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Krikščioniškajam 
Pasauly 

Moralinės valstybininkų 
pareigos 

Washingtonas. — Kataliku 
Bažnyčia, žadindama žmonijos 
sąžinę, nuolat primena valsty
bių ir pavienių žmonių morali
nes pareigas politiniame ir vi
suomeniniame gyvenime, pažy
mėjo Amerikos vyskupų konfe
rencijos teisingumo komisijos 
pirmininkas arkivyskupas Paul 
Gerety, kalbėdamas Senato Už
sienio santykių komisijos posė
dyje. Gerety buvo vienas tų A-
merikos religinių bendruomenių 
atstovų, kuriuos Senato komisi
ja pakvietė pasisakyti Ameri
kos užsienio politikos klausi
mais. 

Arkivyskupas savo kalboje y-
pač paragino Amerikos vyriau
sybę siekti visuotinio nusigink
lavimo; pasiūlė išplėsti ekono
minę paramą ūkiškai besivys-
tantiems kraštams ir labiau su
sirūpinti pagrindinių žmogaus 
teisių bei laisvių apsaugojimu 
pasaulyje. 

200,000 maldininką 
| Čenstakavą 

Čenstakavą. — Garsiąją Ma
rijos šventovę Čenstakave. Len
kijoj6, praėjusiais metais aplan
kė su viršum du šimtai tūkstan
čių maldininkų ne tik iš visos 
Lenkijos, bet ir iš užsienio. Dau
giausia maldininkų buvo vyrai ir 
jaunimas. Iš viso buvo apie pen
kis šimtus maldingųjų kelionių 
į Čenstakavą. 20 tūkstančių at
vyko iš 43 jvairių pasaulio kraš
tų, daugiausiai lenkų kilmės a-
merik iečių. 

SSRS • 

Čenstakavas šventovė 

Bažnyčia nedalyvauja politikoj 

Madrida-s. — "'Bažnyčia tiesio
giniai nedalyvauja politinėje 
veikloje; ji neremia ir nepatei
sina politinių santvarkų", — pa
žymi ganytojiniame laiške Mad
rido arkivyskupas kardinolas 
Enriąue y Tarancon. 'Tačiau 
Bažnyčia, nors ir neužsiimdama 
politine veikla, negali likti abe
jinga, kai yra pažeidžiamos žmo
gaus teisės. Bažnyčios misija 
yra pasmerkti neteisingumą ir 
reikalauti, kad visiems krašto 
piliečiams būtų užtikrintos jiems 
priklausančios laisvės. Visi krikš 
Čionys yra pašaukti kurti teisin
gą, visuomeninę santvarką, ku
rioje būtų ugdomos pagrindinės 
žmogaus teisės bei laisvės ir 
kurioje valstybė tarnautų žmo
nių bendruomenei". 

Freiburgas. — Vakarų Vokie
tijoje kunigystei besiruošiančių
jų skaičius praėjusiais metais 
buvo 422. 

Ateme Daugpilio 
bažnyčią 

Byga. — -The Voice of Mar-
tyrs" (2/1976) rašo, kad jau bu
vo po Helsinkio konferencijos, j 
kai bolševikai atėmė Daugpilio 
(Daugavpilis) evangelikų - liu-į 
teronų bažnyčią. Ja naudodavosi į 
ir baptistai. Dabar Vakarus pa-' 
siekė 5043 asmenų parašai, pro
testuojantys dėl tokio valdžios | 
elgesio, ypač po to, kai Helsinky 
ir sovietai iškilmingai buvo pa
sižadėję gerbti žmogaus teises. 
Po protestu pasirašė ne tik pro
testantai, bet ir katalikai. Pa
rašų rinkėjai rizikavo labai 
daug. 

Žydai Maskvai: 
laikykitės savo 

konstitucijos 
Briuseli*. — Pasaulinė žydų 

konferencija Briusely pasibaigė. 
Dalyvavo iš 32 kraštų 1.200 at
stovų. Konferencija priėmė nu
tarimą: "Mes, žydų tautos atsto
vai, iškilmingai pareiškiame, 
kad mūsų brolių Sovietų Są
jungoj labui negalime nei tylėti 
nei nekovoti". Reikalaujama, 
kad sovietai laikytųsi savo kon
stitucijos ir įstatymų ir Helsin
kio nutarimų, kad leistų išpa
žinti žydų tikėjimą, užlaikyti 
savo kultūrą ir emigruoti bet 
kur pasaulin, ne vien Izraelin. 

Maskva. — "Pravda", atsi
liepdama į Briusely žydų kalti
nimą Maskvai, vakar rašė. kad 
niekas Sovietijoj neskriaudžia 
žydų, o jie čia gyvena geriau 
nei bet kur pasauly. 

Autorių teisių 
naudai 

Washingtonas. — Senatas [ 
97:0 balsais priėmė įstatymo ; 
projektą, keičiantį Copyright: 
— autoriaus teises. Raš"t„jų. į 
kompozitorių ir kitų autorių I 
teisės bus apsaugo jamos ne 36 
metus, kaip buvo iki šiol, bet; 
kol y ra gyvas kūrėjas, pius dar 
58 metų. 

Už 150 doL — 
po visą kraštą 

Wa«.b:nc,tonas. — Nuo kovo 
1 Amtrak, keleivinių traukinių 
p.dministra.cija pradės už 150 
dolerių pardavinėti bilietus, ku-1 

| riais bus galima važinėti dvi sa 
vaites po visą kraštą. 

Belfastas. — Šiaurės Airijoj J 
; kasdien būna keb" nauji teroris-
itų užpuolimai, gaisrai ir šau-
į dymai. Grasinimus gauna ir bri-1 
! tų kabineto nariai, jų šeimos. 

Los Angeles. — Nuo 1977 ru- į 
dens padangių satelitų pagalba; 

1 bus aprūpinamos visos 264 A-1 
\ merikos televizijos stotys, nerei-i 
I kės naudotis dabar esamais že-
mėj pertransliavimo įrengimais. 

; Programa bus lengviau perduo- Į 
• dama, -vairesnė ir turės kitokių 
patogumų. Satelitų sistemai į- į 
rengti skiriama 38 mil. dolerių. 

Washingtonas. — Tarptauti
nis piniginis fondas pramato 
menką derlių, ši žiema esanti 
bloga žieminiams pasėliams A-1 
merikoj ir Europoj. 

Vatikanas. — Paulius VI mi
nėjo ,kad Vatikanas pasiruošęs 
persvarstyti konkordatą, suda
rytą su Italija 1929 metais. 

BRAZILIJA - AMERIKOS 
PARTNERIS 
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Žiema Lietuvos kaime, Šiaulių apylinkėj (Prieškarinė nuotrauka) 

Kuo pasigirs 
Brežnevas 

Jam nereiks nuo savęs pridėti, 
užteks paskaityti rš amerikiečių spaudos - . - 1 

Maskva. — Vasario 24 Mas
kvoje prasideda XXV komunis
tų partijos kongresas, jubilieji
nis. — Daug apie ji rašoma, 
šaukiama, ruošiami lenktyniavi
mai ir kt. Suvažiuos 5.OO0 atsto
vų. Praktiškai jie tik išklausys 
daug pagyrimo ir pasigyrimo 
kalbų ir turės paploti. 

Centrine figūra bus Brežne
vas, jo 12 metų karjeros viršū
nė. Jis kalbės atidarymo dieną 
kokias penkias a r šešias valan
das. Girsis savo laimėjimais ir 
pateisins pralaimėjimus. Dar ne-
gišku, kokiais žodžiais turės iš
dėstyti ir didelius komunizmo 
pralaimėjimus, kurių neįmano
ma nuslėpti. Joseph Harsch 
"Monitor" laikrašty išskaičiuo
ja kelis didžiuosius Maskvos ne
pasisekimus : 

1. Visiškas nepasisekimas pa
kelti sovietų žemės ūkio pro
dukciją Tiesiog nuslepiama nuo 
savų piliečių, kad Rusija carų 
laikais grūdus eksportuodavo, o 
dabar priversta pati importuoti 
iš Amerikos ir kitų kapitalisti
nių kraštų. 

2. Chruščiovas dar buvo sa
kęs, kad sovietai neužilgo savo 
ekonomika pralenks Ameriką ir 
ją palaidos. Prksingai , ekono
miniam gyvenime praraja tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
ne mažėja., bet didėja ir po 12 
metų nuo Chruščiovo nuvertimo. 
Dar niekada sovietai nebuvo 
taip smarkiai atsilikę, kaip šian
dien. 

3. Visiškas bankrotas norint 
viso pasaulio komunistus suvie
nyti ir laikyti po Maskvos lete
na- Nesutarimai su Kinija pra
sidėjo Chruščiovo laikais. Tr.i ir 
buvo viena priežasčių, kodėl Ni
kita buvo pašalintas ir paskir
tas Brežnevu. Šiandien IKinija 
ir jos komunistai dar toliau nei 
buvo anais laikais, blogesnių 
santykių dar nėra buvę. Brež
nevas, negalėdamas susitaikinti 
su kinais, bandė įtikinti kitas 
komunistų partijas ir kvietė su
važiavus j Maskvą Kiniją pa

smerkti, išmesti ją iš komunis
tinio pasaulio. Paaiškėjo, kad to 
padaryti negalima. Paskutiniai 
prancūzų ir britų komunistų pa
reiškimai, kad jie prisideda prie 
italų ir smerkia sovietus, skili
mą su Maskva tik labiau didi
na. 

Brežnevas turės kuo ir pasi
girti: 

Prezidentinių kandidatų, sen. 
Henry Jacksono ir Ronald Rea-
gan žodžiais, vadinamoji detan
te sovietams teikia labai daug 
naudos, jie gauna visko, ko tik 
nori. Pagal admirolą E. R. Zum-
wald, buvusį karo laivyno ope
racijų viršininką, sovietų karo 
laivynas pralenkė amerikiečių, 
o to paties admirolo žodžiais, 
Kissingeris taip blogai vedąs 
užsienio politiką, kad turėtų bū
ti adeistas. 

Gen. AJoancht Haig, NATO 
vyr. vado žb.iomis, sovietai sa
vo apginklavimą taip greit smar 
kiai stiprina, kad Vakarų pajė
gos stovi ant bedugnės krašto. 
Kad Angoloje didžiausių laimė
jimų pasiekė sovietai, pripažįs
ta ir Kissingeris ir leidžia ma
nyti, kad panašių avantiūrų 
Maskva gali pradėti ir daugiau. 

Brežnevui apie laimėjimus net 
nereikės nuo savęs nieko pridėti, 
užteks, ką jis apie tai paskaitys 
iš amerikiečiu prisipažinimų. 

Nixonas išskrido 
į Pekiną 

Los Angeles. — Vakar Ri-
chard Nixonas su žmona išvyko 
\ Pekiną. Tai bus paminėta ket
verių metų sukaktis nuo jo vi
zito kaip prezidento, naujos e-
r^s Amerikos Kinijos santykiuo
se pradžios. Kinai Nixcnui pa
imti atsiuntė savo lėktuvą Boe
ing 707, pirktą iš tos amerikie
čių kompanijos 1972. 

Prez. Fordas buvo paminėjęs, 
kad Nixonas skrenda kaip pri
vatus asmuo ir jokių politinių 
pasekmių iš to niekam negali 
būti. Priešingai sakė demokratų 
vadas Robert Strauss, ir kelionę 
pavadino "pasibaisėtinu" įžeidi
mu Fordo, kai ji sutampa su 
pirminiais balsavimais New 
Hampshire ir gali atsiliepti re
zultatams. 

Sadctas lankysis 
Romoje 

Kairas. — Balandžio mėnesi 
Egipto prezidentas Anwar Sa-
datas pirmą kartą lankysis Ita
lijoje, aplankys ir Paulių VI. 

Houstonas. — NASA prane
ša, kad Viki ng I, raketa j Mar
są, tikrai nusileis šių metų lie
pos 4 dieną, 8:40 vai. po pietų. 
Nusileidęs erdvėlaivis atsiųs in
formacijų, iši kurių bus galima 
susekti, ar tenai y ra kokia gy
vybė. 

Washingtonas. — Amerikos 
pradinėse ir aukštesnėse mo
kyklose yra 44.8 mil. mokinių, 
arba 2.7 proc. mažiau nei buvo 
prieš 4 metus. 

Brasilia. — Sekretorius Kis
singeris šiandien Brazilijos sos
tinėje pasirašys vadinamąjį 
"landmark" susitarimą, kuriuo 
sudaroma bendra Amerikos ir 
Brazilijos ministerijos lygio ži
nyba ir bent kartą, per metus 
turės bendrą posėdį. Svarstys 
energijos, technologijos, pre
kybos, erdvės, vandenynų ir ki
tus klausinius. 

Iš oficialių sluoksnių patiks
linama, kad susitarimas nėra 
nukreiptas prieš jokią kitą Lo
tynų Amerikos šalį nei norima 
sumenkinti jų reikšmės. Kai kas 
nuogąstauja, kad Brazilija, p?nk 
toji pasauly savo didumu vals
tybė, neoficialiai Amerikos pri
pažįstama didžiąja galybe ir 
pakurstomas jos ekspansioniz
mas. Paskutiniajam dešimtme
ty Brazilija savo pramonės plė
timu pralenkė jau anksčiau do
minavusią Argentiną. 

Pirmą vakarą Kissingeriui pa
gerbti užsienio reikalų ministe-

Kinijoj viršus 
nuosaikiųjų 

Pekinas. — Kinijoj nuosaikie
ji viršija radikalų elementą, ne
žiūrint, kad Teng Hsiao-ping 
ir ouvr» pažemintas, sakoma dip
lomatiniuose sluoksniuose. Kad 
Pekinas neatšaukė Nbcono vizi
to, pasikeitus premjerams, ro
do, kad ir naujasis min. pirm. 

j Hua Kuo - peng nori palaikyti 
gerus santykius su Amerika. 

ris Antonio Azaredo de Silveira 
suruošė banketą Ten Kissinge
ris sakė, kad Brazilija yra pa
vyzdžiu kitoms valstybėms, vie
na iš pirmaujančių, tikroji Tre
čiojo pasaulio vadovė. Paskui 
sakė, neminėdamas vardo, ir a-
pie Kubos vaidmenį: "Mes ne
galime sutikti, kad | kitą kon
tinentą būtų siunčiami ekspe
diciniai korpusai ir svetimųjų 
jėgų sprendžiami vietiniai kon
fliktai. Tada negalime būti ir 
mes indiferentiški tai šaliai, kai 
mūsų hemisferos tautos kišasi 
į kitų šalių vidaus reikalus". 

Bent kiek ironiška, kad pir
moji Lotynų Amerikoj šalis, ku
ri pripažino Angolos prosovieti
nį režimą MPLA, kaip tik ir bu
vo Brazilija. 

West Point, Karo akademijos, ka
detų merginų ir vyrų išeiginė uni
forma. Moterys išsikovojo teisę 
būti karininkais, valdyti tankus, 
dalyvauti mūšiuose 

Saudi Arabija modernėja. Netoli Jiddo dykumoje išaugę kolegijos rūmai 

Italų komunislai 
susidomėjo sovietų 

persekiojimais 
Gle-ndale, Cal. — "The Voice 

of the Martyrs" (2.1976) sako, 
kad į jų misiją buvo atvykusi 
italų komunistų delegacija, kad 
galėtų gauti dokumentacijos a-
pie krikščionių persekiojimus 
Sovietų Sąjungoj. Faktų ir įro
domosios medžiagos jiems buvo 

j duota. Paskui rašo, jog komu-
| nistai Maskvai dėl persekiojimų 

protestavo. 

Ivondonas. — Britanijos už-
j sienio reikalų ministens James 
į Callaghan parlamente sakė. kad 
85 procentai Siaurės Airijos te
roristų naudojamų ginklų yra 
amerikietiškos kurnės. 

