJL 6062». 

TEL. — WA 5-2787 

ELEKT ROS IR 
V A N D E N T E K I 0 

REMONTO DARBAI 
atliekami sąžiningai. 

Skambinkite 434-6828 

HELP WANTED — MOTEBYa 
-

WANTED 

C A S H I E R 
Hours 5 AM. to 2 P J I 

Profit sharing plan, 
Other benefits 

South Water Market area. 

fcril CRAI6 at 829-7700 

CLEANING SERVICE 
Part Time, 6 am, - 10 am. Daily 

Knowledge of floor cleaning equip-
ment helpful. Apply m pereon, 10 
a,m. - 5 p.m., Monday thru Friday. 

V C N T U R E 
Div. of May Dept. Stores 

4101 W. 95th St, Oak Lawn, m 90453 
• n Equ*l Opportunitjr Emplorar M/F 

P A R D A V I M U I 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, m. 80632, tel. 927-5081 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

A. V I L I M A S 
MAVIMI! 

tvarkėje buvo numatyta, pasis
kirstyti atskiromis grupėmis ir 
pasitarti a) Kultūros, b) Politi
nės veiklos, c) Švietimo ir d) Spor metu 
to reikalais. Šis pasiskirstymas 
truputį pasikeitė JAV LB v-bos 
nariui dr. A. Butkui pasiūlius 
kalbėti ir pasitarti ir socialiniais 
reikalais. Šiu komisijų pasitari
mų išvados konferencijos daly
viams buvo pateiktos sekančią 
dieną, sekmadienį. Čia duodama 
kai kuriuos ryškesnius nutari
mus. 

pmigių, nors tam reikalui yra 
skirta net 60,000 dol., 20,000 dol. 

šventės daugiau negu praeitos 

iiiiimiiiiimiiiiiiiimiMiiiiiiiimiimiiiiiii 

Lietuvos atsiminimai 
Radijo Valanda jau 39 m e t u s t a r 
nauja New Jeraey. N«w Y o r k Ir Con-
nectleut lietuviam* ! 
Kaa Šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. p o 
piet iŠ WEVD Stoties N e w T o r k e 
UJO kil.. AM ir nuo 7 Iki 8 vai 
vak. 97.9 meg. FM. 

Paskutinysis konferencijos pra 
nešimas veiksnių bendravimo ir 
bendradarbiavimo bei atskaito- niiHlllIlIlIlllUlllllllllinUHIUIIIIlimilllll 

Direkt, DR. JOKŪBAS STUKAS 
234 Stmlit Drtve 

Watohuag, N. 1. 07060 
TEL. - 75MCM (201) 

Kultūrinė komisi]a 

PLB rūpinasi kultūrinių rei
kalų tarp įvairių kraštu koordi
navimu. Našesniam darbui įga
linti š. m. rudenį PLB šaukia kul 
tūrininkų konferenciją, kurios 
tikslas yra nustatyti gaires ir su
formuluoti PLB kultūros politi
ką. 

Politinė komisija 

PLB rūpinasi Lietuvos Diplo
matinės tarnybos tolimesniu 
įgalinimu finansiškai ir fiziškai. 
Ji taipgi rūpinasi Lietuvių infor
macijos centro LB apimtyje su
formavimu. Numato Birželio įvy 
kiu proga visuomenei pateikti 
atitinkamą deklaraciją. 

Švietimo komisija 

Skatina švietimo priemonių 
katalogo paruošimą. Komisija 
ragina, kad būtų į kitus kraštus 
siunčiami paskaitininkai ir kad 
kitų kraštų jaunimui būtų suda 

u •iitiittitiHinnimmninniiiiniiiMiiMnninniiniiiiiiiintimittitftH»tmiitiiinim ^ 

i Įsigykite Ik populiarią plokštelę | 
I RADVILA PERKŪNAS - LA GIOOONDA TOSCA | 
5 TURANDOT - AIDA - LA JCTVE - ANDREA CHENIER = 
| CARMEN - MANON - LESCALT" - P A G L I A O d 1 

I S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
= Stuttgart 'o Simfoninis orkestras = 
| Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 1 

5 Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persi untt E 
= mų $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti: S 

i DRAUGAS. 4545 W. 63rd St.. Oueago, m. 60629 I 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimuiiiimiHiiiiniimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiti!^ 

We'H help you make me right movė. 
S-Jų butų medinis apyl. 60-os ir 

Lawndale. $39,000. 
J-jų imtų mūr. 41 ir Albany. 

$59,900. 
58 ir Mozart. Naujesnis 8 butų 

mūr. Geras investavimas. 
•4 ir Keeler. V/2 aukšto mūr. Tin

ka giminingom šeimom. $72,000. 
66 ir Mozart. 6 kamb. mūr. Mo

dernus $47,500. 
61 ir Fairfield. Gerai prižiūr&tas 

mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 
69 ir Maplewood. 2-jų butų mūr. 

Nebrangus. 
72 ir Rockwett. Modernus 7 kamb. 

mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

66 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$94,800. 

71 ir Rockweil. Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

63 ir Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0, 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

Apdraustas perkraustymas 
{vairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
IIHIIIIlIlllIlIlIlItlIUIlllAlilllIlllIllIlltlIUII 

V A L O M E 
KILIMUS EB BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL BE 7-5168 

P A R D U O D A M I 
G R Y B A I 

KELMUČIAI 
StikJainėse (kvortos) 
ir šviežas sušaldyti. 

Skambinkite 581-0370 

D t M E S I O ! 

DADRASS 
PAINTTNG A DECORATING 

Interior and Eiterior 
Quality work at reasonable prices. 

Free estimates 
561-1077 or 973-0740 

10% — 30% — 30% piglaa mokMt 
u i apdraudę nuo ogn]«« Ir mutomo-
bllio pa mos. 

FRANK ZAPOLIS 
Tekf. GA ««54 
W»i/j W. 95th Street 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiinnit 
Įvatriij prekių pasirinkimas ne

brangiai U m flsu sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

del n.r;"''C JAV dolerių, kuriuos; rytos sąlygos atvykti į lituanisii-
buvusic;; PLJS v-ba paskolino: kos kursus JAVse. Komisija ska 

TIK KĄ IŠĖJO IS SPAUDOS 
NAUJAS DRAUGO PLATINAMŲ KNYGŲ 

K A T A L 0 GAS 
Didelio formato, 184 pusi. Kleistas 1980 m. 
Jame rasite: grožinę literatūrą, istoriją, filoso

fiją, jaunimo ir vaikų literatūrą. Knygos anglų kal
ba, dainos, dainoreliai, įvairios plokštelis, vėliau
siai išleistos knygos ir U. 

Katalogo kaina su persiuntimu tik $1.00. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60623. 

iiiiii!uiiiiii!iiuiMmiiiiniiimrniiuii!inr 
4 butai. Mūrinis. Lemonte. 
%-įą butų mūrinis. Gerai užlaiky

ta*. Marąuette Parko rajone. 
Reaotranat ra namu ir visais įren-

ŠIMAITIS REALTY 
1 M — • — Incoma Tax 

Notary Public 

2951 W.63rdSt., 436-7878 
TeL 839-1784 a rba 839-5568 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuumiiiiiii 

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

I INCOME TAX 
Notar ia tas — Vertimai 

BELL REALTY 
I. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 

fiOl W. » SU Cbicago, m. 

SIUNTINIAI I LIETUV4 
Teist. — I2S-27I7 

Vytautas Valantinas 
mHHiiiiHiiiimiimmmumiiiHiiiiuiiiu 
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P L U M B I N G 
licensed, Booded, buored 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sinkos vamz
džiai iSvalomi elektra. { automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
de ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2S60 
illllllllilIllIlHIIIIIIIIIIUlUUuIUlUllUlUlli 

VįZlTiNiy ĮTORTF-LTII 

REIKALU 
it 

Vuatinių kortelių naudotinas yra 
gnium paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet "tinka ir viaų luo
mų atstovams turėti frasias visi* 
tinęs korteles. 

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kohn, OFM, ga
lite gauti lape!} s a rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 posla
piu), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, ganna-
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženkleli sa pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 68rd S t , 
Chicago, m . 60629. 

aimumiiiuiiiiiimimimmiminiunuie 
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M. A. Š I M K U S 
INOOME TAX SERVICE 

NOTARY PCBUC 
4266 So. Maplewood, teL 254-74S0 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINŲ Ukvtetimal. pil«oml 
PILIETTBfiS PRAJTMAI Ir 

kitokio bIanJu.1. 
iniiiiiiiiniiiiHHHiuHiiiiiHiimuHiiiimi 
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TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
••••»....« 

mt W. mm St., teL 77H4* 
t <uninimmnnmmnmniinmmtnnnui iiiiiimnnnimiii nm iiimia 
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KLAJŪNO DALIA 
iaiėnulčiu rinkinys, kur} sudarė 

VINCAS NZSfi 
95 eilėraščiai sugrupuoti j du sky
rius: Po tėviškės dangum (para
šyti Lietuvoje) ir Svetimos šalies 
laukuos (parašyti tremtyje). Vir
šelis ir aplankas dail. Ados Korsa-
kaitės-Sutkuvienės. 

Leidinys parduodamas žemiau sa
vikainos — $S.00. Su persiuntimu 
$8.72. 

Užsakymus siusti "DRAUGO" 
administracijai. 

Illinois gyventojai dar prideda 
18 centų valstijos mokesčio. 
iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimiimmiiiiiiun 

Apsimoka skelbtis dlea. DRAUGE, 
nes j b pĮsčltnetsi Aatt^.—, ^ 
tuvių dienraštis, gi skalbinių kal
ios yra 



JAU PASIRUOŠTA SUTIKTI DU TŪKSTANČIUS 
ŠOKĖJU 

Šeštosios tautinių šokių šventes belaukiant 
Ligi tautinių šokiu šventės,. rai, šventės muzikinei daliai va-

kuri ruošiama kas keturi metai, Į dovaus muz. Faustas Strolia, ku-
jau beliko tik trys mėnesiai. Ji j ris iškėlė sunkumus, nes tokioj di-
įvyks liepos 6 d., sekmadienį, 
įprastoje vietoje, Chicagos Amfi
teatre. Apie pasiruošimo darbus 
spaudos žmonės buvo painformuo
ti preaėjusį penktadienį sušauk
to] spaudos ir radijo žmonių kon
ferencijoj — vakarienėj, Šarkos 
restorane. Informacinį pokalbį 
pradėjo tautinių šokių šventės 
informacijos komiteto pirminin
kė Dalė Gotceitienė, išdalinusi 
labai gerai paruoštus informaci
nius raštus, iš kuriu matyti visu 
komisijų darbas ir planai. 

— Tautinių šokių šventės komite
to pirmininkas inž. Jonas Talan-
dis savo žodyje pasidžiaugė, kad 
jis esąs labai laimingas, galėda
mas vadovauti tai puikiai šven
tei, kuri kaip žiburys nušvies mū
sų išeivijos gyvenimą, kuri padės 
pasidžiaugti mūsų jaunimu, mū
sų pasiekimais ir išgarsins lietu
vių vardą, nes yra numatoma 
aukštų svečių. Džiaugėsi savo ko
misijos nariais, kurie labai 
kruopštūs ir darbštūs. Džiaugė
si, kad dalyvavo LB suruošta
me vadovų pasitarime Detroite, 
kur jam buvo malonu susipažin
ti su LB veikla. 

Lietuvių tautinių šokių šven
tės šokių vadovė yra Nijolė Pu-
pienė, kuri pranešė, kad daly
vaus apie 2,300 šokėjų, vien iš 
Chicagos apie 900. Šokiams užsi
registravusių grupių yra iš Aust
ralijos, Pietų Amerikos, Brazili
jos, iš Europos dvi grupės, iš Ka
nados šešios. Keletą grupių daly
vaus šventėje tik pirmą kartą. 
Toks gausus šokėjų skaičius su
darys sunkumų, tačiau tikimasi, 
kad visa bus galima palankiai 
išspręsti. 

"»",":. f&čios šventės .biudžetas numa-
~tytas 97,108 dol. Daugiausia pa

jamų numatyta iš bilietų, net 

dėlėj, ne muzikiniam reikalui | mimų minėjimas Šv 
skirtoj patalpoj, yra blogas rezo- į parap. salėje, 
nansas. Gros profesionalus 20 
asmenų dūdų orkestras ir Čiur
lionio, Toronto, Montrealio ir du 
Chicagos liaudies instrumentų 
ansambliai. 

Pati šventė prasidės Liepos 5 d., 
šeštadienį, 8 v. v. Jaunimo centro 
sodelyje, kur atidaromąjį žodį 
tars PLB pirm. inž. V. Kamantas, 
Šventės kom. pirm. J. Talandis ir 
Lietuvos gen. kons. J. Daužvar-
dienė padės vainiką. Konsule taip 
pat tars žodį. Tą patį vakarą bus 
ir šokėjų susipažinimo vakaras 
Jaunimo centre. Sekmadienį bus 
pamaldos, o 2 vai. p.p. šokių 
šventė prasidės paradu, garbės 
svečių pristatymu. 