Egiptas liks 
be Migų 

Kairas. — Sovietai painfor
mavo Kairą, jog jų parduoti e-
giptiečiams lėktuvai MIG-21 ne
bus daugiau taisomi, atsarginių, 
dalių neduos. Kitais žodžiais, 
250 Migų po kelių mėnesių ne
tiks vartojimui 

Prezidento veto 
nenugalėjo 

Washingtonas. — Prezidento 
Fordo veto Kongrese nebuvo nu
galėtas. Fordas buvo vetavęs 
6.2 bil. dolerių sumą, numatytą 
suorganizuoti viešiesiems dar-

: bams. Būtų duota darbo 600,000 
, bedarbių, bet, prezidento žo-
'• džiais, suma prisidėtų prie in-
| fliacijos didinimo. Įstatymą bu
vo priėmę Atstovų rūmai didele 

j balsų dauguma, o Senatas vien-
I balsiai. Perbalsuojant preziden-
j to veto. Atstovų rūmai surinko 
Į 319 -98 balsus, bet Senate tik 
j 63 - 35; vadinas, trūko trijų bal-
į sų iki dviejų trečdalių. 

Pragyvenimas 
atpigo 0.4 proc. 

Washmgtonas. — Sausio mė
nesį buvo gerų naujienų; pra
gyvenimo vidurkis ne tik ne-

Į pabrango, bet 0.4 proc. atpigo. 
Tai buvo didžiausias atpigimas 
nuo 1958 metų rugpiūčio. Dau
giausia atpigo maistas, gazoli
nas ir vartotos mašinos. Pa
brango tik alkoholiniai gėrimai, 
tabakas, sveikatos išlaidos ir 
pramogos. 

Washingtonas. — Elmo Zum-
wald, atsargon išėjęs admirolas, 
buvęs karo laivyno operacijų 
viršininkas, remiamas AFL-CIO, 
iš Virginijos valstijos žada iš
statyti savo kandidatūrą į Sena
tą. 

KALENDORIUS 

Vasario 21: Petras Pam., E-
leonora, Kęstutis, 2emyna. 

Vasario 22: Maksimilijonas, 
Margarita. Darvydas, Gintaute. 

Vasario 23: Polikarpas, Ro
maną, Gantautas, Siga. 

Saulė teka 6:40, leidžias 5:30. 
ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, vė
siau, 70 proc. galimybė šlapdri
bos. 
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LAISVES DAINA 
(Pabaida) 

kelsi: .e 
rano -aure u KGB 
už komba'nu 

Iškilmingai 
a m g i m h b 

r s-V. vol- A n ' ; - a 'J 

sime lvg maro Duotoje Gedimi- l a i s v a \ b c t n e
0 

! ria Kalantos, Sadunaites, Tarno 

ir traktorius 

ruktūros 
ausomoj Lietu-

ar vėliau j." 
tokia pat. Ją 

b: 
kū

no kalno atšlaitėje, Jurgaičių Kry
žių kalno papėdėje, sodely, kur 
kadaise buvo Nežinomo Kareivio 
paminklas. Nuolankiai pagar
binsime okupantą ir jo tarnus. 
Ir nepaklausim, kur Basanavi
čiau;, ar Kalantos kapas, kur kri
tusių partizanų žuvimo vietos, ko 
dėl Sibiro tremtiniai neatvyks
ta pasitobulinti lituanistikos kur
suose. Kalbėsime apie engiamų 
kolchozninkų laisvę. Yra begali
nė laisvė pataikavimui ir savęs 
išniekinimui, kaip yra laisvė grio 
vimui, skaldymui, šmeižimui, pa
negirikai "patriotizmo" vardan. 

Prisimename Vasario 16-tąją 
kaip laisvės simbolį. Klausiame, 
kada ji pagaliau vėl pa'ekės? Gal 
ji sutaps su baisiuoju birželiu, gal 
tironų mirties'mėtinėse. Ji anks-j 
čiau ar vėliau bus. Savo duoklę j 
ji vis smarkiau ima, brangią duok | 
lę Tamoniais, Kazlauskais, Tara-' 
bildomis ir šimtais kitų. Ir nuos
tabu, kad po 35 vergijos metų 
laisvės pėdos toje mirties zonoje 
vis gilėja. Margirių netrūksta, Į 
nauji Valančiai, Bieliniai, Kudir
kos gimsta vergijoje. Tenka tik j 
paklausti patiems savęs: o kur 
mes stovime? Kur stovėsime, kai Į 
laisvės varpas sugaus, — su tais. 
kurie savo duoklės pintinę padės 
prie laisvės kojų, ar su tais, ku
rie ydingai akis užsidengs. 

Laisvės kaina tokia brangi, ji 
brangesnė už pačią gyvybę. Tik 
laisvėje mes jos reikšmės ir kai
nos neįvertiname. Daug užmo 
keta, bet dar daug ji pareikalaus 
Laisvės priešai melu ir teroru, 
bauginimu ir pataikavimu siekia 
išrauti net laisvės viltį. Visa ta; 

tik sustiprina laisvės kovą, ką 
mes matome dabar vykstant pa
vergtoj Tėvynėj. Vienas po kite 
dvasios stipruoliai išeina prieš 
vergiją, pasirinkę geriau mirti. 
bet nevergauti. 

Išauklėti komunistinėse stovyk 
"aisvės nematę, bet dvasior 

vergais netapę. O mes? E. Juciū-
tė savo knygoje "Pėdos mirtie? 
zonoje" (psl. 187) sako: "Ne 
kartą galvoju, kad žmogus vargo 
daugiau pakelia negu praban
gos". Bet yra ir gerų ženklų 
Senesniosios ir net viduriniosios 
kartos negalėjimas ar nemokėji
mas, netikėtai išmestiems iš sa
vo lizdo, gyventi svetimame kraš
te, apatiškas užsidarymas savo 
praeities kiaute, ar dirbtinas sa
vo praeities ir savo tikslų užmir
šimas ir prisitaikymas vien tik 
gyvenimo krašto aplinkai yra ki
taip suprantamas jaunosios kar
tos. Ji randa sintezę ir pusiaus
vyrą tarp to ką turi ir ko sie-
čia, tarp gyvenamo krašto lais
vių ir laisvės savo ar savo tėvų 
kraštui. Jų psichologinė būsen3 
yra daug laisvesnė, nes jų ne
varžo nei Vilniaus seimo nutari

mai, ją kuria užguiti kolchozi-
ninkai, kiekvienas nešiojąs lais
vės troškimą. 

Mūsų pareiga tą laisvės troš
kulį skelbti pasauliui. Jaunof 
karta, kurios yra ateitis, tą gal' 
padaryti geriausiai. Bet ji turi 
būti tam paruošta, meilė laisve; 

ir savo broliams įdiegta nuo pat 
jaunystės dienų. Ateitininkija la
bai daug davė Nepriklausomy
bę atkovojant, ją statant. Ji dar 
daug duos. 

Ne šūkavimais ir karveliais, 
bet darbu ir pasiaukojimu, šir
dimi ir protu ateis laisvė Nemu
no slėniais. Kazvs Pemkus, M.D 

iose, 

Dr. V. Vygantas kalba ate'tinin-
kams žiemos kursų Dainavoje me
tu. Nuotr. Andriaus Razgaičio 

iMENO PARODA 

Vida Krištolaitytė atvyksta į 
Chicagą savo dailės darbų pa
rodai, kurią ruošia Chicagos atei 
tininkai sendraugiai. Paroda vyks 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, nuo balandžio 2 iki 11 
d. Atidarymas bus balandžio 2 
d., 8 v.v. 

GAVĖNIOS SEMINARAI 

Chicagos Ateitininkų sendrau
gių skyrius rengia tris paskaitas 
Gavėnios seminarų serijoje. Pas
kaitas skaitys: i. Kun. Kazimie
ras Pugevičius, tema: Kodėl trūks 
ta jaunų kunigų lietuviškose pa
rapijose? Seminaras įvyks sekma
dienį, kovo 28 d., 4 v.p.p., Jau
nimo centro kavinėje. 

2. Kęstutis Girnius: Kas yra mo 
ralė? Paskaita bus šeštadienį, 
balandžio 3 d., 7:30 v.v. Jauni
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mo centro kavinėje. 
3. Kun. Alfonsas 

Dvasingumas: Kelias 
žmoniškumą į nuasmenintą pa
saulį. Jo paskaita vyks šeštadie
nį, balandžio 10 d., 7:30 v.v., 
Jaunimo centro kavinėje. 

IŠ JAUNIMO CENTRO 
KUOPOS VEIKLOS 

Pranešame, kad vasario 28 d. 
šeštadienį, 12:15 v.p.p., Jaunimo 
centro kavinėje įvyks J.C. atei
tininkų tėvelių ir globėjų susiti 
kimas ir pasitarimas, 
kviečiame visus tėvelius dalyvau
ti. 

Kuopos susirinkimas įvyks tą 
pačią dieną, 1 v.p.p., po šešta
dieninių pamokų. 

R. Venclovienė, 
Kuopos globėja 

runJcai vasario men. 28 
Grauslysii rer.iia irsiicinį kaukių bai:u 
sugrąžinti' Itįitin daug svečių. 

IŠ BALTIMORI-JS ATEITINLN 
KU VEIKLOS 

ATEITININKU STOVYKLOS 
Šių metų ateitininkų stovyklos 

Dainavoje bus sekančios: Moks
leivių — nuo birželio 20 iki lie
pos 4 ir Jaunučių nuo lie
pos 4 iki liepos 18. Visi tie, ku
rie nori vadovauti Dainavos ar 
kitose ateitininkų stovyklose, pra
šomi nedelsiant parašyti laiš
ką centro valdybai. Tame laiš
ke turėtų būti paminėta, kodėl 
nori būti vadovu, kiek metų tu
ri, kiek patirties turi ir kokius 
ypatingus talentus (atletiką, tau
tinius šokius) galėtumėt panau
doti. Bus priimamas ir ribotas 
skaičius tokių vadovų, kurie va
dovavime norėtų gauti patirties. 

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS 

Detroito ir Clevelando moks
leiviai ateitininkai rengia studijų 
dienas. Jos įvyks kovo 19-21 die
nomis, Dainavoje. 

Taip pat New Yorko mokslei
vių ateitininkų kuopa kviečia vi
sus atvykti į jų studijų savaitga
lį, balandžio 23-25 dienomis. 

New Yorko moksleiviai ateiti-

Nors žiema spaudžia šalčiu ir 
gąsdina sniegu, tačiau Baltimo-
rės moksleiviai ateitininkai ne
bijo. Jie ruošia susirinkimus ir 
planuoja ateičiai. 

Šeštadienį, sausio mėn. 24 d., 
susirinkome pas P. Mildažius. 

Maloniai Vadybos pirmininkė Daina Bui-
vytė pradėjo susirinkimą malda. 
Po to kalbėjo tema — "Įsijun
gimas". Mes gyvename judančia
me ir tobulėjančiame gyvenime. 
Bet mes neturime palikti vien 
stebėtojais bei nuošaliais kelei
viais. Taigi, turime įsijungti ir 
parodyti, kas esame ir ko mes 
siekiame. 

Sekdami šią mintį, Baltimo-
rės moksleiviai ateitininkai mė
gins išleisti savo laikraštėlį. 

Linas Surdokas aiškino, kad 
įsijungimo mintis yra bekraštė.' 
Lietuviai vargsta tėvynėje, nepa
likime vien tik stebėtojais — pa
dėkime jiems. Buvo pasiūlyta at
siliepti rūbų siuntiniu mergai
tėms, gyvenančioms Suvalkų Tri
kampyje. Po to skaitė keletą mi
nučių iš "Ateities". 

Vėliau vyko gyvos diskusijos 
dėl ruošiamos šventės kovo mėn. 
Turime daug gražių minčių ir 
gerų norų. Tikime, kad jos taps 
tikrove. 

Susirinkimą apvainikavo p. 
Mildažienė ir Eglė Mildažytė ska
niomis vaišėmis. 

J.B. ir D.B. 
KAUKIU VAKARAS 

CHICAGOJE 
Dielininkaičio moksleivių 

er.ą 2t-2::!r.:r..<u kuopa rucš'a taukių 
balių. k..r:s įvyks vasario 28 d. 
T vai. valo re Šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Programoje: kaukių paradas, įvai
rus žaidimai, dovanų paskirsty
mas, vaišės. Bus atžymėtos gra
žiausios ar įdomiausios kaukės. 
Vyresniųjų skyrių moksleiviai vė
liau galės pasišokti sporto salė
je. Į kaukių balių kviečiami ir 

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:3G, šeštadieniais 
8:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo &:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik iš anka 
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų Kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

oooooooooooooooooooooooooo 
TWY-MAX SERVICE 
Washer & Dryer Repairs 
Coin Operated & Home 

Laundry 
Call — TWY-MAX — 458-2686 
x > o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 

kiti vaikučiai bei jų tėveliai. darbus atidėti kitai dienai ir atei-
Mfcti tėveliai, seneliai ir drau- ti kartu su vaikučiais į salę, kur 

gai, labai prašome tą vakarą pa- galėsite pasivaišinti ir pabend-
likti visus rūpesčius namie, o dauti. Kuopos vadovybė 

O<>00000©«00<>00©<>000©0©000000©00©0000000<>0000<>©0000<>©0 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
S240 SO. HALSTED STBEEfl TEL. — CA MS62 

RADUO IR STEREO APAUATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

f 
COMMERCIAL, EMSniTUTIONAL 

te. RESIDENTIAL PAINTING 
& DECORATING 

Insured & Licensed 

Call Anytime 978-3996 

Pr. 

Detroito, Chicagos ir Clevelandc 
vėliavomis 

? - ? : - " 3 . 

Paieškoj imas 
Iran Kuzas, sūnus Antano ir Julės 

(Penkevičiūtės?) Kuzų, ieško dėdės 
'^.RAMINSKO ar dėdienės JARA-
MIN'SKIENS. Prašo atsiliepti šiuo 
adr.: Juan Kusas, Falucho No. 2848, 
V. Espana. Berjzatequi Prov. Buenos 
Aires, Argentina. 

P U S M E Č I U I 

571.00 Chicagoje 
$52.00 Ciceroje 

( 1 0 / ^ 0 / 5 A J M ) 
Pensininkas auto apdrauda 

Amžius c>2 <i 0̂ m. 

J, BACEVIČIUS— 778-2233 

lumiiumiumiiiimimtiimiiiiifiiiiiim! 
WINTER SPECIAL 

Steam Cleaning 
10% DiscouNT wrra THIS AD 

Any Size Uving Room S26.95 
Any Size Dining Room $14.95 
Fumiture Cleaning 30% off 

GIN-WAY Carpet Cleaning 
TeL — 849-4890 

HlllllllllllIlIlIlIlHllllllllllilIlIlIlIlIlIlH'i' 

EKSKURSIJOS 1 LIETUVA 
- i š -

Bostono. Montrealio ii New Yorko 
Balandžio 15 - $645.00 liepos 14 — $1045.00 
gegužės 20 - $725.00 liepos 28 — $1045.00 
gegužis 26 - $899.00 rugsėjo 1 - $925.00 

Rugsėjo 16 - $725.00 
Gruodžio 22 - $875.00 

Prie Sių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu mokės* 
Ou, New Yorke. 

REGISTRUOKITĖS 15 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j 

TRANS-ATUNTIC TRAYEL SERVICE 
393 Wtsi Broadway, P.0. Box 116 

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

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
* Air Fares Subject to Changres and ^overament approval. 

PER ANNUM 

PASSBOOK 
ACCOUNTS 

Nuotr. Tomo Palubinsko _ . 

5l4» HIGH RATES H^ 
PAID QUARTERLY AT m „^ 

BRIGHTON «s 
FGDERAL 

SAVIR6S AND L0AM ASSOCIATIOH 

fflGHEST RESERVES 

6%% 
PER ANNUM 
$5000 or mbro 

THirtimffltl 
30 mooths 

4071 AHCHER AVENŪE 

CHICAGO, ILUNOIS 60632 

TEL: U 3-8248 
Cmm OF OALIFOBNU AVE.) 