Iš viso tokios šventės suruoši
mas yra gana didelis uždavinys, 
pareikalaująs daug darbo, ir ma
lonu, kad į tą darbą įsijungė la
bai daug jaunų žmonių, kas už
tikrina, kad tokios šventės bus 
galima suruošti ir ateityje. Šven 

Birž. 15 d. — Irenos Velec-
kytės Baleto ir piano studijos 
koncertas Jaunimo centre. 

Birželio 21 d. — Vytauto D. 
šaulių rinktinės ruošiamos joni
nės Šaulių namuose. 

Birželio 22 d. — Balfo Chi
cagos apskrities ir skyrių ben
dra gegužinė Jonynų sodyboje, 
Chesterton, Ind. 

Birželio 28 d. — Lietuvių die
nos, ruošiamos JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos Jaunimo 
centre. 

Birželio 28-29 — Lietuvių dieį 

nos Chicagoj, ruošiamos LB V. 
Vakarų apygardos valdybos. 

Rugp. 10-17 d Liet. Fron
to bičiulių stovykla Dainavoje. 

Rugp. 17-24 d. — Mokytojų 
studijų savaitė Dainavoje. Ruo
šia JAV LB Švietimo taryba. 

Rūgs. 27 d. — Cicero jūros 
šaulių "Klaipėdos" kuopos ba-

Antano REKORDINIS BALSAVIMAS 
Chicagoje pirminiuose baisa-' 

vimuose kovo 18 d. dalyvavo 
56.7% —įregistruotų balsuoto- ; 
jų. Tai didžiausias procentas' 
kaip bet kada pirminiuose baisa 
vimuose. 

UŽ NUŽUDYTĄJĮ 
Kard. Cody šeštadienį aukojo | 

Mišias už nužudytąjį Salvadoro i 
arkivyskupą O. Romero, pa- | 
kviesdamas Chicagoje gyvenan
čius salvadoriečius ir kitus Lo
tynų Amerikos ateivius jose da 
lyvauti. 

DRAUGAS, antradienis, 1980 m. balandžio mėn. 1 d. 

Mylimai seseriai 

A. t A. MARIJAI KVIETKAUSKIENEI mirus, 
mūsų mielą kolegę BRONĘ PRAPUOLENIÊ Ę nuo
širdžiai užjaučiame. 

Kr. Donelaičio Mokyklų 
Direktorius ir Mokytojai 

iiiiiiiiisiimmiiiiiiiiiimmiiMiiiiiiiifmi; , 
P R I E Š - V E L Y K I N I S 

I Š P A R D A V I M A S 
"Surprise the Easter Bunny" 

ONDRUS & SON of BERWY>" 
6533 Cermak Rd., Bervvyn, 111. 

TEL. — 484-1700 

20% 

Jonas Talandis, Vl-sios tautinių šokių 
rengimo komiteto pirmininkas, kalba 
LB vadovybių konferencijoj Detroite. 

Nuotr. J. Urbono 

_ =>u xr « ^ J C . o ,u , l i u g g namuose 
tė yra mūsų —gyvastingumo de-j 
monstracija, į kurią atkreips dė
mesį ir šio krašto gyventojai ame 
rikiečiai. 

L. Galinis 

nuolaida nuo reg. kainos visiems lo
vos užtiesa'ams. Gražūs g-§l€ti ir be 
pamarginimų. Didžioji dalis su pritai-
komom Langų užuolaidom. Užeikite 
dar šiandien. Išpardavimus baigsis 
kovo 31 d. Teiraukitės t ik angliškai. 
Illllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll 

PARENGIMAI CHICAGOJ 
Balandžio 2-5 d. — Akad. 

skautų,-čių ir jų šeimų uždaros 
rekolekcijos Jaunimo centre. 

Bal. 6 d. — Velykų šokiai 
Jaunimo centre. 

Bal 11 d. — "Lituanicos" 
tunto šokiai Jaunimo centre. 

— Kultūrinė vakaronė su J. 
Blekaičiu Jaunimo centre. 

Balandžio 12 dL — "Aušros" 
Vartų" tunto vakaras Jaunimo 
centre. 

apžiūrėjimas Marąuette Parke. 
Gegužės 3 a. — Lietuvių fon

do metinis suvažiavimas ir va
karienė Jauninto centre. 

— Lietuvių fondo metinis su
važiavimas ir vakarienė Jauni-
mo centre. 

— Lemonto lituanistinės mo
kyklos Pavasario balius Grai
kų salėje. 

Gegužės 4 d. — Prez. AL 
Stulginskio 10 m. mirties su-

— Dr. J. Puzino knygos apie kakties minėjimas, ruošiamas Į 
Petrą Avižonį sutikimas Jau
nimo centre. 

— Lietuvių Respublikonų Illi
nois lygos metinis banketas Lie
tuvių tautiniuose namuose. 

— Šv. Antano parapinės mo
kyklos vakaras parapijos salėje. 

Laiškų 
šventė 

87,758 dol. Iždininkė yra Dalia 
Dundzilienė. Bilietai jau parda 
vinėjami ir labai daug jų išpar 
duota. Bilietų platinimo kom. 
pirm. yra Genė Rimkienė. Di-i 
džiausios išlaidos yra kelionių | suotinis steigiamasis susirinki-
apmokėjimas, net 60,000 dol. Sa- mas Jaunimo centre, 

Balandžio 13 d. — 
lietuviams jubiliejinė 
Jaunimo centre. 

— Jaunimo centro narių vi-

lės nuoma 15,000 dol. Taip pat 
yra nemaža išlaidų salės papuo
šimui, garbės svečių sutikimui, 
draudimams, leidimams ir kt. Są
matoj aukų numatyta tik 5,000 
dol., todėl, kad pirmininkas nera
dęs lėšoms telkti komisijos vado
vo, nors buvo kreiptasi net į tu
ziną asmenų. Vėliau sutiko inž. 
A Rudis ir dabar sėkmingai dir
ba, jau surinkta per 8,000 dol. ir 

Vytauto D. šaulių rinkti
nės pavasarinis parengimas 
Šaulių namuose. 

— Liet. Istorijos dr-jos me
tinis narių susirinkimas Altos 
patalpose, 2606 W. 63 Street. 

— Liet. Moterų fed. Chicagos 
klubo atvelykio popietė Liet; 
tautiniuose namuose. 