6H % 

PER ANNUM 
flJOOor mtf 

LAIKAS: 1976 metais 

Premjera—vasario 28 d. 8 v. v. (šeštad.) 
Antras spektaklis—vasario 29 «i., 3 vai. 
popiet (sekmadieni) 

VIETA: 

Marijos Ankšt Mokyklos Auditorijoje, 
6727 So. California Avenue 

BIUETAI: 

"Marginin" prekyboje, 2511W. 69th St.; 
Telef. — PBospect 8-4585 

KAINA: $8, 7. 6, 5, 4. X 

A V A L I E T U V I Ų M E N O A N S A M B L I S D A I I 
trisdešimties metu sukakčiai atžymėti stato 

Dviejų v e i k s m ų m u z i k i n į v e i k a l ą 

PAMARIO PASAKA 
Libretas 

/ j Muzika 
Režisūra 

DANLTf: BRAZYT*-BIXDOKIEN£ Dekoracijos JURGIS D VUGYTLA 
AIX)YZAS JIIRGUTIvS KTJį ApSvietimas ČESLOVAS RUKUKA 

ZITA KEVALATTYTĖ-VISOCKIENC Choreografija JAUNUTIS PU0DHCNA8 
Dirignoja ALOYZAS JURGUTIS 

S O L I S T A I : 
Margarita Momkiene 

Valentinas Uorontas 
Nelia Paulauskaite 
Vytas Radys Julius Satrimas 

B A L E T A S : 
Violeta Karosaitė i i 

J a m t i o Puodžiam) studijos sokėjti 
Chormeisteri ir akompanlatorS 

Emilija Pakslaito 
SIMFONINIS ORKESTRAS 



Dainavos ansambliui 

TRISDEŠIMTUS METUS U28AIGUS 
Taurinio meno -sambūriai yra ar mažėja, bet vieninga dvasia 

bendros pastangos kurti ir išlai- išlaiko jį tiek, kiek jis atsinauji-
kyti savą kūrybą. Tokie sambū- na ir atitinka savo paskirti, kiek 
riai palaiko tautinę dvasią ir ska- jis atsako į dienos reikalavimus, 
tina narius tautinę kūrybą per- Kas buvo stovykloje labai gražu, 
teikti kitiems. Ta: yra ne tik kū- tai jau beveik pamiršta. Čia cho-
ryba, bet kartu ir paguoda, kuri rui ar šokių grupei lengviau pa-
ypač išryškėja išeivijoje. Kai sve- supuošti, bet daugiau reikia 
timoje aplinkoje žmonės pasij-un- skirti laiko repeticijoms, auko
ta svetimi, tik draugėje su savai- jam nuo darbų ar šeimos parei-
siais gali atgauti ramybę, nuga- gų atliekamas valandas. Čia yra 
lėti nostalgiją ir ramjau žvelgti ir daugiau paskatų dalyvauti 

. ateitm, meno būrely, nes yra progų pa-
Tačiau tokiu atveju reikia at- sirodyti didesnėms klausytojų 

rasti talentus, kurie jungtų ir va- grupėms, lengviau keliauti, rasti 
dovautų, organizuotų ir skatintų, meninį pasitenkinimą ir sambū-
pateiktų idėjų ir nurodytų prie- rio prasmingumą, 
mones joms realizuoti. T a i p prieš Tautinis nusiteikimas dar ne-
trisdešimt metų stovyklinėse są- išblėso tuose, kurie eina į chorus 
lygose, Hanau kareivinėse, kurio- ar tautinių šokių grupes. Jie jau-
se buvo stokojama patogumų, gi- Čia malonumą lieruviškai dai-

ANGOLOS PAINIAVOS 
Pilietinis karas šukele painiavas Afrikoje ir didžiųjų valstybių trintį 

GEDLYINAS GALVA 

Rimties valandėlei 

ŽMOGUI REIKIA MALDOS 
i.*; v 

Angola milžiniškas kraštas, 
kurio teritorija siekia 481,353 kv. į • 
mylių, bet retai apgyventas. į Jie sugebėjo suderinti jėgą ir dip-
Daugumas gyventojų yra ban-
tai, pasiskaidę gentimis, kurios 
šiuo metu tarpusavyje tebeko
voja. 1961 m. prasidėjo neramu
mai portugalams pašalinti. 5iuo 
metu virto pilietiniu karu, kuris 
nusiaubė kraštą. Kavos plantaci
jos sugriautos, svarbiausia ūkio 
šaka — žemės ūkis sunaikintas, 
geležies rūdų kasyklos ir naftos 
šaltiniai Kabindoje nustojo veik
ti, susisiekimas nutrauktas, mo
kyklos uždarytos, o gyventojams 
trūksta maisto. 

Angolos pilietinis karas sukėlė 
dideles painiavas Afrikos žemy-

lomatiją, sie*:; politinio laimėji
mo. Dienraš:> "Pravda" 1.3 ska
tino užsienetv;.!š apleisti Angolą. 
Kai Pietų Arrikos kariai buvo at
šaukti, Mask.a prabilo 1. 29, kad 
ji visai nesicominti Angola ir ki
toms valstybėms patarė nesikiš
ti j jos reikalu>. 

Kodėl Zambija taip širsta ir 
tigru vadina Sovietus? 

Kai vario kainos krito 1974 m., 
Zambija ir Zaire (buvęs Belgijos 
Kongas) pasiskolino apie ketvirti 
bilijono Europos dolerių ir laukė 
mineralų kainos kilimo. Nera
mumai Angoloje sugriovė ūkinį 
planą. Vadinamas Benguelos ge
ležinkelis tarp Lobito uosto An
goloje ir Tei.veira de Sousa Zairės 
pasienyje nustojo veikti. Zambi-

JAV pasinėrė Angolos klausi-1 ^ fr ^ ^ negalėjo parduoti tu-

me pirmiau bevardis, paskiau nuot; ar šokti, juose kyla tauti- j ne ir nemažą JAV ir Sovietų trin-
Dainava pasivadinęs ansamblis, nis pasididžiavimas, kai gali ža - ' tį. Afrikos vienybės sąjunga, anks 
Jis pereitais metais jau skaičiavo dinti patriotinius jausmus kituo- čiau neturėjusi svaraus žodžio, 

dėl Angolos visai pakriko. Afri
kos 23 valstybės pripažino Sovie
tų remiamo sąjūdžio (vyriausybę, 
kitos 23 dar tebelūkuriuoja. Vie
nos bando atvirai prieš Sovietų 
įtaką kovoti, kitos pateko į spąs-

mo, kitų valstybių spaudžiamos. 

JAV ir Sovietų suktinis 

Sovietų ginklų ir kubiečių ka
rių ryški persvara pastūmė jo va
dinamo liaudies sąjūdžio karius 
į šiaurę ir pietus. Kiti du sąjū-
džiai, priešiški Sovietams, pra-1 s k a u d į i a i ^ ; i e : ė d u , k r a š t U s 
laimėjo kautynes. Tautinis rron- ' 
tas sumuštas šiaurinėje krašto 
dalyje, o tautinė sąjunga jau ruo 
šiasi išrikiuoti dalinius ir vesti 
vadinamas krūmų kovas. Jei šios 
kovos ilgai užsitęs, gali įvykti ba
das. 

Iki šio meto laimėjo Sovietai. 

savo susikūrimo trisdešimtuosius se, tautinių švenčių progomis 
metus, nors minėjimą Chicagoje dainuoti minioms ir svetimie-
daro tik ateinantį savaitgalį. šiems rodyti iš tautos gelmių iš-

; Yra vyresnių chorų ir ansamb- augusią kūrybinę dvasią. Daina-
tių, yra ir jaunesnių meninių vie- vos ansamblis tai ypač atliko, 
netų. Bet trisdešimt metų išei- daugelį metų duodamas progra-
viskose sąlygose išsilaikymas vie- mas Vasario 16-sios šventės ar tus, o trečiosios susilaiko sprendi 
na dvasia ir tais pačiais tikslais giedodamas didžiųjų švenčių me-
— puoselėti tautinį meną — yra tu bažnyčioje. 
didelio dėmesio vertas įvykis. Ki- * 
tomis progomis buvo minimi tie Sukaktuvininkas, kaip ir kiti 
vadovai, kurie panaudojo savo meniniai vienetai, yra įdėjęs daug 
talentus Ėr sugebėjimus šiam an- darbo valandų, daug pasiaukoji-
sambliui kurti ir išlaikyti. Jų bu- m 0 ir entuziazmo. Bet tai tik 
vo tiek, kad šį kartą reikia žvelg- materialinė pusė. Jis turėjo ir 
ti t& į ryškiuosius veidus, jau iš- daug džiaugsmo, galėdamas tau-
keliavusius amžinybėn. tiniu menu gaivintis ir gaivinti 

Prisimintini tie mirusieji, ku- užsnūdusius jų nuotaikų kėlimu. 
rie savo širdis ir gyvenimų dalį O kas atlieka žmogišką, tautinę, 
dėjo, kad Dainava gyvuotų, kaip visuomeninę pareigą tautai ir 
neseniai miręs Bronius Jonušas, tautiečiams, turi jausti pasiten-
seniau iŠ gyvųjų tarpo atsiskyrę kinimą ir džiaugsmą, nes tai yra 
Stepas Sodeika ir Gasparas Ve- turtas, kraunamas į tautinius a-
lička. Sie pastarieji yra davę toną ruodus ir išlaikomas savo sielose. 
ir spalvą visam ansambliui. Jų Tačiau visuomet kyla klausi-
pastangomis buvo atgaivinti mas — kaip su šio ar kito meni-
vaizdai ir melodijos. Jie prikėlė mo vieneto ateitimi. Į klausimą 
dar neužmirštos tėviškės, liku- atsako pats ansamblis, kai jis su-

""sioš priespaudoje, tradicijas, su- geba atsinaujinti nariais ir dva-
kūrė lietuvišką sceną, kad neto- sia. Gal skirtingas yra šiuo metu 
Įima praeitis būtų prisiminta ir visuomenės susitikimas su Daina-
jautriau išgyventa. Ypač šiuo at- va, bet jis nėra menkesnis, negu 
veju neužmirštama "Šienapiū- buvo stovyklų metais ar prieš 
tė" su savitu vaidinimu, savito- ketvirtį šimtmečio atsigaivinus 
mis dainomis ir nuotaikomis. Chicagoje. Dainas, tautinius šo-
Tai ir buvo paguoda ne vienai kius, vaidinimus lietuvių visuo-
stovyklai ar vėliau tik Chicagos menė sutinka nuoširdžiai ir su 
visuomenei, bet paguoda ir dau- pasigerėjimu. Tai dvasinis atpil-
geliui lietuvių. das, kokio laukia kiekvienas 

* meninis sambūris. Dainava kaip \ Antroji gimusi JAV - - Brooklyne j 
Ansambliui, chorui, dramos tik to verta, nes, minėdama j Naney Tang. puikiai kalbanti pfc-

sambūriui gyvuoti reikia ju na- trisdešimties metų gimimo su- čm'- v a r t o į ^ f k m u * * ? *L™\ . „. , . '. - , , . »- ,. j • gimtąja kalba — anglų. Nancy: nų pasiryžimo, bet taip pat ir vi- kaktą, supažindina su dviem i T a n g ^ ^bai p l a č i a i k y ] a i ^ , 
suomenės dėmesio. Pabėgėlių naujais kūrėjais — nauju dir i - ; žvaigždė Kinijos valdžioj ir komu-
stovyklos nesudarė tinkamų saly- gentu ir nauja rašytoja. Aloyzas' nistų partijoj. 
gų, bet sudarė nuotaiką gaivinti Jurgutis debiutuos savo muzika į Kinijoj yra žmonių kalbančių Į 
tai, kas buvo palikta tėviškėse ir ir dirigavimu, rašytoja Danutė ^ p 1 ^ - Jų ^dūrinėse mokyklose! 

mą besvarstani. VVashingtone at 
sirado bent trys priešingi planai, 
liečia Angolą. H. Kissingerio 
skatinamas, prezidentas G. For
das darė iygius gauti kongreso 
pritarimą remti du kovojančius 
tautinius sąjūdžius prieš liaudies 
sąjūdį. Kongresas atmetė prezi
dento siūlymą. Tuomet H. Kis-
singeris darė žygius, kad kongre
sas neprieštarautų slaptai, remti 
tautinius sąjūdžius, bet neprita
rė ir šiam sumanymui. Dėl slap
tos paramos yra prieštaraujan
čių nuomonių. Kaip ten bebūtų 
su amerikiečių slapta parama An
golai, bet šiame keistame sukti
nyje H. Kissingeris sulaukė pa
kartotinų kongreso smūgių. Ame-

rimo žaliavos išteklio. Kiekvie
nas kraštas turėjo pusės bilijono 
nuostolių. Paskolą reikia grąžin
ti, palūkanas mokėti, o abiejų 
kraštų ūkis sunyko. 

Būti t ikru krikščioniu reiškia Seniau kiekvienas vaiką* 
per Kristų šventojoje Dvasioje davo savo pareiga k a s rytą ir 
nukreipti savo gyvenimą Dievo ; k a s vakarą pasimelsti. 
linkme. Tai tikro krikščionio 
kelias. Šiuo keliu mus veda pa
ties Dievo atsiųsta Šv. Dvasia, 
kai mes apsisprendžiame eiti į 
dieviškojo išganymo plano srit į 

š iandien žmogus dažnai y ra 
paskendęs vien žemiškuose rū
pesčiuose ir darbuose. Teorinis 
ir praktinis materializmas ne kar-

; tą sukausto žmogaus dvasią, 
Tikrai krikščioniško gyveni- uždaro ją siauruose profesinio 

mo širdis yra meilė, meilė, ku- darbo, mokslinio tyrinėjimo ir 
rioje atsispindi paties Dievo pri j ekonominio intereso rėmuose, 
gimtis, nes Dievas yra Meilė. j Žmogus darosi nepajėgus savo 

Krikščioniškas a ts inauj inimas ' dvasią pakelti į Dievą ir maldo-
dėl to y ra Dievo ir žmonių mei- j je ieškoti atsigaivinimo. 

Visi mato skaudžias tokio 

rės dar blogesnė. Zambija turi 
dar išeitį — geležinkeliais vežti 
prekes į Ramiojo vandenyno pa
krantėje esantį Dar es Salamo 
nors ir labai perkrautą uostą Mo
zambike. 

Abu kraštai jau pajuto komu
nistų sukeltus neramumus. Lusa-
kos universiteto komunistai stu
dentai Zambijoje reikalavo glau
desnio bendravimo su Sovietų re
miamo liaudies sąjūdžio vyriauy-

rikiečiai atėjo talkon Sovietams J 'be Luandoje, Angolos sostinėje. 
Zairės rytinėje srityje jau prasidė
jo neramumai, kai kieno pakurs-

lės atnaujinimas. J šios meilė: 
atnaujinimą mus veda malda 
Tikėjimas, kurio negaivina m a l 
da, yra skurdus, nepatvarus ti
kėjimas. Tikras tikėjimas savai- j minios jaunų žmonių, kurie, ne-
me reikalauja maldos. Tikras, į t e k e tikėjimo į Dievą, eina per 

I gyvas tikėjimas auga ir s t iprė- j gyvenimą kupini liūdesio i r 
Bloga Zambijos padėtis, o Zai- į j a drauge su malda. ' skausmo, neturėdami kuo už-

sumateriaiėjimo pase
kąs. Teorinį ateizmą i r praktinį 
materializmą šiandien kaltina 

net patys nenorėdami. 

Afrikiečių nuoskauda 

Angolos pilietinis karas ypač 

| Zambiją ir Zaire. Šie kraštai dėl 
nuoskaudos tapo didžiausiais So
vietų priešais. Abi šalys yra An
golos kaimynai ir abiems reika
lingi jos uostai išvežti manganą 
ir varį. 

Įskaudintas Zambijos preziden
tas Kenneth D. Kaunda išsitarė: 

kojomis raudonas kilimas. Tas da
roma tik svetimų valstybių galvas 
sutinkant. Abu Eisnehowerius pri
ėmė ir su jais nusifotografavo Mao 
Tse-Tungas. Dabartinis Kinijos ad
ministracijos galva Teng Hsiao-
ping surengė Julijai ir Dovydui iš
kilmingus pietus. Apšvietė apie de-
tente su Rusija. 