Bal. 18 d. — Literatūros va
karas su šokiais, ruošiamas stu 

tikimasi pasiekti dar kita tiek. Ka-1 dentų ateitininkų Jaunimo cen-
dangi inž. A. Rudis yra garbės t r e 
svečių kvietimo kom. pirm., jis _ Kultūrinė vakaronė — Ta-
pabrėžė, kad tie aukštieji^ svečiai m ošaįč i u knygos sutikimas Jau 
padeda mūsų šventę išgarsinti 
svetimųjų tarpe, susilaukia dėme
sio spaudoj ir televizijoj. Mes tu
rime būti dėkingi jiems, kurie lei
džia naudoti savo vardą, kad mū
sų šventė būtų didingesnė. Tiki
masi, kad gali atvykti ir pats kraš
to prezidentas Carteris arba jo 
žmona. 

Šokių šventės su visias kitais 
parengimais pajamos numatytos 
177,000 dol. Tikimasi, kad iš tos 
sumos dar liks kiek pelno. Paja
mų manoma sutelkti ir iš burtų 
keliu paskirstomų dovanų. Tuo 
reikalu kalbėjo Edv. Lapas, pa
žymėdamas, kad išdalinta 7,000 
knygučių ir dalis jau grįžta su 
aukomis. Banketo kom. vadovė 
yra Sofija Džiugienė ir iš banke
to manoma gauti apie 10,000 dol. 
pelno. Bilietai jau platinami. Va
karienės metu bus dalima įsigyti 
suvenyriniai šratinukai, rašali
niai pieštukai, kurie turės šokiu 
šventės įrašus. Lėšų manoma gau
ti ir iš Tautinių šokių šventės 
leidinio, kurio redaktorius yra Jo
nas Baris, kalbos priežiūra — Pra
no Razmino, angliškas tekstas — 
Juditos Džiugaitės. Leidinys bus 
pardavinėjamas po tris dolerius, 
jame bus sveikinimai ir šokėjų 
grupių aprašymai, bus įdėta per 
150 nuotraukų. 

Sventėie dalyvaus ir keli cbo-

nimo centre. Rengia Tautodai
lės instituto Chicagos skyrius. 

Bal. 19 d. — Jaunimo simpo
ziumas ir šokiai Jaunimo cent
re, ruošiami P U S . 

Bal. 19-20 dienomis — "Car-
mina Buraną" ir "Pajacų" ope
rų spektakliai Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

BaL 20 d. — Ped. lit. insti
tuto išleistuvės Jaunimo centre. 

— PLJS-gos simpoziumas 
Jaunimo centre. 

Bal. 25 d. — Kultūrinė vaka
ronė su Č. Grincevičium ir jo 
kelionės po Lenkiją skaidrėmis 
Jaunimo centre. 

Bal. 26 d. — "Carmine Bu
raną" ir "Pajacų" operų spek
takliai Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. 

— Illinois Liet. Gydytojų ir 
dantų gydytojų dr-jos pavasa
rio balius Beverly Country Club 
patalpose. 

Bal. 27 d. — Vytauto Di
džiojo 550 m., sukakties mi-

PLI Jaunimo centre. 
Gegužės 9 d. — A. L Mon-

tssori dr-jos ruošiamas "Mažiu
kas baliukas" Vyčių salėje. 
Gegužės 10 d. "Grandies" va

karas Jaunimo centre. 
— Ateitininkų pavasario šven 

tė Ateitininkų namuose, Lemon-
te. 

— Sol. Praurimės Ragienės 
dainų plokštelės pristatymas 
Liet. Tautiniuose namuose. 

Gegužės 16 d. — M. Motekai-
čio piano studijos mokinių kon
certas Jaunimo centre. 

— Kultūrinė vakaronė — 
"Metmenų" žurnalo minėjimas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 16-18 d. — Dzūkų 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 17 d. — Cicero atei
tininkų Vysk. M. Valančiaus 
kuopos pavasarinis vakaras Sv. 
Antano parap. salėje. 

— "Lietuvos aidų" radijo 4 
metų sukaktuvinė vakarienė 
Šaulių namuose. 

Gegužės 17-18 d. Liet. Skau
tų s-gos tarybos suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Gegužės 18 d. — Toronto vy
rų choro koncertas, ruošiamas 
"Margučio" Jaunimo centre. 

— Liet. Moterų fed. Chicagos 
klubo abiturientų pristatymo 
šventė Oak Lawn Tower Inn 
salėje. 

Gegužės 24 d. — Lietuvos 
Dukterų dr-jos balius Jaunimo 
centre. 

Gegužės 25 d. — Iz.Motekai-
tienės muzikos studijos moki
nių koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 30-31 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Birželio I i - LDK Birutės 
dr-jos iškilmingas vėliavos pa
šventinimas Liet. Tau t. namuo
se. 

— LB Brighton Parko apy
linkės gegužinė Vyčių sodelyje. 

Birželio 7 d. — J. Puodžiūno 
Baleto studjos koncertas Jauni
mo centre. 

Birželio 8 d. — A. L. Montes 
šori ruošiama vaikų gegužinė 

A. f A. JURGIS REKAŠIUS 
panevėžietis, anksčiau gyvenęs Detroite, o pastaruoju metu Čikagoj, 
Marąuette Parko apylinkėje. 

Mirė kovo 28 d., 1980 m., 7:30 vai. vakare, sulaukęs 77 m. amž. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnus Zenonas, marti 
Aldona, anūkai: Lilija, Rimas, Vydas ir giminės Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, tautininkams. Detroito Lie
tuvių radijo klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st 
Street. 

Atsisveikinimas antradienį, 7:30 vai. vakare. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į 
Svč. Mergeles Marijos Gimimo parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuuūoę: Žmona, sunūs, marti ir anūkai. 

A. f A. MARIJA KVIETKAUSKIENE 
JURGELEVICICTE 

Gyveno La Porte, Indiana. 
Mirė kovo 29 d., 1980 m., sulaukusi 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Kybartuose. 
Amerikoje išgyveno 31 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, 4 dukterys: Aldona, 

žentas Jonas Uždavinys, Laima, žentas Raimundas Kinderis, Vida, 
žentas Larry Holswade, ir Marika, žentas Douglas Shafer, 2 anūkai 
Donna ir Paul Kinderis, 2 seserys: Bronė Prapuolenienė ir Terese 
Rimkevičienė su vyru Boleslovu, brolis dr. Vytas Jay-Jurgelevičius 
su žmona Ann, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, dukterys, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt Donald A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

A. t A. JURGIUI REKAŠIUI mirus, 
gilaus liūdesio prislėgtus našlę ONJį, sūnų ZENO
NA, marčią ALDONA, mielą draugijos narę, ir vai
kaičius širdingai užjaučia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Teleronab — YArds •1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tet. 422-2000 

• • 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chic jgo 
1410 So. 50th Av\, Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

PHILLIPS - LABANAUSKAS 

nėjimas Jaunimo centre, mo- U m brasų sodyboje. Lemonte. 
šiamas LKM Akademijos Chi
cagos židinio. 