Skrendantiems į komunistinę 
Kiniją kinų kalba nereikalinga. J; 
labai sunkiai išmokstama užsienie-

Mao Tse-tungas ka-ba Mandarin) 
čiui. 
kinų provincijos d'alektu. Turi dvi 
anglų kalbos vertėjas. Pirmoji jo 
dukterėčia Wang Haijung, 34 m., 
kalba Mandarin ir anglų kalba. 

Malda yra žmogiška ir drau- • pildyti savo dvasinės tuštumos, 
ge antgamtinė žmogaus kalba, j P ra radęs Dievą, šiuolaikinis 
yra žmogaus kreipimasis į Die- Į žmogus pasijunta vis labiau 
vo paslaptį, į Dievo t ikrovę. . skurdus ir vienišas. J i s , kar ta is 
Malda gimsta iš meilės. Ji, kaip j p a t s t o nežinodamas, ieško po-
ir tikėjimas, auga ir s t iprėja j k a l b i o s u D į e v u . šiuolaikinis 
drauge su meile. Šv. Tomas Ak- žmogus vis labiau pajunta, kad 
vinietis, didysis maldos moky- [ j a m r e i k i a D į e v o , su kuriuo ga-
tojas, šią gilią tiesą išreiškia i l ė t u kalbėtis maldoje, kuris j a m 
labai paprastais žodžiais: "Mal- j b ū t u ar t imas ir prieinamas, ku-
dos priežastis y r a meilės t roški - ; r i s g j ^ a p v a i z d a ir savo meile 
mas, iš kurio kyla malda" (S. j įšvęstų žmogų iš nenugalimos 
Th. II-III). vienatvės. Mąstantis žmogus ne-

Maldos reikšmė žmogaus gy-1 gali pakelti absoliutinės tuš tu-
venime y ra milžiniška. Malda į mos kosmoso viršūnėje ir abso-
žmogaus gyvenimui suteikia į liūtinio nieko savo gyvenimo pa-
prasmę, suteikia pusiausvyrą ir į grinduose. 
jėgą. Deja, mūsų laikais dauge- i Milijonai maldininkų, kurie 
lis šios maldos reikšmės nesu- i p raė jo praeitais meta is pro šven 
pranta. Daugelis visai nesimel-j t ų j u m e t ų iškilmes, turi skleisti 
džia. Seniau žmonės ir t a rp dau i pasaulyje tikėjimo šviesą ir mal-
gelio darbų bei pareigų surasda- : dbs šilimą, kad dabarties žmogus 

tyti. 

Angolos vyriausybės mostas 

Liaudies sąjūdžio vyriausybė 
taip pat turi didelių rūpesčių. 
Xaftos šaltiniams nustojus veik
ti, .prarado milžiniškas pajamas. 
Ministeris pirmininkas Lopo do 
Nasciamento graudeno vakarie- Į v o akimirksnį laiko ne tik šven- j su pasitikėjimu vėl kreiptųsi į 
čiams: "Mūsų sąjūdis yra klai- tadieniais, bet ir kasdien, suras - i Kristų, vienintelį t ik rą tikėjimo 
dingai suprastas Vakaruose. Mes d a v o vidinės tylos akimirksnį įr maldos mokytoją:"Viešpatie, 

'siekiame glaudaus bendradar- pakelti mintis ir širdį į Dievą, išmokyk mus mels t is!" 
(Lk 11,1).— 

"Afrikiečiai praeityje kovojo į, 
prieš gobšius vilkus' kolonialis- davimo s u V a i r a i s , nes mums 
tus, rasistus ir fašistus prie Ango
los durų. Bet štai dabar įslin
ko Angolon pro užpakalines du
ris tigras su savo vaikais krašto 
apiplėšti". 

reikalinga jų parama kraštui ats
tatyti". 

Sis maldavimas gali turėti dvi 
prasmes. Pirmoji prasmė būtų: 
suteikite mums paramos, o mes 

tėvynėje. Prieš dvidešimt pen- Brazytė-Bindokienė — savo sce-
kerius su viršum metų atvykus į nine kūryba. Jau pažįstama yra 
šį kraštą, sąlygos taip pat ne iš Zita Kevelaitytė - Visockienė 
karto pagerėjo. Tačiau ir čia bu- kaip režisierė ir aktorė. Ji šiam 
vo pakankamai entuziazmo ir sukaktuviniam sambūriui su-
noro burtis draugėn ir savo suge- teiks meninį scenos pavidalą. 
bėjimus skirti tautinei kūrybai. Sukakčių proga reikia pasi-j 
Dainava ir atvyko su tokiu pasi- džiaugti, kad turime lietuvišką 
ryžimu ir tokia nuotaika. Kū- kūrybą keliančių junginių, kaip 
rimosi naujoje aplinkoje sunku- Dainava, Čiurlionio ansamblis a r ' 
mai nesukliudė jungtis ir toliau i Pirmyn choras. Tai ištvermės ir j 
chorą, tautinius šokius, vaidybą, pasiryžimo liudytojai, kurie liu-
Dėlto Dainava čia iš savo narių diįa išeivijos tautini potencialą, 
davė net žymių solistų, kurie iš- kultūrinius užmojus, kūrybines 
eivijos kultūros istorijon neišdil- pastangas ir tautinių įsipareigoji-
domai įsirašė savo vardus. mų atlikimą. Dainavos ansamb-
• Meninis sambūris laikosi ne tais lio sukaktis — tai proga prisi-
paciais žmonėmis, nors ir geriau- minti visus tautinio meno jungi-
siais dirigentais, choristais, solis- nius, kurie gaivina tautinę gyvy-
tais ar vaidintojais. Išeina senes- bę ir tautiečius palaiko draugėje, 
ni, ateina nauji. Sudėtis didėja Pr. Gr. 

šiek tiek einama anglų ks 
Aukštosiose mokyklose kai kuriose I 
anglų kalba einama stipriau. Kinai j Angoloje pilietinis karas tebesitęsia, čia matome prieš komunistus 
labai kreipia dėmesj ir j rusų kai- I kovojančius Angolos laisvės kovotojus — UNITĄ organizacijos narius 
bos dėstymą mokyklose. Z. G.! Laimi komunistai 

kraštą išvalysime, pilietinį karą 
baigsime, valdysime ir jums 
bendradarbiavimo sąlygas padik
tuosime. Jau dabar Luandoje kal
bama apie naftos šaltinių nusa
vinimą Kabindoje. 

Antroji pageidavimo prasmė: 
pamažu atsikratyti Sovietų glo- į 
bos, kubiečių karių talkos ir ieš- i 
koti bent ryšių su 
o pastaruoju metu iš Europos 
priešais — tautiniais sąjūdžiais, 
kuriuos rėmė Kinija, Pieių Afrika, 
sulaukė 320 samdinių kovoti 
.prieš Luandos vyriausybe. Euro
piečių Įsikišimas yra pavėluotas 
ir neturi įtakos į susiklosčiusią 
padėtį Angoloje. 

Jei liaudies sąjūdis bent 
nai siekia antrojo tikslo, H . Kis
singerio politika kurstyti žaizdrą 
Angoloje, slaptai remti kai ku
rias afrikiečių gentis, gali būti vi-

KzJ. 

KKOSNIS 
ATNAUJINTI 

Anglų fizikai iš Portsmuto 
pagamino specialią krosnį gele
žiniams archeologiniams radi
n iams atnaujinti. Pirmasis eks-

daoart;n:ais Į . . - Z ,.,_.,. 
penmentas jau a t l ik tas su pa
t r anka , iškelta 1545 m. nusken
dusio anglų laivo "Meri Rauz". 
P a t r a n k a buvo smarkiai nuken
tėjusi . Ją įkišo į krosnį, kur bu
vo vandenilio ir šiek tiek deguo
nies, 5 dienas krosnies tempe
r a t ū r a buvo keliama iki 1050 C°. 
Oksidai ir chloro druskos pama
žu skilo, beveik visos rūdys vir
to geležimi. Ataušintą patranką 
padengė s toru šviesaus polime
ro sluoksniu. Tada pa t ranka bu-

siškai klaidinga. Vakarai, o ypač j vo atiduota į muziejų, kur, pa-
JAV, sumojo kai ką daryti Ango- j s ak specialistų, galės išstovėti 
loję, kai jau byla buvo baigta. Į 400 metų. 

s tos pusiaukelėje. Je i aną šeštadienį apsaugojo mane; komjaunuolis (A. Gudas) išdidžiai pasakojo apie savo 
Viešpaties ranka nuo tironų nagų. negaliu tikėtis, kad', atliktą darbą, apie talką okupantui. Jis pereitą šešta-
dabar jie jau paliks mane ramybėje. Anot to jaunuo- dienį talkininkavo egzekutoriams, parodė savo brolių, 
lio, jei nerado ir neišvežė aną kartą, r a s ir išveš se- J t remiamų iš namų. iš tėviškės, namus. J is dalyvavo pa-
kantj kartą. Esi paženklintas tremtinio ženklu, jo ne- i langiškių Palaičių, Šumskienės ir da r kitų trėmime, jis 
nutrinsi. jo niekas neištrins iš tironų knygų. Esi pa- | kėlė juos iš r amaus nakt ies miego, nakties vidury, ra

gino skubėti rengt is nežinomai kelionei. O už kelių die-
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Spaudoj ii gyvenime 

TURISTAI VERŽIASI i KOMUNISTINI KINIJA 
Komunistinėn Rusijon skridimai kad Mao jų nepriėmė 

sumažėjo, tokion pat Kinijon labai 
padidėjo. 

Mao Tsu-tungas. kuriam 1975 

I komunistinę Kiniją skrenda se
natoriai, atstovų rūmų nariai, biz
nieriai, menininkai, laikraštininkai 

m. gruodžio £6 d. suėjo 82 metai, į ir įvairiausio plauko kultūrininkai. 
800 milijonų kinų valdovas, kaip 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 

M.KLEINAITIS 

Nerami savaitė 

Lietuva, mano šiaurės pašvaistė 
I r gėlė sidabrinių rytų. 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu... 

B. Brazdžionis 

Iš lėto slenka nerami ir pilna rūpesčių savaitė. į cijos nuovados viršininkas. Kokia skaudi ironija. J is , 
į Ateina mokiniai pavieniai a r būreliais pasiimti pažy- j pajutęs gresiantį pavojų, žmonos paragintas, anks-

mėjimų. Išdavinėju juos vienas mokyklos rašt inėje Bei čiau išvyko iš Palangos pas savo gimines netoli Kau- | ^ ^ Y ^ ^ ^ ^ ^ l S ^ ^ p ' ž m r ė F m i 
iškilfAių, kap paprastai kasmet darydavome. Atsi- į no. Jis šiandien laisvas, o ji užkaltame vagone su trejų j Aprodau. Kiekvienoje patalpoje pieštuku kažką 

- metų kūdikiu vežama i nežinią, cal i mirti... TV̂  . T .. .ZZ* . , . . ., , . 
~ 6 ' * pasižymi. Laikysena savotiška, visą laiką dairosi, at-

Kokie paslaptingi ir mums nežinomi Viešpaties rodo, labai nervingas. Pagalvojęs klausia manęs, kiek 
keliai'. Šiandien Verutė Šumskienė užkaltame vago- j galėtų mokykloje t i lpti karių t rumpam pastoviui, o 

Užeina vienas kitas mokyklos mokytojas. Trum- i ne. Kiek betrūko, kad ir aš su savo penkerių metų i gal ir nakvynei. Greit a tsakau, kad apie 800-900. J is 

smerktas sunaikinimui — būsi sunaikintas. Jei kitaip 
galvotum, būtum naivus neišmanėlis. 

Visi jautriai prisimename ir pergyvename moky
tojos Verutės Šumskienės išvežimą. Kiekvienas sau ke
liame klausimą, kodėl ir už ką? Kiekvienas ieškome 
ir atsakymo. Juk j i buvo tyli, rami, gera mokytoja, 
nuoširdi bendradarbė. Mylėjo vaikus, juos nuoširdžiai 
mokė. Jokioje politinėje veikloje nedalyvavo. Visi 
prieiname išvadą, k a d okupanto akyse didžiausias jos 
nusikaltimas — ji buvo nepriklausomos Lietuvos poli
cijos tarnautojo žmona. Jos vyras buvo Palangos poli-

nų jį patį ištiko Viešpaties r anka ir bausmė. Kilus 
vokiecių-rusų karui , buvo areštuotas ir Kretingoje su 
grupe kitų parsidavėlių vokiečių sušaudytas . 

Į t a r t i na s svečias 

Rodos, buvo ketvirtadienis prieš vokiečių - rusų 
karą. Lietinga ir da rgano ta diena. Sėdžiu mokyklos 
raštinėje, šį tą dirbu. Ateina dar vienas kitas moki
nys pasiimti pažymėjimo. Daugumas jau pasiėmė. 

Apie 12 valandą nuo Palangos Kretingos gatve 
atjoja ir pasuka mokyklon raudonosios armijos kari
ninko uniforma vyras . Atrodo labai išvargęs, purvinas, 
apsiaustas nepanašus į kariškio, rodos, pilkos spalvos. 

sveikinu su kiekvienu mokiniu rankos paspaudimu 
Galvoju, kažin a r dar teks kada nors tokius pažy
mėjimus dalinti, gal paskutinį kartą... 

Reikia manyti, kad kandidatai j paį nereikšmingai pasikalbame. Kažkokia keista ir žo- i dukrele ten būčiau. Bet gal rvt, poryt, gal už savai- ' nustemba, kaip a š galiu taip greit a tsakyti , apskaičruo-
T t o S J S l T k o m u ^ i d ž i a i s neišreiškiama nuotaika. Jaučiu, kad kiekvienas'; tės ar kitos. Bet šį kartą gal būsime visi t r y s kartu — ti. Paaiškinu, kad mokyklos grindų plotas man žrno-

1 mano bendradarbis atsisveikina su manim lyg pasku- žmona, dukrelė ir a š . nes vakar žmona grįžo iš Kauno. mas. todėl nesunku padary t i apytikrį apskaičiavimą. nepergeriausiai mie<ca. Vidurdieny-: daugybė, pradės 
je užmiršta, ką valgė pusryčiams, j nistinę Kiniją su prakalbomis, 
silpnai girdintis. Dažnai dienos me- Retas ir labai įdonrns atskridimaa 
tu užsnūstantis. Pabudęs iš snau- • iš Amerikos ir sutikimas Pekine 
dulk) krato, spaudžia kapitalistų i įvyko š. m. sausio pradžioje. Buv. 
valstybininkų rankas. prez. Nixon duktė Julija Eisenho-

Koneresmanės moterys nuskridu-'' wer ir jos vyras Dovydas išsirito. . . . 
. k * i Kfflają bev^k apsiašarojo,, i i ttktuvo, jiaau buvo patiesta* po | niybe. Bet a r . i l g u aš dar busiu o a : Tironai a u 

tinį kartą, kad daugiau jau nesimatysim. Visi gerai Tokios mintys šią valandą slegia mane. slegia kiek galėtų tilpti žmonių, tik būtų sunkumų tokiam 
prisimena praeitąjį šeštadienį, visi žino. kokiu būdu ir visą mano tautą, išskiriant saujelę parsidavėlių, kurie skaičiui su prausykla ir tualetais, nes patalpos pritai-
kokiose aplinkybėse aš išvengiau tada užkaltų vago- šiandien padeda gaudyti savo brolius ir grūsti į gyvu- kytos mažesniam skaičiui. Po trumpo ir nereikšmin-
nų ir skaudžios kelionės į tremtį, į Sibirą. į nežino- linius vagonus. j go pasikalbėjimo jis išvyko Kretingos k ryp t imi 

Štai praeitą sekmadienį pas mane užėjęs anas .£u» .ka^}***) 
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Į TALKĄ EUCHARISTINIAM 
KONGRESUI 

Rugpiūčio 1-8 d. Philadelphi-
joje, Pa., įvyks 41-sis tarptauti
nis Eucharistinis kongresas. Šio 
kongreso tema: 'Eucharistija ir 
žmonių alkis". Lietuviai šia pro
ga meta Šūkj: "Lietuviai alksta 
žmogaus teisių". 

T a m tikslui sudarytas Lietuvių 
Eucharistinio kongreso komite
tas pradėjo darbus ir užplanavo 
platų pasirodymą. Dr. V. Vardys 
rašo knygą apie 500 psl. "Baž
nytinė padėtis Lietuvoje". Muzi
kas A. Mikulskis kuria ypatingą 
Mišių muziką, akomponuojant 
kanklėms, kurią išpildys Čiurlio
nio ansamblis. Ruošiama specia
li brošiūra kongreso dalyviams 
atkreipti dėmesį į Lietuvos tikin
čiųjų vargus. Ištisą savaitę bus 
lietuvių dailės, drožinių ir audi
nių paroda ir genocido paroda. 
Tikimasi, kad važiuos apie 4000 
lietuvių. Visiems užplanuotiems 
darbams sąmata 75,000 dol. rei
kalinga surinkti iš lietuviškos 
visuomenės. 

Amerikos Lietuvių Romos ka
talikų federacija prašo visus lie
tuvius katalikus j talką Eucha
ristinio kongreso komitetui: 1. pa 
remti pinigine auka, 2. visose 
lietuvių vietovėse sudaryti važia
vimui į Eucharistini kongresą 
komitetus. 

Piniginę auką siųsti iždininkui 
kun. Pranui Jaraškai, o informa
ciją kongreso reikalais kun. Ka
jetonui Sakalauskui: 1913 Wa!-
lace St., Philadelphia, Pa., 
19130, tel. 215-765-2322. Spau
dos reikalais: kun. K. Pugevičius, 

Lithuanian-American Catholic 
Services, 120 X. Front St., Bal-
timore, Md. 21202, tel. 301 -
-837-3077. 

ALR Katalikų Federacija 

LHSVES LIETUVIAMS 
KATALIKAMS 

Nors nei Lietuvos valstybės, 
nei lietuvių tautos visuma nie
kados nebuvo krikščioniška, ti
kėjimas daugeliui buvo ir tebė
ra pagrindinis laisvės ir kūrybos 
šaltinis. "Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika" atskleidžia gi
laus tarpasmenio ryšio sukurtos 
tikinčiųjų bendruomenės atspa
rumą ir kviečia net netikinčius 
saugoti ir ginti pagrindines žmo
gaus teises. 

Krikščioniškosios Lietuvos is
torija, prasidėjusi, kai buvo pa
krikštytas pirmasis lietuvis, šiais 
metais žymi dvi reikšmingas su
kaktis. Prieš 725 metus krikštą į Į§ 
priėmė Lietuvos karalius Mindau 15 
gas. Jo siekimas ne tik iškelti i S 
Lietuvą pasaulio tautų šeimoje g 
vienybe ir ginklu, bet ir apsau-1 g 
goti lietuvio dvasią nuo svetimų j 5 
įtakų, steigiant nuo kitų tautų 
nepriklausomą lietuvių vyskupi
ją, buvo prieš 50 metų galuti
nai vainikuotas savarankiškom 
Lietuvos katalikų bažnytinės pro
vincijos sudarymu. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Portland, O r e g o n 

NEPRIKLAUSOM YB ĖS 
MINĖJIMAS 

Nors ir maža Portlando lietu
vių kolonija, bet gana veikli. 
Algis Tekorius, energingas Lietu
vių Bendruomenės pirmininkas, 
sugeba sujungti pavienius ir iš
sisklaidžiusius lietuvius. Ir šiais 
metais jis gražiai suorganizavo 
Vasario šešioliktosios minėjimą. 
Beveik visi apylinkės lietuviai va
sario 15 dieną susirinko Į Ma-
rylhurst Holy Name seserų ko
legijos bažnyčią. Mišias lietuviš
kai atlaikė ir tai dienai pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. Pranas 
Baltrumas. Mišių metu Vidiman 
tas Valatka visus sužavėjo savo 
balsu, pagiedodamas ''Kad širdį 
tau skausmas". 

Po pamaldų seserų svetainėje 
įvyko susirinkimas. Savo įžanginė 

je kalboje A. Tekorius nušvietė 
Vasario 16 dienos reikšme i r pri
statė susirinkusiems solistą V. Va 
latką, kuris irgi tarė žodį Lietu
vos laisvinimo reikalu. Po to dar 
kalbėjo kun. P. baltrumas ir at
sargos pulkininkas Ed. Albrikis. 
Baigiamąjį žodį pa- <ė pirminin
kas A. Tekorius ir pakv'etė vi
sus prie stalo bendriems užkand-
žiams. Lietuvos laisvinimo reika
lams suaukota apie )25 dol. 

— Neperseniausiai Algis ir 
Koste Garoliai, gyv. Portlande, 
atšventė savo 25 metų moterys
tės jubiliejų. T a proga Korneli
ja ir Haris Hermanai, gyv. Mt. 
Angel, pakvietė juos ir arti
miausius draugus į savo reziden
ciją vakarienei. Vaišes paruo
šė O n a Šateikienė ir Kornelija 
Hermanieriė. Vakarienės metu 
buvo perskaitytas specialus pop. 
Pauliaus VI atsiųstas palaimini
mas Garoliams. Visi svečiai pa
linkėjo jubilijatams ilgiausių me-

D-vis 

C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T Ą T E 

xr 4 

metų 

5$£ kamb. 18 metų geras mūr. 
bung. XZ ir CaliloriŲii. JJruoštas skie
pas. Gar. Pigus. 

4 butų po 4 kamb. mūr. 67 ir 
Mozart. Gar. |36,90O. 

•% kamb. 11 metų mūr. randi 
"VViUou- Springs. 1% vonioj. 78 p. 
sklypas. įruoštas skiepas. Sodas. Gar. 
Pasiūlykit. 

l>kiėiis mūr. bung. M. P. 6 
kamb.. viršuje. Gar. Pigus. 

2 butai po 4% kamb. 25 
mūr. 71 ir Califoraia. $35,500. 

7 kamb. mūr. bung. 25 metų. 67 ir 
Washtenaw. $28.500. 

2 bui;ii po 5>4 kamb. mūr. 71 ir 
Washtenaw. Gar. $29,5-00. 

11 butų 3 metų mūr. 97 už Cicero. 
$28,600. pajamų. $198.000. 

2 dideli sklypai Pow Pow Michi-
gane. $13,200. 

3 butai po 4 kamb. med. Union 
Pier Michigane. $9,50Q. 

LEONAS REAL ESTATE 
2741 W. 69 Str. 925-6615 

R E A L E S T A T E 

Marinis 5 kambario bungalim 
apylinkėj 58-os ir Fairfield Ave. 
Pilnas rūsys. Garažas. Skambinti: 

PRospect 9-2811 

Savininkas parduoda 2-jų aukštų na
mą su valgyklos bizniu. Viskas naujai 
įmigta. Brighton Pke. ant Westeni 
Ave. Parduoda dėl senatvės. $32,500. 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 523-0645 arba 2344MS. 

ĮSEŠKG NL'OMCOTl 
• I HM L •*** M M M B t M B M V n S M M I 

Ar ieškote gerų nuomininkų? 
Dirbanti vedusių pora (be vaikų) 
ieško 2-jų miegamų buto. Mar-

HELP VVANTED MOTERYS 

Wanted cleaning woman 
One or two days a week. S. W. 

Call 585-3441 Čhicago 

VYRAI IR MOTERYS 
• i mm . n u • • •••• ^***m*<*^mo^^o^^<mm**^o^^*m 

Applications being accepted for 
MAIDS & HOUSEMAN 
Please apply in person 
*8 a.m — 4 p.m. 
TREMONT HOTEL 

100 E. Chestnut, Cbicago 
Housekeeping Dept., AT 751-1900 

C0UPLE WAMTED 
To do housecleaning and mainten-

tų. 

^iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHitiiiuiiniiiiuiiiuiiiiiiiimi įminimi; 

Savininkas parduoda lo kambarių 
rezidenciją 55-os ir Kedzie apyl. 5 
miegamieji. Visur kilimai. Pilnas 
rūsys. Gazu karštu vand. apšild. 
2emi mokesčiai. Garažas. Arti mo
kyklų, krautuvių ir susisiekimo. 
$37.900.00. Skambinti 737-8916 

Skambinti GR 6-4935 
ąuette Pke. ar tofiau j vakarus, i anee work. Living quarters prbvid-

ed, Good pay. 
WHEATON, ILLINOIS 

Pfeone — 665-6257 MSCELLANEOUS 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė skelbia šiuos metus Lietuvos 
katalikų Bažnyčios metais. Mes 

• jungiamės, kviesdami juos pami-
ALB FLORIDOS APYGARDOS n ė t i v i s ą l i e t u v £ k ^ i Jaunimą, as-

RINKIMU KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS 

1. LB Floridos apygardą suda
ro: Florida, Alabama, Georgia, 
N. Carolina, S. Carofina, Virgin 
Islands ir Puerto Rico. 

2. Floridos Apygardoje gyveną 
lietuviai, kurie dar nėra įsire
gistravę j jokią šios apygardos 
apylinkę, LB Tarybos rinkimams 
registruojasi asmeniškai arba laiš 
kais vienoje iš šių apylinkių: St. 
Petersburgo apyl. — P. Stanelis, 
195-45 Ave. St. Petersburg Beacb, 
Fla., 33706, Floridos Auksinio 
Kranto apyl. — O. Liutermozie-
nė, 1481 S. Ocean Blvd. Apt 
202, Pompano Beach, Fla., 33062: 
Palm Beach County Apyl. — J. 
Jakubauskas, 291 Mercury Rd. 
Juno Beach, Fla., 33408. 

3. Registruojantis suteikiamos 
šios žinios: vardas, pavardė ir 
adresas. 

4. Registruoti LB nariai, ne
galėsią asmeniškai balsuoti apy
linkės rinkimų būstinėje 1976.IV. 
24-25, iš anksto paprašo atsiųs
ti laiškais balsavimo korteles ir 
informacijas. 

5. Asmeniškai balsuojąs apy
linkės rinkimų būstinėje, gali už-
siregistuoti ir rinkimų dieną. 

6. Kandidatus gali siūlyti ne 
mažiau kaip 10 Floridos apygar
doje registruotų LB narių. Siū
loma raštu, nurodant kandidato 
pavardę, vardą, amžių, adresą ir 
kurioje LB apylinkėje registruo
tas. T a i p pat nurodomi siūlytojų 
vardai, pavardės, adresai ir apy
linkės, kuriose jie registruoti. Kiek 
vienas siūlytojų sąrašas turi tu
rėti įgaliotinį, į kurį reikale Rin
kimų Komisija galėtų kreiptis. 
Visi siūlytojai pasirašo, o kandi
datai sutikimą kandidatuoti pa
teikia raštu. 

7. Kandidatai pasiūlomi iki 
1976.111.1 LB Floridos apygardos 
Rinkimų komisijai, — 4121 Moo-
dy Str. St. Petersburg Beach, Fla. 
33706. 

8. Kviečiame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti 8-sios ALB Ta
rybos rinkimuose. 

meniškai, susirinkimuose, suva
žiavimuose studijuojant Lietuvos 
katalikų Bažnyčios padėtį, perse
kiojimo faktų skleidimu kovojant 
už brolių ir sesių tikėjimo ir re
liginės išraiškos laisvę, atnauji
nant ir stiprinant tikinčiųjų lie
tuvių bendruomenes laisvajame 
pasaulyje. 

Tėvynėje Laisvės, laisvėje Tė
vynės! 

Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę 

i C R A N E S A V I N G S Į 
A N D L O A N A S S O C I A T t O H f 

R. R. P1ET'KLEWICZ, Pre*. | 

2555 West 47th Siieet TeL Lfi 3-1083 i 
^ ^ ^ ^ mm 

I VALANDOS: 

OF FREE PAP-KING SPAGE 
tiri 17! BESTAI), t v. r. 

ANTRAD. Ir 
PIRMAD. Ir K E T T 

' . d . — Treciad uždaryte 
—m 9 v. ryto Iki 5 v. vak 

•EAD. — t T. r. Iki 8 T. T. 

i L E M O IMTE 
- 4 butų mūro namas $60,000.00. 

r Sklypas 1% akro su medžiais — 
= $9,000.00. 
11 Namai $18,000-00 iki $150,000.00. 
Z Ūkis su namais, $4^00.00 už akrą. 

5 akrai miško, įmokėti $5,000.00. 

A B R O M A I T I S R. L 
1005 Porter Street 
Lemont, m. 60349 

Telef. - 257-6675 
• • • • M M B M B H H M I 

ATEITIS TIKRA 
7%% &/** 5'/4% 

Mokamas ui 6 m. Mokamas a i 1 m. Investavimo 
eertfrikatua. certifikatus. Mokama* oi 

Minimam $1,000 Minimom $14)00 sąskaitos 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai. 

ČEPULIS N0TJIRY PUBLIC \ § 
Income Tax Service = 

S548 SOITH EMERALD ATESCE t 
CHICAGO, ILUNOLS «0«0» r 

Pirmas aukštas įėjimas iš kiemo r 

TeL — LA 8--1387 
Pensijoa Ir kompensacijos 15 Vo

kietijos ir iš kitų kraštų pilietybe* 
popieriai, {vairių valstybes formų 
pildymas. Interesantų reikalais lan
kosi valdžios ir savivaldybes įstai
gose bei konsulatuose. Padeda su
tvarkyti pensijos ir bedarbių pašalpos 
bei kitus panašius reikalus. Sutvarko 
Medicare ir kitas sąskaitas. Padeda 
neturtingiems gauti is VvELFARE tr 
kitų jstaigu (vairias pašalpas: buto. 
nemokamo gydymo, nemokamo mais
to korteles ir kitką. Taip pat pa
ruošia Imigracinius dokumentus ir 
iškvietimus J Amerika. Sudaromi tes
tamentai ir asmenų paieškojimai. Be 
to, išrūpina metrikus ar jų pakaita
lus. Kreiptis asmeniškai ar laiškais. 

P.S. Užpildomos formos 1L-1M3 
Tax Relief Claim Cor Grant for 
Senior Citizens and IMsabled Persona 

«HllllllinH|t|||IHIil||||||H!IMIIIHIIWIMIilUIIUililHlilllHUIIIIHIIIHIimiimHHHH»ir 
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I LIETUVIAMS KELIONIŲ ŽINIOS | 
r Su maiorrarrra pranešame, kad 1976 m. vasarą ruošiamos dvi naujai S 
2 kombinuotų ekskursijų programos. 
| MarSrutas I — LIETUVA IR NORVEGIJA § 
= Leningrade 2 dienas, Vilniuje 5 dienas, 
ž Maskvoje 2 dienas, keliones Norvegijoje 4 dienas. 
E Išvykstama iš LA.V. ir Kanados: 

Birželio 16 cL, birželio 30 d., liepos 14 d-
Birželio 16 d. išvykstančiai ekskursijai vadovaus 

= žinomas aktorius p. VitaHs P. Žukauskas 
mm IT 

= Maršrutas 2 — LIETUVA IR LENKIJA 
r Varšuvoje 3 dienas, Krokuvoje 2 dienas, 
£ Vilniuje 4 dienas. Druskininkuose 2 dienas, 
- Vilmoje 1 dieną, Varšuvoje 1 dieną. 

Išvykstama 8 J A.V. ir Kanados: 
H Gegužes 30 d*, birželio 20 d., liepos 4 d., 
E liepos 18 d., rugptičio 8 d., rugsėjo 5 d. 
S rugsėjo 19d. v * - ; 

6 hutu iškilaus grožio m&rna. 4 au
to mūro garažas. Patiks Ir juma Mar-
ąuette pke. $66,000. 