— JAV LB Vid. — Vakarų 

— Tragiškų birželio [vykių 
minėjimas, ruošiamas LB Cice
ro apyl. valdybos šv. Antano 

apygardos apylinkių atstovų parap. salėje, 
suvažiavimas Jaunimo centre. Birželio 15 d. Cicero Al-

Montessori Vaikų namelių j toa sk. ruošiamas lietuvių trė-
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Į L A I S V Ė T A I P P A T § 
I Į P A R E I G O J A I 
= Ar mes atliekame laisvė* pareigą tm.ro tautai? 2 
~ Bent vienu atžvilgiu mes galime ją nesunkiai atlikti, būtent s 
s pridedami $5.00 įstojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- S 

I kes, Išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. £ 

S Klubas siunčia savo nariams informacijas «pie naujai Ii- j 
£ leidžiamas knygas. iĮ 

5 Už $5 30 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, j 
i mes galūne per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAJS- E 

s VĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. Ui tai mes gausime pasirinkti vi- j 
• gus Klubo leidinius trečdaliu pigiam. 5 

= Rašykite prie pirmos progos: £ 

I LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI § 
I 4645 West 6Srd Stnsft | 
I Gksfo, miaois 00620 | 
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Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PI.ACE Tel. VIrginia 7-6672 
2424 VV. 6«th STREET Tel. REpublic 7-1213 

1102" Sou t rmes t Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410 

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

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. LITLAMCA AVE. Tel YArds 7-1138-39 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 SO. HAl STFT) STREET 

VASAITIS -
1446 So. fOth A v f „ CK r RO. II I 

Tel. YArds 7-1911 

BUTKUS 
Tel. OLympic 2-1003 
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X Skautės i r skautai ruošia 
kūrybos konkursus savo na
riams. Jų premijoms kun. J . 
Prunskis paskyrė tūkstantį do
lerių. 

x Velykų vakarą, balandžio 
6 d., 8-10 vaL, Šluto vedamoje 
radijo programoje bus religinė 
radijo programa. Jai pravesti 
pakviestas Jaunimo centras su 
savo talkininkais. Jie kalbės ir 
atsakinės į klausimus apie Ve
lykų šventes, jų prasmę ir pa
pročius. Tai papildys radijo 
klausytojai savo klausimais, Ve
lykų įspūdžiais ir gražiomis min 
timis. 

x Jaunimo centro narių stei
giamasis susirinkimas šaukia
mas balandžio 13 d. 12 vai. 
Jaunimo centre. 

x Dr. S t Tallat-Kelpša, Bal-
timore, Md., padėkojo už kalen
dorių, korteles, atnaujino pre
numeratą ir aukojo 10 dolerių. 
Dėkojame. 

x Jaunimo centras laukia vi
sų lietuvių talkos. Kviečia
me aktyviai stoti į Jaunimo 
centro narių eiles ir dalyvauti 
steigiamajame narių susirinki
me, kuris įvyks balandžio 13 d. 
12 vai. Jaunimo centre. 

X "Amerikos balso" radijas 
pereitą sekmadienį abiejų pro
gramų į okupuotąją Lietuvą me 
tu perdavė savo bendradarbio 
rašytojo A. Vaičiulaičio gražiai 
paruoštą lietuvių išeivių kultū
rinės veiklos savaitinę apžval 
gą. Jo s metu buvo ap ta r tas i r 
rašyt . J. Kralikausko romanas 
"Po ultimatumo", laimėjęs 1979 
metų "-Draugo" romano konkur 
so premiją. Romano sutikimo 
iškilmės ruošiamos St. Peters 
burge balandžio 9 d. 

X l i e t . skautų sąjungos t a 
rybos metinis suvažiavimas šie
met šaukiamas gegužės 17-18 
dienomis Chicagoje. Posėdžiai 
įvyks Jaunimo centre. Tikimasi, 
kad a tvyks nemaža ta rybos na
rių i r iš kitų vietovių. Tarybai 
pinnininkauja Sigitas Miknaitis. 

x LB Cicero apylinkės val
dybos nariai, susirinkę kovo 21 
d. posėdžiui, pasiskirstė parei
gomis taip: pirm. Kostas Aras , 
vicepirm. Vytautas Gečas, sekr. 
Daiva Markelytė, ižd. Raimun
das Rimkus, Eugenija Gečienė 
ir Romas Paulėnas — jaunimo 
reikalams, Pranė Skruodienė, i 
Anelė Šulaitienė ir Ignas Rugi
nis — parengimų vadovai 

x A. a, Marija Sviderskienė 
mirė kovo 30 d. St. Petersburg 
Beach, Fla. šermenys bus St. 
Petersburge, o po gedulingų pa 
maldų trečiadienį, balandžio 2 
d., bus atskraidinta į Chicagą ir 
ktevirtsdieni, balandži" 3 S 
apie 1 —vai. bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse prie 
savo prieš dvidešimt metų mi
rusio vyro. Nuliūdime liko dr. 
Bronė Zelbienė ir Genė Puniškie 
nė, žentai ir anūkai. Pažįstami 
ir ypač jurbarkiečiai kviečiami 
laidotuvėse dalyvauti. 

X Lietuvių Fondo valdyba vi 
šiems LF nariams išsiuntė apie 
4000 laiškų, kuriuose kviečia į 
1980. V. 3 narių 17 suvažiavimą 
Chicagoje. Ten yra bendraraš-
tis, darbotvarkė, įgaliojimas, fi 
nansiniai 1979 duomenys ir kt . 
Kar ta i s LF nariai tokių laiškų 
negauna. Tad turėtų tuoj pra
nešti Lietuvių Fondui 

Hartfordo šeštadieninės mokyklos ja tinimas, vadovaujamas lor.es Simonai-
tienės, atlieka programą. , Nuotr. J. Simanauskio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 

CHICAGOS 
ŽINIOS 

FILMUOJA CHICAGOJE 

Keletas filmų sukami Chica
goje. Nuo pirmadienio pradeda
mas sukti filmas "The Thief". 
Šeštadieni baigtas keturias sa
vaites užsitęsęs sukimas filmo 
"The American Dream". 