6 kamb. 15 meta maras, įrengta* 
beismentas su virtuve. Naujai gara
žas. Arti 72-os Ir California. Vertas 
pirkti. $27,700. 

l iuksas nauja rezklpncija. 8 kamb. 
tinka ir pajamoms. Arti Tairnaa ban
ko. Ekstra platus k>taa 2 auto gara
žas. $38.000. 

Didelis mūr. namas. 6 kamb. Puiki 
vieta. Marąuette Pke. Graži vooia. 
Naujas gazu šildymas. Garažas — 
$21.000. 

Modernus 4 butą movas. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air conditlontng. Arti Maria 
High. $45,000. 

Modernas 2 aukšta namas. 2 auto 
mūr. garažas. "Radianf Šildymas. 
Puiki apyL Marottetta Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

2 botu modernas maro namas mi 
J ] garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
ri Į gatve Marąuette Pke. $86,800. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st S t , teL E E 7-7200 

Turiu Cbicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

garantuotai ir sąžiningai. 
KJLACDIJTJS PUMPUTIS 

4358 S. Wasbtenaw Ave. 927-3559 

uimiiimiiiiiiiiimimsmiinimHiiiinmii 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai 
Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas ir taisymas 

M I G L I N A S TV 
2346 W. 69th S t — TeL 775-1486 
iiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiijiimtiiiiiiiimmiiiiii 

HELP \VASTED — VYRAI 

ExperienceJ 
Men's Clslhing Salesman 

References 
Call — HU 6-4598 

MR. SALK 

IŠNXOMOJAMA — POR RENT 

IŠNUOM. 3-ju kamb. apstatytas 
butas 1 asmeniui. Geras • susisieki
mas. Arti Aušros Vartų baž. 

LA 3-5623 

lUHIlIlIUIIIIIIIIIUIIIIIItlIilIlIHIlIlIimillll 

NAMŲ APŠILDYMAS^ 
Taisau senus ir jdedu nanjus pe-

fius. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
tr perdirba del duju. {deda vandens 
aiytuvus. Kreiptis —. 

A. BANYS — 447-8806 
miiiiiiiiimiiiiiiiiinimiimmmiimniuii 

SIUNTINIAI i LIETUVĄ 
ir fcrtus kraštus 

NEDZEJJSKAS, 4063 Archer Ave.. 
Chicago, nL 60S32, teL 927-5980 

Išrruora. miegamas kambarys pensi
ninkui Brighton Parke. 

Skambint 254-7036 
IŠNUOM. Marąuette Pke. gražus 
kamb. Atskiras įėjimas. Skambint 
778-0917 arba 778-2858 

D P . M E S I O ! • K ; 

> 0 0 0 < K K K K > 0 < > 0 < > 0 0 0 - 0 < > O O O C - 0 0 0 0 < 
HEATEfG CONTRACTOR 

Iremriu mieste Ir užmiesty naujus 
ir perstatau senus visų rūšių namo 
apšildymui peciuą air conditioning 
tr vandens boilerius. Dirbu gTeit, sa-
žiniograi ir garantuotai. 

DOMAS žrRAUSKAS 
444-1 So. \Vestero Are. 

Cbicago, ni. 606O9 
TeL VI 7-3447. 

DOOOOOOOOO-C-OOOOOOOOOO-OC-OOO-

iiiHiiiiiinmiUiiHiHi'iiiiiiiniHunHUHt* 
STATOME NAUJUS NAMUS 

_ ir — 
atliekame įvairius pataisymas 

PETRAUSKAS & C0MPANY 
GENERAL CONTRACTORS 
Skambinti po 6-os vai. vak. 

TEL — 847-7564 
lMIIIIIIIIIIIU!]!!lllll!!III!UIIIIII|||Iili|IIIUi 

S Dėl rezervacijų ir daugiau detalių prašome kreiptis: a 

I BALTIC-AMERICAN HOLIDAYS 1 
į R0BERT J, UlYN TRAVEL, INC. 
| 501 Fifth Ave. (Suite 1605) E 
| New York. N. Y. 1GM7 I 
i TeL (212) 687-0250 -
rillllll|lllll|HIIIUlHIMIIJJU!lini11lll)M!IMnilllll1llli:i1IM!|imilI!llHI!H!lllllllUllllllre 

A&WTILE 
Complete BATH Remodeling 

Caramics - Inlays - Carpeting 
KITCHENS 

Free Estimates 
65S5 W. 63rd 588 0970 

WA6NER and 
TYPEWRTTERS» 

ADMNO MACHINES 
AND CITBnKWRITER< 

NAUJOS — NAUDOTOS 
Naomo js. Parduoda, Taiso 

Viri 5& metų patikima* jum* 
patarnavimas 

5610 S. PubMd Rd., Chicago 
PUone — 58M111 

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings aptar
nauja taupymo k* namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apyhnkes. Dėko
jame Jums už rmrms 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 

1 

iiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiitiiuiimmuiiiiuiui 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — lacome Tas 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
3. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave, — 773-2233 
mnnnmnfinnnHHmmnnniwimnimi 
aooooooooooooooooooooooooo 

M. A. Š I M K U S 
REAL. ESTATE SOTARY P t B U C 

INCOME TAX SERVICE 
4259 K. Maplewood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
antnziŲ IŽKVTETTMAI, pildomi 

prjLJETTBea PRAŠYMAI tr 
kltokJ blankai 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-

S batai po 4 kamb. mūr. 2 auto ga
ražas. G&zo pečiai* iildymaa. Br'jtb-
ton Pk«. 

% butai tr krautuve* patalpa. Medi
nis, perai prižlurtta* namas. Brlshtos 
Parko eentr*. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insurance — Income Tas 

2951 W. 6Srd S t 436-7878 

10<£ — 20c« — ZO?c piciau mokėsit 
vi apdrauda nuo ufrnies ir automo
bilio paa 

F R A N K Z A P 0 L I S 
3 2 0 8 ^ vVest 95th Street 

Cbicago, OIinoi« 
Te. GA 4-&(w4 

^ C " ^ 
Laikrodininkas 

A. ŠERKŠIT5fS 
Taisau laikrodžius, aukso ir gintaro 
išdirbinius. Darau gintarinius žiedus. 

3362 S. Halsted 523-2044 
3-Ę 

R A S 
BBANOEN1BE8 

taisymas 
TeL BE 7-1941 

Sąskaitos apdraustos 9d j 
M0,W0.» I 

FRANK ZOGAS 1 
Preaident I 

1 

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer \venue 

CHteafo, DHno^ §9032 
l ^Hioaet 254-4479 

ir S929 Sa Har^ra A v e 
Bridgeview, niinois 60435 

TeL 598-940* 

Vm% 

Ali accounts caro-
peunded dairy — 
Passbook Sarvins" 
paid ąuarterty. 

S 
2 Z-

4 Yeara Savmgi 
Ceriflcatea 

*!re. .-n 

IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIMINIIMIIIIIMIimillIlHII 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT -

NUOMOSIT 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaut 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer Ave,, 254-5551 
Lemoate, L35tb A Archer Ave 

TeL — 257-5861 
M!uiiimiiimHinimiitfU!?MH!i!i!!miHii 

Remiate tuos baniertua, ku
rie skelbiasi dienr. "Drauge", 

lllllllHlllllllllllllHllllllllllllIIIUIIliJIIIMli 
Įvairių prekių pasirinkimas, ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
2S01 W. 69th St. Chicago, 111. 60029. 
S333 So. HaLsted Chicago. III. 60608. 

TeL WA 5-2737, 254-3320. 
V. Valantinas 

IIHilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIMlIlIlIlIUIlIl 

M A R U A NORETKnENft 
VTTAITAS ŽLK-AUSRAS 

SIUNTINIAI > LIETUVĄ 
Labai pageidaujamos geros rūSies 

prekes. Maistas iš Europos sandelių. 
2*08 W. ««!» 9L, Cblcaeo. TU- 60629. 

TFX. — WA 5-2787 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkraasto baldas ir ki
tas daiktas. Ir Iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda. 

TELEF. — WA 5-8063 
*«»^^*»»"-^*»»--^**^.^"**o*pa»rt^a»04»m*»«>^**^^^B^*.*BiBv>«ia»#>*ai*»*« 
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V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
i i — W b vaUcnojatM 

vk>» raštų frbdis. 
J. BUBNYS — TeL KC 7-5168 
J O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairią atstumą 

823 WEST 84th PLACE 
TeL — FRontier 6-1882 

liiniiiiiiiininiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiHiiiiniii! 
PLUMBING 

Vonių, virtuves sinkų ir vanden* šil-
dĵ tuvų specialistas. Virtuves ir vopios 
kabinetai. Keramikos ir k t plyteles. 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai 8rv»-
lomi elektra. Kreiptis po 5 vai. vak 

SERAPINAS — 77W»205 
iiiiiiiiiiiiiitsiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiimiiiimiifi 

^^mm%&;.,^i^^m'3b'~. --&& 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

— P a r a o t t — 
iflpL teis . P ranas Solac 

Testamentai su fegaiiškomis 
termomis bei afidavitalš 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia Booaekllai aptariamas testa

mentų reikažingumaa ir Jų galia 
bei nurodoma jų forma tr paduoda-
m pavysdžial ne tik pagal JAV 
veUdanfima įstatymas bet ir Vokie
tijoje, Anglosaksą pasaulyj* bei 
Nepriklausomoj* Lietuvoje. 

Gs 
' . - • ' 

•DRAUGE* 

Raina n Legauakomls Formomis 
&J5Q; b* tų lomų ~ » 0 a 
Ciinoto gyventojsl prasoad pridėti 

6 p n e , aaokesčiam* 

Perskaitę " D r a n p i " 
jj kitiems pasiskaifytL ' 

duokite 

Remiate "Drauge. 

file:///VASTED
file:///Vestero
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VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Washington, D. C. 

mm '••'L. .\tm~Kfimcimmwmm 

• * * **** 

pradžiuginti 

Vasario 16 d. vakare j Lietu
os nasiuntinybę Washing*one 

gausiai rin&osi svečiai -^asidž'aug-
Lietuvos laisvės žodžiu, pasaky 

u 1918 m. Vilniuje. Tarp lietu
viu pasiuntinybėje buvo matyti 
diplomatinio korpuso dekanas 
SėviSa Sacasa, NTicaraguos am
basadorius. Thomas Gerth. da-
bar*?p:<= Baltijos re-ka'ų šcfa? 
valsty4fe jejjartamentp. Ti~ vra 
buvęs JAV '-.onsnlas Vengrijoje. 
y.s supranta Lietuvos pade i, Lie-
'uvos likimu interesuojasi ir net 
orašo literatūros apie Lietuvą. 
Dalyvavo Valstybės departamen
to Rytų Europos skyriaus direk
torius NTicholas Andrews, kuris 
orientuojasi padėty, nori padėti 
laimėti teisingumui, supranta lie 
tuvių rūpesčius. Tebepalaiko su 
lietuviais ryšius ir buvęs valsty
bės departamento pasekretoris 
Loy Henderson, kuris irgi atsi
lankė į Lietuvos šventę pasiun
tinybėje. 

Kongresmanas Flood šnekučia 
vosi su tautiniais drabužiais pa
sipuošusiomis lietuvėmis. Jis pa
tvirtino, kad visada buvo ir bus 
nuoširdus Lietuvos draugas. 

Dalyvavo ir laikraštininkas E. 
Cuckermann. 

Buvo ir visada lietuviams daug 
šilimos rodąs senatoriaus Percy 
asistentas Scott Cohen. Iš jo bu
vo malonu patirti, kad sen. Per
cy net nutraukė savo išvyką į 
Phoenic, Ariz. ir ryžosi atvykti 
į senato posėdį pagerbti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo aktą. 

Į Lietuvos pasiuntinybės pri
ėmimą atvyko prof. Leyens, tik 
ką grįžęs iš Paryžiaus, kur su 
kitų tautų kriminologais kūrė 
planus ruošiamam suvažiavimui 
Romoje. 

Miela buvo matyti Lietuvos 
atstovybėje kaimyninių tautų ats
tovus, kaip Pasaulio latvių fede
racijos gen. sekr. Br. Albats, Lat
vijos chargee d'affairs dr. A. 
Dinbergs, estų gen. kons. New 
Yorke E. Jaakson ir kt. 

Čia buvo ir Amerikos Balso 
darbuotojai: B. Darlys, A. Vai
čiulaitis, J. Blekaitis, Petrutis, P. 
Labanauskas, dirbą Kongreso bib 
Hotekoje: V. Trumpa, prof. J. 
. jalys. 

Buvo galima matyti tarptauti
nės teisės specialistą prof. D. 
Krivicką, G. Krivickienę, "Drau
go" bendradarbę, B. ir A. Mi-
chelevičius. A. Michelevičienė 
net- i? Tokijo rašė įdomius -re
portažus "Draugui". Dalyvavo 
Viliamienė ir daug kitų. Iš viso 
buvo per 150. 

Visus vaišingai priėmė Lietu
vos atstovas J. Kajeckas su ponia 
ir dr. S. Bačkis su ponia. 

Maloni staigmena — dalyva
vimas priėmime muz. A. Mikuls
kio su ponia ir būriu čiurlionie-

Sų. Svečiai buvo 
n'clių muzika, o Kajeckams 

nugiedota "Ilgiausių metų". 
Be *o dar buvo kun. dr. T. 

Ž.ū-.V:"s ir Vasai-Hai. 
Priėmimas praėjo šilta nuotai

ka, stiprindamas ryšius tarp lietu 
vių ir Lietuvos draugų. 

J. Pr. 

Lemont, 111. 

"Vmadien i . vasario 15 d.. Le-
monto LB apylinkė surengė ne
priklausomybės atkūrimo šventę Grupė lietuvių Lietuvos pasiuntinybėje per 
apylinkės lietuviams. 

Šventė pradėta pamaldomis už 
mirusius ir žuvusius lietuvius, ku
rias Šv. Patriko bažnyčioje atlai
kė kun. Kęstutis Trimakas. Vi
suomeninė šventės programa bu
vo tęsiama vietinės mokyklos pa
talpose, tose pačiose, kur vyksta 
Maironio vardo lituanistinės mo
kyklos darbas. 

vasario IO-SIOS minėjimą. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

Susirinkusius pasveikino apy
linkės pirmininkas Kazys Laukai
tis, sekė vėliavų įnešimas, himnai. 
Toliau programai vadovauti bu-

skubėti iš Vasario 16 minėjimo 
Marąuette Parke, Marijos audito
rijoje! 

Minėjimo pagrindinę kalbą pa 
sakė Los Angeles gimusi Daina 
Kojelytė, šiuo metu gavusi ma
gistro laipsnį Illinois Technolo
gijos institute. Savo trumpu, gra
žiai apgalvotu žodžiu Daina Ko
jelytė kreipėsi į susirinkusius ir 
pratęsė Lemonto minėjimų tra-

vo pakviesta lituanistinės mo- diciją, pagrindiniais prelegentais 
kyklos 9-to skyriaus mokinė Da-1 kviečiant mūsų studentijos atsto-
na Sutkutė. Programos vedėja vus. 1975 metais girdėtas stud. 
gražiai perskaitė įvadinį žodį ir P. Kisielius, o dabar D. Koje-
susirinkusiems pristatė ypatingus lyte sudarė puikų įspūdį. 

Meninė programa susidėjo iš 

Beverly Shores, Ind. 
Beverly Shores, Union Pier ir 

apylinkėse gyveną lietuviai Vasa
rio 16-os šventę mini kartu. Vie
nais metais minėjimą ruošia U-
nion Pier, o kitais Beverly Shores. 
Šiais metais rengėjai buvo Be-
verlv Shores lietuvių klubas. 

I Minėjimas prasidėjo pamaldo-, 
mis Šv. Onos bažnyčioje Bever
ly Shores, Ind. Sv. Mišias už mi- Į 

: rūsius bei kritusius dėl Lietuvos 
. laisvės atnašavo kun. J. Bore-

vičius, SJ, ta proga pasakydamas 
pamokslą apie dvasinę ir me-

' džiaginę laisvę ir vergiją. 

Po pamaldų, visi rinkosi į Gra-
I žinos ir Jono Stankūnų restora

ną Pines miestelyje. Klubo pirm. 
I J. Eigelis atidarė ir sklandžiai 

pravedė iškilmingą minėjimą. 
Vasario 16-os aktą perskaitė Jo
nynaitė ir Noreikaitė. Jaunasis 
Noreika gražiai padeklamavo, 
o dvi Gary lituanistinės mokyk-

| los mokinės, su įsijautimu pers
kaitė iš Nelės Mazalaitės kūry
bos apie Sv. Jurgį ir nežinomą ka
rį-

Pagrindinę kalbą tarė iš Cicero 
111., jaunosios kartos atstovas 
Saulius Kuprys. Paskaitoj, aukš
toko mokslinio lygio, kvietė to-
lerancijon vienas kitam ir iškė
lė diskutuotinų naujų minčių. 
Kaip tai: Kodėl jaunajai kartai 
užtrenktos durys į politinius veiks 
nius, kai tuo tarpu kultūrinin
kai ir mokytojai priima su iš-

DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. va.<*ario mėn. 21 d. 

skėstomis rankomis. Jaunas pre-
1-gontas susilaukė gausių ploji- Į 
n u . 

Minėjimas baigtas Tautos him-1 
nu. Po minėjimo visi dalyviai bu 
vo vaišinami kava ir užkand
žiais, paruoštais darbščiųjų Be
verly Shores moterų, už ką joms 
priklauso padėka. 

Gausus dalyvavimas labai 
daug prisidėjo prie minėjimo pa
sisekimo ir tuo dar labiau su-
s'iDrino abiejų kolonijų ryšius. 
Padėka priklauso Pines restora
no savininkams Gražinai ir Jo
nui Stankūnams, kurie ne tik 
nemokamai davė patalpas, dalį 
vaišių, bet taip pat daug prisidėjo 
saco darbu ir visokia pagalba. 

Beverly Shores Liet klubo pir
mininkui J. Eigeliui, nors ir su
negalavusiam, visi linki greitai 

pasveikti. Rūpestingajai sekreto
rei Rūtai ir darbščiam kasinin
kui V. Radžiui linkima nepa
vargti, bet ir toliau gyvai dar
buotis. 

Korespondentas 

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

Leningradas, Varšuva 
15 DIENŲ 

Birželio 21 ibi liepos 5 d. 
Dėl rezervacijų kreiptis: 

PETRAS LASAUSKAS 
GINTARAS TOURS 

11 Wellesley Street 
Maplevvood, New Jersey (TJ040 
Tel. (281) 761-5472 (Narni?) 

(212) 254-8779 (NYC) 

D. Richardson Const. Frank's Remodeling 

svečius: dr. Antaną Razmą su 
ponia, Taut in ių šokių šventės 
pirmininką Bronių Juodelį, LB 
Apygardos pirmininką Modestą 
Jakaitį su ponia, Sibiro tremti
nį Bronių Naudžiūną ir kelis įta
kingus lietuvių draugus amerikie
čius. Čia išgirdome buv. Illinois 
valstybės senatorių Lanigan, da
bartinį Illinois senato mažumos 
vadą sen. Harr is , Lemonto mies
telio prezidentą ir žinomą JAV 
kongreso narį, E. Denvinski. Sių 
amerikiečių trumpos kalbos turė
jo padaryti įspūdžio mūsų jau
niesiems. Kongreso narys Der-
winski pavėlavo, nes turėjęs at-

lituanistinės mokyklos tautinių 
šokių grupės pasirodymo, Emili
jos Pakštaitės kanklininkių ir 
Fausto Strolios studentų vokali
nio vieneto "Vaiva", palydint 
kanklėms ir fortepijonu. Ir šo
kiai ir dainos klausytojus malo
niai nuteikė. 

Šventė baigta kava ir skanu
mynais. Baigiantis pranešta, 
kad surinkta per 1,200 dol. au
kų. Dalyvavo apie šimtas jauni
mo ir apie 250 suaugusių Le
monto bendruomenės narių. 

A.D. 

A. 4- A. 
ELZBIETAI KONKULEVIČIENEI 

baigus šios žemeles kelione, didžio liūdesio pri
slėgtąsias ponu MILAKNIŲ ir MARKEVIČIŲ šeimas. 
dėl jų mylimosios mamytes, uošves, seneles bei 
proserteles mirties, nuoširdžiausiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Bronius ir Sofija Staniškiai 
IVtToitas 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WATEB WELL 

FCMP PROBLEMS SOL VED 
Free estimates 

JAMES S. BRICKEY & SON 
TeL 964-4488 

oooooooooooooooooooooooooo< 

MAROUETTE PHOTO 
SUPPIY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IRMfiGEJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvir tai vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 8-8998 

CUeago, TIBnoia. 60629 

GREIČIAUSIAS TIESIOGINIS KELIAS J LIETUVA 
1976 metu Ekskursijas i Lietuva 

\ T K N O S > K V A I T O FTK>Ki~R>r.jov j U F T T \ \ 
J.VK-R M U K I ! KKSKt"R>IJO.S l I.IKT! \ \ _ \\ -THU \ _ 

BAVARIJA. IK V OKI KTU A 

>T?:\OS SAVAITES KKSKT.T.SIJO^ l L ! - r - " V A 
6 naktys Vilniuje | fiena Kaune, 1 naktis Frankforte 

BaL 15—bat 23 $729 Rūgs. 16—rttgs. 24 . . . . $779 
Geg. 6—geg. 14 $779 Rogs. 30--*p*L 8 $779 
Geg. 13—geg, 21 $779 Spal. 14-spel. 22 . . . . $779 

DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA, AUSTRIJĄ, 
BAVARIJA IR VOKIETIJA 

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Viennoje, 4 naktys Muniche 
Geg. 20—Mrž. 3 $979 TM-? l —«^> 29 . . . . $1699 
Birž. 17—Uep. 1 $1099 Rugp. 19—rūgs. 2 . . . . $1099 

Į ekskursiją iškaitoma: Lėktuvų kelionė "economy class GIT"; 
Pirmos klasės viešbučiai, dviem kambary; Trys valgiai dienoje, iš-
skyrius du valgius Austrijoje ir Vokietijoje; Apžiūrėjimas įžymy
bių, persėdimai, bagažo pervežimai ir susisiekimai autobusais. 

Ekskursijos kainos yra iš Bostono, New Yorko, Montrealio via 
Lufthansa linijomis. 

Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursijas prašome 
kreiptis į: 

ALGTRB M J T K O GALAXY TOCRS & TRAVEL 
8 WMte Oak Road ^ ^ 141 Lindę* Street 
Newton, Mass. 02168 vFeUesley, Mass. 02181 
TeL: 617—969-1190 Tel: 617—237-5502 

4 

A. f A. 

A L B I N U I Z I M A Y I C I U I m i r u s , 
seserims Lilei, Elniai ir Jūrai giliausią 
užuoj3ut? reiškia 

Room additions, siding and all 
types of remodeling. 

Free Estimates 

PHONE — 422-3469 

Room additions, basement3, recre-
ation rooms, kitchena and bath.i, 
siding and roofing. 

PHONE 599-5046 

Beliūnai 
Jakščiai 

Jurciai 
M. Puodžiūnas 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR ŠONUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

i 

Brangiai motinai Lietuvoje mirus, 
DR. PRANUI SUTKUI 

IR JO SEIMAI 
gilią užuojautą reiškia 

Illinois Lietuviu Gydytoju 
ir Dantų Gydytoji! Draugija 

Laidotuvių Direktoriai 

j 
6845 SO. WESTERN AVB. 

&WANS 
TRYS MODERNIŠKOS 

A l R ^ O N D r n O N E D KOPLYČIOS 

UA&NOMS VOTA 
REjrab&e 7*8600 BEpvbHe 7-Mti 

•.-V.acV.**3r 

A. t A. Elzbietai Konkulevičienei mirus, 
a; HALINAI i- ~r. ANTANUI MILAKNTAMS. 
VITAI ir jos 5e:mal užuojauta reiškia ir kar-

suKter 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

0OVYDAS P, GAIDAS GERALDAS F. OAIMIF 
anūke: J^ : 

-RYS M::EHNIC KOPLYČIOS 

Ona Mironaitė ir 
Grybausku šeima 

1330 South Gaiifornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

460501 Soutr- Hermitage Avemit 
Tilefonas fArth M74< 

A. f A. 
ELZBIETAI KONKULEVIČIENEI mirus, 

dukteri HALINA ir dr. ANTANE MILAKNIUS bei jų 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Elė ir Domas Giedraičiai 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
LJ*»tTiviq Laidotuvių Direktorių Aaodaeijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SS07 8. UTUANICA AVE. TeL TArds 7-S401 

A. t A. Vladislava Indriūnienė 
KURKLETYTfi 

Gyveno 2517 W. 69 Street, Chicago. Illinois. 
Po sunkios ir ilgos ligos mirė vas. 19 d-, 1976, 11:30 vai. 

vak., sulaukus 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 17 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas, duktė Audronė 

Woznak. žentas Edward. 2 anūkės Patricia Ir Nancy, Lietuvoje 
brolis Viktoras Kurkletis su šeima ir kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 South 
Western Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirmad., vas. 23 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

NtriiSde Vyras, duktė, žentas ir anūke*. 

Laid. direkt Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VTnrima 7-68T2 
2*84 W. 69tr STREET TeL REpabHc 7-1213 
11023 Soathwest ffighvay. Palos HtlLs, UL TeL 9744410 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL L.\larette l-SSTl 

POVILAS J. RIDIKAS 

3254 S. KALSTED STREET TeL VArds 7-19U 

JURGIS F. RUDMIN 

33i9 S. UTUANICA AVE, TeL TArda 7-1138-39 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 S. SOth AVE. CICERO, CLL. TeL OLympte 2-1008 
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X Ukrainiečiu ir bftu\1u pa 
' sitarimas dėl bendros veiklos ' jaus moterų gildą kovo 7 d 

'nės (1895-1974) pagerbimą Eal- kyklos tėvų komitetas posedžia-
zeko muziejuje ruošia muzie- į vo ir aptarė mokyklos reika-

buvo vasario 14 d. Altos busti 
j nėję. I š lietuvių pasitarime da 

4-6 vai. po p. 
X Buvęs prez. 

lyvavo Lietuvos gen. konsule J. i Ntvooas asmeniškai 

lus. Mokykloj dabar mokosi 141 
i mokinys ir dirb;-. 25 mokytojai. 

Richardas vadovauja direk: orius Vy tau ta s 
pasirašytu Kamantas ir vicedirektorius U" 

Antanas Breimerls. Balandžio 
24 d. įvyks mokyklos pavasario 

laišku atsakė Am. Liet. Res
publikonų Cicero Lygai į Kalė
dų ir Naujų Metų sveikinimą, balius, kuriam jdomią progra-

X Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Atstovu rūmuo
se "YVasbington, D. C. ruosia-

Daužvardienė, Altos atstovai 
dr. K. Šidlauskas, A. Pakalniš
kis ir keletas kitų lietuvių, iš 
ukrainiečių — gen. W. Filino- Laiške prisimena p. Nbconienės mą ruošia aktorė Julija Cijūnė-
wich, dr. M. Beck ir kt. Pasita
rime buvo ypač pabrėžtas vie
ningos veiklos reikalas dėl savo 

mas kovo 4 d. Minėjimą globo- į - g ^ a - t , tėvynių. 
ja kongr. Daniel J. Fiood, mal-j x g v # K a z i i m e r 0 ^ ^ -*. 
dai sukalbėti pakviestas kun. A. L ^ j , iaidlmų ^ ^ ^ T k s % žyniavimo metu. Savo ir šei 

mneJ'1" į sekmadienį, vasario 22 d., 2 v. I mos vardu perduoda geriausius 

ir dukters Julijos šiltą priėmi- Į lienė. Tėvų komitete dirba pirm, 
mą lietuvių tautinių šokių šven- i Milda Povilaitienė. M, Balčiaus-
tėje Chicagoje 1972 m. Taip pat 
prisimena šiltus santykius su vi
sais Amerikos lietuviais jo pre-

kas, R. Krištopaitis, A. Strimai-
tis, R. Šarauskienė ir V. Šoliū- I 

Chicagos žinios 
KE-CtA TELEFONUS 

Illinois Bell telefonų bendro
vė, gavusi leidimą, keičia apa
ratų įtaisus, ir tebus galima 
šaukti įmetus 20 et. 

AUTOMOBILIŲ PASODĄ 
Didžiulė automobilių paroda 

McCormick rūmuose, Chicago 
! je, bus nuo vasario 21 iki kovo 
2 d. 

mą vyks Altos atstovai T. Blin 
strubas ir dr. K. Šidlauskas. 

p. p. Marijos aukšt. mokyklos į linkėjimus visiems 
patalpose, bus lietuviškų užkan- j Amerikos 200 metų 

Dr. Petras Kisielius, Atei- džių 
vadas iš-j x lietuviai dailininkai tele-tininkų federacijos 

proga. Laišką 
pirmininkui Jonui Vasaičiui. 

nas. Mokyklą remia LB Lemen
to apylinkė, jos pirmininkas K. 
Laukaitis visada dalyvauja tė-

lietuviams į vų komiteto posėdžiuose, 
sukakties j x A. V. Valaitienė, gyve-

adresavo lygosinanti Eastlake, Ohio, pratęsė 

skrido į Kanadą dalyvauti To
ronto ateitininkų metinėje šven-

vizijoj. Vasario 23 d, pirmadie
nį, 6:30 v. r. Its VVorth Know-

tėje, kuri vyksta šį šeštadienį ir į ing programoje, per televizijos 
sekmadienį. Dr. P. Kisielius 2 stotį, bus duodamas pasikal-
grjš sekmadienį įbėjimas su lietuviais dailinin-

X Solistė Roma MastienėJ1"118' ^ " ^ !*roda- ^ t * * « I skaitoma poezija, dainuojama. 
Venecuelos lietuvių pakviesta, i m e t u Ctecagos miesto bibliote- j užkandžiai visą laiką. Visi lau-

"Draugo" prenumeratą ir kar-
X Agronomės ir gydytojo tu užmokėjo už savo sūnus kaip 

patarimai žmogaus maitinimosi | dovaną. Nuoširdžiai dėkojame 
reikalais bus pateikti Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 
vai. po pietų. Bus rodomi filmai, 

koje. 
x Jonas Talandis, Amerikos 

šiuo metu vieši Caracas ir Va
sario 16 minėjime atliko dides
nę meninės programos dalį B * * * " » * respublikonų federaci-
Caracaso -Draugo" redakcijai • J08 pirmininkas, praneša, kad 
atsiuntė labai šiltus sveikinimus [federacijos susirinkimas planuo-
ir sako, kad sutikti lietuviai b e ! ^ 1 ^ sušaukti tautinių grupių 
galo vaišingi respublikonų konvencijos metu 
" x Marąuette Parko lietuviai; Se?UŽė* PhUadelpmjoj. 
kviečiami dalyvauti LB Mar-
quett Parko apylinkės meti
niame susirinkime, kuris įvyks 
vasario 22 d. tuoj po pamaldų 
11:30 vai. Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. 

X šv. Teresės Kūdikėlio Jė
zaus draugija, priklausanti Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijai, 
ateinančio mėnesio susirinkimą 
turės kovo 2 d. 7:30 vai. vak. 
parapijos mokyklos salėje. Susi
rinkime bus pranešimas apie 
balandžio 4 d. bendrą Komuni-i 
ją ir balandžio 25 d. vykstančių j 
šeimų šventę. Susirinkimo šei- Lietuvos nepriklausomybės vasario 
mininkė bus Ann Verbiskl 1 6 - s i o s a t k M m o a k t * a k a i t o s a v -

kūrėjas Alfonsas Urbonas, asistuo-
X Bernardas ir Birutė Vin- i ja studentai Irena Mažeikaitė ir 

dašiai, gyveną Chicagoje, vasa- Zigmas Mikužis vasario 15 d. Ma-

kiami. 
x Juozas Leiberis, New Bri

tam, Conn., atnaujindamas pre
numeratą aukojo 7 dolerius. 
Ačiū. 