PAMALDOS TELEVIZIJOJE 

Velykų metu ligoniams tele
vizijos 9 stotis 7:45 v a i ry to 
perduos kard. Cody aukojamas 
Mišias. Kitos šv. Mišios iš Chi 
cagos Šv. Vardo katedros bus 
perduodamos NBC televizijos 
tinklu 10 v. r . Chicagoje j a s 
perduos 5 stotis. 

MUZIKINIS VAIDINIMAS 

IŠ ARTI IR TOLI 

X Leonas Gureckas, Mont-
real, Kanadoje, aukojo 10 dol. 
Labai ačiū. 

X l ie tuvių Fondas 

x George Mikeli - Mikelaitis, 
kino, televizijos ir teatro akto
rius, gyvenąs Londone, neseniai 
lankėsi pas savo Chicagoje gy
venantį brolį. Jis y ra atlikęs 
įvairius vaidmenis daugiau kaip 
20 kino filmų. Taipgi dažnai vai 
dina televizijoje ir teatruose. 
Šiais metais, drauge su Grego-
ry Peck, Roger Mooore ir 
Davir Niven, atliko reū^mingą 
kapitono Rofer vaidmenį kino 
filme "The Sea Wolwes". Fil
mas buvo susuktas Indijoje. 
Premjera numatyta šią vasarą 

lietuvis-j Londone. George Mikeli, būda 

ĮTEIKTA EUGENIJAUS 
KRJAUCEUŪNO PREMIJA 

Eugenijaus Kriauceliūno, anks
ti mirusio, vardo premija — 
tūkstantinė geriausiai lietuvių 
verkioje pasižymėjusiai jau
nuolei šiemet buvo paskirta 
Joanai Kuraitei iš Hamiltono, 
Kanados. Premijos įteikimo iš
kilmės vyko kovo 30 d. 3 vai. p. 
p. Jaunimo centro kavinėje, prisi
rinkus pilnai kavinei svečių, at
vykusių net iš Kanados. 

Premijos įteikimo iškilmes šei
mos vardu pradėjo Jolita Kriau-
čeliūnaitė, trumpu žodžiu pasvei
kinusi laureatę ir visus susirin
kusius. Į prezidiumą pakvietė pre
miją laimėjusią Joaną Kuraitę, 
Lietuvos gen. konsule J. Dauž-
vardienę, jury komisijos narius — 
pirmininkę R. Kučienę, sekr. E. 
Sakadolskienę, V. Jonušienę ir 
G. Aukštuolį (kun. A. Saulaitis, 
komisijos narys, šiuo metu išvy
kęs pas sunkiai sergantį savo tė
vą). Sekretorei E. Sakadolskie-
nei perskaičius premijos paskyri
mo aktą, sveikinimo žodžius ta
rė gen. konsule J. Daužvardienė, 
primindama, kad rėmimas jau
nuolio dirbančio lietuviškoje 
veikloje, yra paskatas visiems dirb 
ti laisvei ir pavergtųjų pagalbai. 
Komisijos vardu sveikino pirmi
ninkė Regina Kučienė, palinkė
dama laureatei ir toliau dirbti 
su tokiu pat pasiryžimu lietuviš
kam reikalui, PLJS pirm. A. Aukš
tuolis ir PLB vardu A. Juod
valkis. 

Laureatė Joana Kuraitė tarė il
gesnį gerai išmąstytą žodį, dėko
dama mecenatams dr. Leonui 
ir Irenai Kriaučeliūnams, kurie 
savo šeimos vardu įamžino mi
rusio sūnaus Eugenijaus Kriau-
čeliūno vardą metine premija 

Po laureatės kalbos buvo trum 
pa meninė programa, kurią pui
kiai atliko Jūratė Tautvilaitė, pa
ti pritardama gitara ir padainuo
dama "Staugia vėjas" ir "•Rožės". 
R. Bielskytė padeklamavo Puti
no eilėraštį "Margi sakalai", o po 
to vėl J. Tautvilaitė .padainavo 
"Arą", po kurio bisui dar davė 
vieną liaudies dainą "Saulute mo
tule". Abiems menininkėms bu
vo nesigailėta plojimų, nes tiek 
solistė savo dainavimu, tiek dek-
lamatorė susirinkusiems patiko 
savo nuoširdumu ir naujumu. 

Jolita Kriaučeliūnaitė padėko
jo visiems svečiams už atsilanky
mą ir laureatės pagerbimą, gen. 
konsulei už sveikinimus ir meni
ninkėms už programos atlikimą ir 
šeimos vardu pakvietė pasivai
šinti kavute ir pyragais. Dalin
damiesi įspūdžiais ir prisiminda
mi tokių premijų vertę, svečiai 
dar ilgokai nesiskirstė, vaišinosi 
ir kalbėjosi šeimyniška nuotaika, 
sveikino Eugenijau Kriauoeliūno 
vardo premiją laimėjusią Joaną 
Kuraitę, kuri jau yra advokatė ir 
dirba Hamiltone bei Toronte, 
taip pat jos iš Windsoro atvyku
sius tėvelius dr. Cesiu ir Joaną 
KUTUS bei jos seseris Virginiją ir 
Rūtą. 

Būtu galima pridėti, kad to
kios premijos skatina jaunimą 
dirbti ne tik dėl pačios premijos, 
bet kaip tik dėl to nuoširdaus įver 
tinimo, kad ju darbas yra nau
dingas tautiniam išsilaikymui iš
eivijos sąlygose ir prisidėjimas 
prie darbu pavergtos tautos lais
vės idealams kelti, vyresniųjų 
darbus perimti ir juos tęsti iki 
laimėjimų gal ir tose kartose, ku
rios dabar dar tik auga. 

Gabi aktorė ir kompozitorė 
Gretchen Cryer sukūrė muziki
nį vaidinimą ' T m Getting —My 
Act Together", kuris dabar s ta 
tomas Travel Light teatre, 1225 
W. Bellmont, Chicagoje. Pagr in 
diniam vaidmeny pati Cryer. 
Jos kūriniai buvo statyti Lon
done, Paryžiuje, Briusely. 

AREŠTAS UŽ KOKAINĄ 

KANADOJE 
— DaiL Gražinos Krasauskie

nės keramikos darbų paroda 
vyksta Toronto viešosios biblio
tekos Runnymede skyriuje, 
2178 Bloor St. W., iki kovo 31 
dienos. 