X Ieškoma vyresnio amžiaus 
moteris, kuri galėtų apsigy
venti namuose Marąuette Pke„ 

i -i .*• J „ t • Alvudo radijo 446-ji paskaita šį 
palaikyti draugystę senesnio . . 

už 100 dol. čekį. 
x Aukų po 5 dolerius atsiun

tė: 
Jonas Leonavičius, Dearborn, 
Dr. Zigmas Smilga, Chicago, 
Pr. Dvilaitienė. Cicero, 
O. Kazragienė, Chicago, 
Nežinomas aukotojas, pašto 

antsp. Hebron, IN. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 

x Kūrybingumu padėkime 
kenčiantiems — šia tema bus 

Marąuette Parko KtanipUMa •tmtcyfcioa mokiniai įžygiuoja su vėliavo
mis, mokyklai minint Vasario 16-ją. Nuotr. A. <Julbinsko 

IS ARTI IR TOLI 

FILMAS IR MIRTIS 
Chicagoje garsinamas filmas 

"The Devil Within Her". Jame 
vaizduojamas velnio apsėstas 
kūdikis, nešąs mirtį tiems, ku
rie priartėja. Filmo paveiktas 

rėj, sen. G. J. Beall pasiūlius, L ^ Kubbard, 18 m., atsilikusio 
i buvo išspausdinta "Congressio- išsivystymo, įsitikino, kad jo gi-

— Kun. A. Dranginio, Balti-; n a l f^ord" leidinyje. J mikčių , su kuriais gyveno, kū-
morės šv. Alfonso par. adminis-1 I dikis velnio apsėstas, kad tas ir 
tratoriaus, malda, kurią sukai-Į — ****»• Kezio, SJ, paruostas j a m ^^ a^-ešt nelaimę ir tą 
bėjo minint 100 metų s u k a k t į . r U m a s "Sala" Los Angeles Šv. k Q d i k j _ R e n e e Ducksworth — 
nuo lietuvių įsikūrimo Baltimo- j Kazimiero parapijos salėje bus ^metė p r o l a G g ą ^ 1 2 . to aukš-

J. A. VALSTYBĖSE 

x Vaclovas Kasakaitis, Wil-
lovvich, Ohio, atsiuntė 9 dolerių 
auką. Ačiū. 

to. Jis užsimušė. 
tavo kaltininką. 

Policija ares-

KSINEŠfc KCDIKl 

ko skaitytojai, jį remdami. 
7 dolerius aukojo: 

Po 

amžiaus moteriškei. Kreiptis j 
iprel. Mozerį arba Maria Kin-
čius, tel. 523 - 1402. (sk.) 

X RAŠOMOSIOS maš. lietuvišku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
suose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St., 
ir vakarais pas A. Daugirdą tel. 476-

Į 7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731 (sk.) 

šeštadienį, 9 vai. ryto, per Sofi
jos Barčus šeimos radijo valan-
dą. 

X Filmas "Sala" bus rodo
mas sekmadienį, vasario 22 d., 
11 vai. ryto ir 2 vaL popiet Jau
nimo centre. (Pr«) 

rodomas kovo 20 (šeštadienį) 
j 8 vaL v. ir kovo 21 (sekmadie-
j nį) tuoj po sumos. Filme pa-
| vaizduota Cahfornijos lietuvių ; 
! gyvenimas. ^ m o demonstravi-j u V a i k ų ligoninės Chicagoje 

Lz tvirtą oienra*tį pasiaa- - ^ organizuoja LB Kultūrinių • jamaL £ £ £ dėvinti balta Ii-
popiečių komitetas. goninės uniforma, išsinešė mė-

— Uršulė ir Leonas Bliskiai, nesio amžiaus kūdikį Willie 
St. Petersburg Beach, nežiūrint \Vatkins. Atėjusi motina kūdi-
prisirišimo prie savo Florida kio nerado. Policija kaltininkę 
Dolphin motelio, suranda laiko surado. Tai buvo 14 m. mergai-
daug padėti darbu ir patarimais tė, kuri norėjusi su kūdikiu 
kaimynystėje naujai įsikūru- gauti didesnę šalpą. 
šiems tėvams pranciškonams.' 
Bliskienė aktyviai reiškiasi lie-' 
tuvių klubo chore ir oktete. 

— Michigan universiteto laik-

Dr. V. Lelis, Rochester, 
J. F. Ruokis, Brockton, 
Al. Baltušis, St. Charles, 
Aldona ir Juozas Šuiaičiai, 

La Grange Pk., 
Stasys Čiužas, Chicago, 
Juozas Liuima. Cleveland. 
Visiems esame labai dėkingi. 

x Penktoji Tautinių šokių 

Tada leidinėlis buvo kuklus ir 
neturėjo lietuviškų rašmenų. 
Dabar TA yra puikus savaitraš-

šventė jau anksčiau inkorporuo- i rastis "The Michigan Journal" j ̂  ^ sum^iai redaguoja kun. 
x Primename, kad kandida- ; ta Illinois valstijoje, gavo Inter- j vasno 16 d. laidoje įsidėjo di- į P r a n a s Dauknys leidžia Aus

tų siūlymas i JAV LB VHI-ją nal Revenue Service pripažini- dėsnį straipsnį apie Uetuvių stu- | traii^ lietuvių katalikų fede-
mą, kuriuo visi aukotojai š i a i ! ^ 1 1 ^ klubą, primindamas pa-
šventei turi teisę aukas nurasy- j vergtą Lietuvą, Lietuvos Kata-

njos auKst 
cagoje. 

mokyklos salėje Chi-
Nuotr. C. Genulio 

įTarjbą baigiasi š. m. kovo 1 d 
x Weiss Travel Bureau, Inc. Į siūlomų kandidatų sąrašus siųs-

4837 W. Irving Park Pvd., Chi- ti JAV LB Vidurio Vakarų I ti nuo valstybinių mokesčių. ("kų Bažnyčios kroniką ir Lie-
cago. Ei. 60641 yra visada pasi- \ Apygardos Rinkimų komisijos: Aukų nurašymas galioja nuo šių j t u v i u jaunimo kongresą Pietų 
ruošęs suteikti reikiamas inf or- į pirmininkui Algiui Kazlauskui metų pradžios. Čekius reikia ra- * 
macijas ruošiantis kelionei į adr. 11617 W. 139th St., Orland syti: Lithuanian Folk Dance 

FestivaLs, Inc. vardu. (pr.) 

racija. 

x "Laiškų Lietuviams" kon-

jaunirrias. Po programos — vai
šės kavinėje. Bilietų bus galima 
gauti prie įėjimo. Visi kviečiami 
dalyvauti. (pr.) 

x Juozas _vynys, patyręs I n -

rio 13-14 dienomis buvo išvykę į 
Omahą, Nebr., dalyvauti savo 
giminaičio a. a. muz. Bromaus 
Jonušo laidotuvėse. 

X Inž. Viktoras Naudžius, 
visuomenininkas, lankėsi "Drau
go" administracijoje pratęsti 
prenumeratos ir pridėjo 17 dol. 
auką spaudai stiprinti. Nuošir
dus ačiū už auką. Kartu skel
biame V. Naudžius garbės pre
numeratorium. 

y Šeštadienį, vasario 
Liet. Taut. Namuose 
je, rengiamas balius "Dirvai 
paremti. Jo programoje: daini
ninkė Vanda Stankienė, aktorė 
Eglė Vilutienė, Ąžuolo Stelmo
ko orkestras, karšta vakarienė, 
turtingas laimėjimų šuimys ir 
kt. Pradžia 7:30 vai. vak. įėji
mas S10. — asmeniui. Užsira
šyti telef. 476-6S41 (A. Kreme-
rienė) arba 434-7270 (E. Valiu-1 jau virš 20 metų kaip veikia le-
kėnienė). Baliaus rengėjai: įganai š:oje kolonijoje, atlieka j 
ALTS Chicagos, East Chicago?. | kultūrinę ir visuomeninį darbą 
ir Cicero skyriai. (pr.) j ir turi visuomenės pasitikėji-1 

mą. Visi kviečiami dalyvauti. 
(pr.) 

Amerikoje ar užsienyje. Tei- Park, DI. 60462, teL 312 — 
rautis apie papigintas grupines; 349-1911. Kandidatas gali būti 
skraidąs ir nuolaidas, kurias nuo 18 metų amž. Kandidatus 
galima pritaikinti skrendant iš j gali siūlyti nemažiau kaip de-
mie3to į miestą ar į užsienį. Į šimts tos apylinkės registruotų 

certas bus šj sekmadienį, vasa- Naujausias informacijas gausite į narių. (pr.) 
rio 22 d , 4 vaL p. p. Jaunimo Į pas R. Raslavičienę tel. (312) 
centre. Meninę programą atliks 545-6466. (sk.) 

X Chicagos skautų-čių tradi
cinė kaziuko mugė ivy>£s kovo 

Amerikoj. 

AUSTRALIJOJE 

ESTIJOJE 
— Estų Evangelikų liuteronų 

Bažnyčia išeivijoje, kaip prane
ša "Svečio" žurnalas, pr. metų 
pabaigoje išleido anglų kalba 

Ona Sadauskienė,! atsišaukimą, kuriuo kreipiasi į 

X Dėmesio gydytojai ir dan
tų gydytojai! Yra ruošiama iš
leisti adresų knygutė, panaudo
jant "Medicinos" žurnalo karto
teką. Gydytojai bei dantų gydy-

— A. 
vasario 7 dieną mirusi Mel-'viso pasaulio Bažnyčias, prašy-

rren. 7 <i. Jaunimo centre. 5620 ! ^ o u r n e b u v o p a^do t a vasario dama nepamiršti pavergtų estų, 
S. Claremont Ave Skautų-čių j ® * F'aw 'lcner kapinėse. Buvo ki- latvių ir lietuvių savo maldose 
vadovvbės kviečia visuomenę * *--* * Vilkaviškio. Sulaukė 76 ir veiksmuose kovoje dėl lais-
atsilankyti ir paremti skautiško 

X Grandinėlės Koncertas -
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 
mokyklos aucatorrjoje, 6700 So. I tojai, kurie negauna PLOS žur-

eomo Ta* pildvtojas, greitai : r | 2 K _ V _ i _ _ _ _ ! G r a n d i n ė l ė a t " | n a l ° ******* arba nepagei 
tvarkingai užpildys jūsų F e d e - ! ^ . ^ [**?** " ^ ^ **]**** kad butų įtraukti į ad 

jaunimo veiklą. (pr.) 

ryto iki vėlaus vakaro. 7259 S.; 
Francisco Ave. Telef. PR 6-1349 

(pr.) 
X LB Marquettc Parko apy

linkės valdyba šaukia metinį; 
susirinkimą šį sekmadienį, tuoj ' 
po pamaldų 11:30 vai. parapi-' 
jos salėje, ši JAV LB apylinkė; 

nauja muzika. Bilietai gaunami 
Gifts International, Inc., Jono 
Vaznelio prekyboje, 2501 YV. 
71st St , Chicago, 01. 60629. Tel. 
(312) 471-1424. Ruošia P.LJ.S. 
Ryšių centras. (pr.) 

10326 Kipling St. Westchester, 
111. 60153, telef.: (312) 865-1456. 
Ypatingai pasigendame jaunųjų 
medikų adresų. 

L Dargienė, admin. 
(pr.) 

STASE'S FASHIONS — 
naujai atidaryta kūdikių ir vai
kų rūbų krautuvė, 6237 S. Ked-
zie Ave., Chicago, 111. Telefonas 
436-4184. Savininkė Stasė Bace-
vfcaenė. Atd. kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:80 v. vak. Pirmad. 
ir ketv. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. 
vakaro. 

INCOME TAX 
Federal & State 

užpildymą atlieka tvarkingai, 
greitai ir maloniai 

JONAS GAUSAS 
6753 S. Artesian Ave. 

Kreiptis kasdien: 776-3021 

^^^ 

Covenant Club Oallery Contemporary Art, 10 North E>earborn str.. 
Chicagoje visą sausio mėnesį buvo išstatyta daii. A. Petrikonio tapy
bos darbai. Nuotraukoj būrys svečių. Iš kairės: A. Petrikonis. galerijos 
direktorius Bernard A. Pried. L Petrikonienė. Da!s paveikslų perkelta 
į 111 N. Wabash Ave., Main lobby iki vasario 29 d. Balandžio pradžioje 
A. Petrikonis rengia parodą Wat«rbury. Ct , Šv. Juozapo auditorijoj. 

x Užgavėnių balius — "Mar-
di Gras 76" ruošiamas Nekalto ' 
Prasidėjimo parapijos salėje va-! 

sario 28 ir 29 d. Tom dienom : 

bus visokių pramogų, bet ypa
tingą dėmesį reikia atkreipti į 
parapijos mokyklos vaikučių į 
pasirėdymą vas. 28 d. 6 vai. iri 
vas. 29 d. 2 vai. popiet, didžiojoj 
salėje. Tai yra metinis įvykis, 
reikalingas parapijai sutelkti 
lėšų mokyklos išlaikymui, fpr.) 

X .Aitvaras nemokamai atsi
lankius pas Gradinską- TV, ra
diją:, patefonai, magnetofonai, 
ploK^teiės ir oro vėsintuvai. 
2512 W. 47 St.. FR 6-1998. 

- Cicero LB šver.čia Vasa
rio 15 šj sekmadieni. 10:30 vai. 
išmaldos £v. Antano bažnyčio
je. Po jų minėjimas par. salėje. 
Kalbas A. Gečys. JAV LB tary-
bon atstovas. Jaunimo centro 
dramos studija, švyturio šokė
jai ir Cicero jaunimą- išpildys 
meninę programą. Po to vaišės. 
Maloniai kviečiami ir laukiami 
visi Cicero ir apylinkių lietu
viai. 

Cicero LB valdybos 
pirm. A. Markelis 

(sk.) 

m. amžiaus. vės. Naujasis estų arkivysku-
— "Tėviškės Aidų" savai t- pas Conrad Veem, gyvenąs 

rastis atšventė savo 20 metų Stockholme. gyvai reiškiasi ko-
sukaktj. Pirmasis numeris pa- voje dėl Pabaltijo valstybių iš-
sirodė 1956 m. vasario 11 dieną, laisvinimo. 

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKĄ 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ 

Mes stengiamės duoti lietuviams geriausią patarnavimą 
ir geriausias pirkimo sąlygas 

A t v y k i t e p a m a t y t i 
n a u j ą m a ž ę C h r y s l e r 

ekonomiška _d ti mylių galionu 

Cordoba 2-Door Hardtop 

Sutaupysit iki $2.300.00 pirkdami 1975 metų Chrysler ar Plymouth. 

Turime jaunuoliams masmų: Cadillac, Buick, Pontiac, OldsmobUe ir 
kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00. Mūsų dirbtu
vėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), sparnus (Fenders) ir 
sureguliuos motorų 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobilių pardavėjas Chicagoje. gerbiamas virS 50 metų. 

Kova men. lUą d.r 
s e k m a d i e n i , 

J A U N I M O C E N T R E 
C H I C A G O J E 

3:00 valandą po pietų 
4usų daJyvavhnas kn~o*>rt*> pa

gelbės mfisų dienr_^iui t-—11 ,., 
vo svarba nždavin). Kviečiame vi-
«us skaitlingai daly- ,uti. 

I \ C N C E R T 4 $ 
IR D V I D E Š I M T T R E Č I O R O M A N O P R E M I J O S Į T E I K I M O I Š K I L M E S 

LAUREATAS JUOZAS KRALIKAUSKAS P r o g r a m ą a t l i k s : 
CLEVELRNDO OKTETAS, vad. Ryto Babicko 

Bilietų kainos: ivl.00 ir $5.00 
BILIETAI GAUNAMI: 

D r a u g o administracijoj, 
4545 West 63rd Street 
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