— Maldos diena už Lietuvą, 
prisimenant 40% metų priespau
dą, rengiama Toronto katalikų 
katedroje kovo 30, sekmadienį. 
Specialios koncelebracinės Mi
šios bus 2:30 v. p . p. Pamokslą 
pasakys kard. Car ter is . Giedos 
jungtinis choras. Pamaldas ren 
gia LLK centras i r kviečia visus 
Uetuvius bei jų bičiulius iš To
ronto, Hamiltono ir kitų vieto
vių dalyvauti. 

— Toronto meno ir tautinių 
šokių grupės "Atžalyno" finan
sinius i r kultūrinės veiklos rei
kalus tvarko metiniame susirin 
kime išrinktas tėvų komitetas: 
pirm. V. Dauginis, vicepirm. P . 
Dovydaitis, ižd. G. Morkūnienė, 
sekr. A. Podsadeckis; parengi
mų komisija: P . Šturmas, A. 
Drešerienė ir J . Bubulienė; tau
tinių drabužių priežiūros komi-

Chicagos šiaurėje areštuotos Į " t i* : J- Vitkūnienė ir mokytoja 

Ps. 

k a m reikalui yra apjungęs tūks - ! ma3 Chicagoje, norėjo susitikti j pasižymėjusiam 'lietuviu jau-
ir plačiau susipažinti su vietos j c o l i u i įr tuo paskatino ne tik lai 
lietuvių kultūrininkais, bet dėl i mėjua, het i r k i t u s &*•"*• Jau_ 

tančius lietuvių. Jei nesate L. 
Fondo nariu. įsijunkite dabar. 
Šiuo metu vyksta pavasarinis 
vajus, o jo užbaigtuvės bus ge
gužės 3 d. Paaukoję 100 dol. 

laiko stokos nepavyko. Petro 
Petručio ir George Mikeli pasi
kalbėjimas bus perduotas Mar 

gausi te vieną bilietą į užbaigtu- j gučio radijo balandžio 2-3 d. 
laidose. Margutis girdimas 7-8 
vai. ryto WNIB, 93.1 FM ban
gu skalėje. 

vių vakarienę. įnašus siųsti j 
I* F . raštinę — 3422 W. Mar-
ąuet te Rd., Chicago, Illinois 
60629. (pr . ) . 

y 18 karatų aukso dovanų ir 
dovanėlių pigiausiai gausite pas 
i. V. Simaičius. Didelis pasi
rinkimas italų gamybos grandi
nėlių., apyrankių, kryželiu zr-
diakų Ue i bal. 15 d. duodama 
lengvata nusipirkti urmo kaino-
is. Tel. 783-0337, (sk.) 

x Joan Klemak, kuri jau 20 
•adovauia Four - Way 

x NAMAMS PIRKTI 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings. 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747 (sk.) 

nuolius jungtis į visuomeninę, 
politinę ir laisvinimo veiklą, kad 
Lietuvos vardas nuolat būtų vie
šumoje ir lietuviški reikalai jų 
širdyse. Ji priminė, kad jaunimas 
neturi daug kalbėti, bet daug pa
gal savo galimybes dirbti, jung
tis i lietuviškas organizacijas ir 

PA- v ' s u s darbus, kur jų jėgos reika
lingos, ypač kad jaučiama politi
nio sąmoningumo stoka, kurią 
reikia nuolatiniu darbu papildy
ti (laureatės kalbą duosime at
skirai). 

X Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuose, 

Travel C*nice, Inc."kelionių biu! &li **&***: Matulaitis Nursing 
ru: 3455 West 63rd St., Chica-1 1 ' '*" TVirher R»a<L Putr«ur 
goję, šiais metais per savo 
klientą Hgj Grigą įteikė 150 
doi_ a\i<a LJetuvių Operos pa-
• ta tymų išlaidoms sumažinti. 
Nuoširdžia; dėkojame šiai nau-

x Petras T. Norkus, Orange, 
Caiif., atnaujindamas prenume
ratą, atsiuntė ir 12 dolerių au
ką. Maloniai dėkojame. 

X Juozas Tamošiūnas, toron-

Adv. Joana Kuraitį 
VYTAUTAS PAMINĖTAS 

LIET. ISTORIJOS 
DRAUGIJOJ 

Kovo 20 d. Lietuvos istorijos 

CT. 06260. (sk.) 
tiškis, pasveikino "Draugą" Ve-į dr-jos susirinkime buvo paminė 
lykų švenčių proga, atnaujino i ta Vytauto Didžiojo 550 m. mir 

jai mecenate: -:.r. 

L. Fondą, 
ą milijoną 

X Visi statykim*-
kad jis pas;ektu 2-ra 
kur. greičiau ir galėtų daugiau 
paskirstyti lietuviškiems reika
lams. Junkimės į pavasarinį va-

"au j i nariai, a r nariai, pa-

x Velykos čia pat. Užsisaky
kite gražias gėles pas Baltic 
BJossoms. Siunčiame j visus 
miestus Amerikoje ir Kanado
je. 2451 W. 69 St., telefonas 
HE 4-2036. (sk.). 

prenumeratą ir aukojo 10 dole
rių. Maloniai dėkojame. 

X Dr. Fr. Tarvydas, Edi na, 
Mo., parėmė mūsų spaudos dar
bus 10 dolerių auka. Labai 
ačiū. 

aukoję 
bilietą ; 
S^-sražės 

qurt 

ties sukaktis. Draugijos reikalų 
vedėja Alicija Rūgytė, atidary
dama šį susirinkimą, pranešė, 
kad balandžio 13 d. Altos būsti
nėje įvyks visuotinis metinis dr-
jos susirinkimas, kuriame bus 
renkama valdyba. Be to, prane
šė, kad draugija įstojo į Lietu-

X Vincas Dailydė, Baltimore, 
x Gydytojui gera proga per- j Md., prie prenumeratos mokes-

imti ofisą Santa Monikoje, Ca- ] čio pridėjo didesnę auką. Ačiū. i vių fondą su 100 dol. įnašu, ku-
lifornia. Partneris išeina pensi-' X Petras Tarnauskas, Pater- i rį suaukojo dr-jos na r i a i Po to 
jon. Kalifornijos "license" rei-;Son, N. J., užsisakė "Drauge" Į ji skaitė paskai tą 'Vytautas Di-
kalingas. Pigi nuoma Ligom- didesni lietuviškų knygų kiekį ir 

dvi moterys už spekuliaciją nar
kotikais. Pas j a s ras ta 40 sva
rų kokaino. 

KODĖL AFGANISTANE 

"Chicago Sun-Times dienraš
tis paskelbė šį naują juoką: 

Vienas maskvietis klausia ki
to : 

— Kodėl mūsų kariai taip il
gai būna Afganistane? 

— Jie vis ieško, kas čia juos 
pakvietė. 

MOKSLEIVIŲ PARODA 

Mokslo ir pramonės muzieju
je, Chicagoje, a t idaryta mokslei 
vių mokslo darbų paroda, ku
rioje išstatyta apie 250 geriau
siųjų eksponatų. 

2 kartus. Iš pirmųjų vedybų tu 
rėjo 3 sūnus ir vieną dukter į 
Antroji žmona buvo Birutė, iš 
kurios susilaukė 3 sūnų ir 3 
dukterų. Vytautas galėjo gimti 
apie 1350 metus. Apie Vytauto 
jaunystę jokių žinių neužsiliko. 
Jis augo dviejų tikybų įtakoje 
— stačiatikybės, kuri vyravo 
Algirdo dvare, ir pagonybės. 

Pa ts Vytautas buvo 3 k a r t u s 
vedęs. Pirmoji žmona rusų ku
nigaikštytė Marija — stačiati
kė, antroji žmona Ona buvusi 
stačiatikė, bet perėjusi į kata
likybę ,ir trečioji buvo Julijona 
Nuo 1368 m. Vytautas jau daly
vaudavo karo žygiuose. Po Al
girdo mirties 1377 Vytauto va r 
das vis dažniau buvo minimas 
kronikose. Pagaliau įsitraukia 
į kovas tarp Kęstučio ir pusbro
lio Jogailos. 

Teko jam net 2 kar tus bėgti 
pas kryžiuočius, prašyti pagal
bos, kad galėtų atgauti Trakus 
su visa vakarine Lietuva. 

Ne iš karto jam tai pavyko. 
Tik Jogailos išėjimas karaliauti 
l Lenkiją ir j o paties į tempta 
kova padėjo laimėti ne t ik Tra
kus, bet ir visos Lietuvos kuni į 
gaikščio sostą. Vytautas kaip į 
politikas buvo labai žymus, ture j 
jo tvirtą valią ir savo siekiuose 
nestojo pusiaukely. Jo didžiau
sias nuopelnas yra Lietuvos 
kristianizacija 1387 m., kada 
kartu su Jogaila jie pagaliau 
įvedė krikščionybę. Pats Vytau
tas yra pastatęs daugybę bažny 
čių, buvo joms labai dosnus. 

Po paskaitos vyko trumpo* 
diskusijos, o po to susirinkimas 
buvo užbaigtas vaišėmis, kurios 
buvo paruoštos A. Rūgytės. Su
sirinkime dalyvavo 25 draugijos 
nariai. A. P. B. 

S. Underytė, nar ia i J . Greičiū

nas ir S. Macijauskas. Revizijos 
komisija: P. Lelis ir P . Jurėnas . 
Vasario 16 d. "Atžalyno" vyres
niosios grupės šokėjai šoko Ot-
tawos Lietuvių bendruomenės 
surengtame Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjime D e 
Lasalle High School salėje. 

Kovo 8 d. "Atžalyno" vyres
niųjų grupės 28 šokėjai atliko 
programą Bostono tautinių šo
kių "Sambūrio' ' metiniame ba
liuje. Balandžio pabaigoje ruo
šiamas metinis "Atžalyno" kon
certas ir vėliau planuojamos i š 
vykos. 

ŠVEICARIJOJE 
— Šveicarijos valstybinis r a 

dijas rengia ilgą programą api6 
Pabaltijo tautas — jų istoriją, 
kultūrą ir dabartinę p a d ė t i P r o 
gramą užtruks tris valandas, 
kiekvienai Pabaltijo tau ta i — 
lietuviams, latviams ir es tams 
— paskiriant po valandą laiko. 
Ji bus transliuojama per Švei
carijos valstybinį radiją šių me
tų vasarą, atžymint 40 m. su
kaktį nuo raudonosios armijos 
įsiveržimo į tris Pabaltijo kraš
tus i r Lietuvos, Latvijos bei E s 
tijos prievartinio įjungimo į So
vietų Sąjungą 

rjr 

S^ąfggŽ 

L 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems parapijonams, draugystėms, 
ir parapijos draugams. Taipgi sveikiname 
"Drangą" su visu štabu ir visus "Draugo" rė
mėjus. 

NEKALTO PRASID. PARAPIJOS KUNIGU 
PREL D. MOZERIS TOMAS KASPUTIS 
F. KIREILIS 

Jr = ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
tuviams ir visiems bičiuliams Čikagoje ir kitur 

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI: 
Klebonas J. STANKEVIČIUS 

Kun. A* RUTKAUSKAS 

tir 

00 rin1 gauna vieną j nes privilegija. Rašyti: Dr. A. į atsiuntė 6 dol. auką. 
kur: vakarienę 

3 d J C k _ 
: — L.F 2422 W 

Ano-ic T 

Rd. 

įvyksĮPautieRius. 3231 Pioo Blvdv 
a- Santa Monlca, CaJifomla 90405.į 

Mar- Tel. 213 — 826-8090. Taip pat1 

50629 reikalinga lietuvaitė Medical 
' p r . ) : Aaaistant, su patyrimu, (sk.) 

x Aukų po 5 dol. atsiuntė: 
Kazys Sadauskas, Pranas Stan
kus. Bronė Petrauskienė, A. To-
raolionis; 2 dol aukojo A. Ku-
Ėnskienė. Visiems dėkojame. 

dysis. Paskaita suskirstyta j 7 
skyrelius, pradedant pirmuoju 
— Lietuva iki Vytauto, ir pas
kutinis — Vytauto vaidmuo Lde 
tuvos kristianizacijai. 

Lietuvos kunigaikštis Kęstu
tis, Vytauto tėvas, buvo v< 

DENGIAME m TAISOME 
VISŲ Rūsrrj STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
h* esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KTELAI 

TeL — 4S4-9655 A 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime 

M0SŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa
dėjusiems sukelti pakankamai lesų pastatyti $•. 
Šeimynos prieglaudą. 

Prieglaudos tošelė*, gyventojai Ir kunigai, 
R. Katalikę Labdariu Sąjunga, Hoiy Family 
Villa aurlliiry, 

REV. S. ADOMTHAS 
Lemont, Illmois 60439 

^ 

http://lor.es

