
a^ 
200 

-

THE L183 ART ?-F CO*ir,~£SS 
SEFEREfcCE DEPAnTKEKT 
SErtlALS DIVISION 
•A'ASr.iNsilvK. D . C . 20022 

GI 

L A t b V . O u O I O U E T U V I U O l E N R A d T I I 

THE LrTHLJAIMlAN WORLD-WIDE DAILY 
4545 WEST 63rd STREET CHICAGO, ILLINOIS 

TELEFHONE: (212) 585-9500 

Vol. LXX Kaina 15 c Printed in two parts ŠEŠTADIENIS — SATURDAY KOVAS — MARCH 6, 1976 Šiandien Draugas 12 psl. N*. 58 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

Prez. Fordo raštas 
lietuviams 

Washingtonas. — Prezidentas 
Fordas atsiuntė raštą niinojaus 
lietuvių respublikonų lygos va
dovybei, kuriems pakartoja tą 
patį, ką buvo kiek anksčiau ra
šęs ir estams (žiūr. "Draugo" 

Vedamasis, skirtas Lietuvai 

Londonas. — -'Religinės ir 
tautinės vertybės Lietuvoje vra 
labai glaudžiai tarpusavyje su- i vasario 27), jog jam supranta-
sijusios. Lietuviu tauta, nežiū- m a s m ū s u susirūpinimas savo 
rint sunkių priespaudos sąlygų, j t ė v i J ž e m e - J i s užtikrina ir lie-
yra l a ik ius i stiprią tautinę ta- i ^v ius , kad Amerika niekada ne-
patybę ir likusi ištikima savo į Pripažino ir dabar nepripažįsta 
tikėjimui", rašo Britanijoje an- J Estijos, Latvijos ir Lietuvos in
gių kalba' leidžiamas žurnalas ; korporacijos į Sovietų Sąjungą. 
"Religija komunistų valdomuo- j 
se kraštuose", paskutinio nume- K a l č i a u s i a s b l l V O 
rio vedamąjį paskyręs Lietuvai j 

ž. ū. ministeris 
Maskva. — Vakar turėjo baig

tis sovietų komunistų XXV kon
gresas. Paskutinis posėdis turė
jo būti labai slaptas. Buvo nu
matyta išrinkti 241 narys j cent
rinį komitetą. Praktiškai reiš-

Straipsnyje žurnalas dokumen
tuotai nurodo sovietų pastan
gas surusinti lietuvių tautinę 
kultūrą ir sunaikinti tikėjimą, 
visomis propagandinėmis prie
monėmis skleidžiant ateizmą ir 
varžant religinę laisvę. Rusų 
spaudimo aukos, rašo žurnalas. 
yra ne tiktai Lietuvos katalikai, j k ė ) ' t u rė įo paploti pateiktam są 
bet ir intelektualai, kuriuc s ko- j r a š u i B u v o a a n k s t o ^ąįmt 
munistų partija nuolat kaltina Į j o g Brežnevas ir jo artimiau-
nepakankamu marksistiniu išsi- siej-,- b u s t&m sąraše, nebus tik 
auklėjimu. Tačiau tiek tikin- ; ž e m ė s ū k i o ^ ^ „ 0 i r d a r ke_ 
tieji, tiek ir intelektualai - kul- i 1TU k u r i e a t s a king i už ekonorni-
tūrininkai Lietuvoj, pažymi žur- j n i u s r e , ; k a ] u s > } r ^ i neT)asiseki-
nalas, priešinasi religinės ir kul- j ̂  b u s j i e m a s u v e r s t i / 
tūrinės laisvės varžtams, kovo- j 
darni už sąžinės laisvę ir lietuvių Maskva. — Jau oficialiai ži-1 
tautinio charakterio apsaugo ji- noma : Leonidas Brežnevas pa-! 
mą. Laikraštis savo tvirtinimus į lieka partijos generaliniu sek-1 
pagrindžia konkrečiais duome
nimis. 

Kuba grasina Afrikos 
balti lesiems 

"Nenorime, kad Kuba pasidarytų Rinkos policininku", sako Kissingeris 

Wasnmgtonas. — Kissingeris 
įspėjo Kubą, kad nesikištų į ki
tų pietinės Afrikos valstybių 
reikalus. Yra nujaučiama, kad 
Kubos kariniai daliniai, baigę 
karą Angoloje, pradės naują, o 
tai sudarytų didelę tarptautinę 
problemą, tik sekretorius nesa
ko, ką tada darytų Amerika. 
Kai didėja Rodezijos ir Mozam
biko įtempimas, Kuba gali savo 
karius pasiųsti prieš Rodezijos 
baltuosius. 

Sekretorius Kissingeris pa
brėžė, jog Amerika neremia bal
tųjų mažumos Rodezijos vyriau
sybės ir nepritaria, kad Pietų 
Afrika amžinai kontroliuotų Na
mibiją (Pietų - vakarų Afriką), 
bet sakė. jog jokia Vakarų he
misferos šalis neturi teisės kiš
tis savo iniciatyva į vietinius 
ginčus. "Mes nenorime, kad Ku
ba pasidarytų Afrikos policinin
ku", kalbėjo Kissingeris Atsto-

Badacjantiems padėti 

New Yorkas. Amerikos 

| retorium. Jis pat s pranešė kon- Į 
greso dalyviams apie išrinkimą • 
16, ne 15 politinio biuro narių' 
su mažais pasikeitimais. Kaip ir 

1 buvo iš anksto žinoma, žemės 
katalikų, protestantų ir žydų ūkio ministeris Dimitri Poljans 
organizacijos paskelbė bendros; ki nebuvo tr inktas , liko atpir 
akcijos prieš alkį pasaulyje pro- į k:mo ožiu. Naujais nariais iš-
gramą, ši akcija bus pravesta j rinktas kitas Dimitri - Ustinov, | į 
šiais metais Amerikoje įvyks- | 68 metų, ir dar vienas — Gri 
tančio Tarptautinio Eucharisti- | gori Romanov, 53 metų. 

Pirmasis 
ambasadorės 
"malonumas" 

Londonas Mrs. Anne Arm-

Kodel krinta 
karių morale 

New York, -.» '-"Ners^eek" 
pacitavo gen. Alexanderio Haig 

vų rūmų Užsienio santykių ko
mitete. 
VVashingtono sluoksniuose tvir

tinama, kad Amerika galinti 
imtis tam tikros akcijos. Kokia 
ta akcija būsianti, kaip bus ban
doma sulaikyti Kubos interven
ciją, nežinoma. Viena tik aiš
ku, jog bu s prašoma Kongreso 
pritarimo. 

Kiekviena Lotynų Amerikos 
šalis, išskyrus vieną (greičiau
siai Peru) yra pasipiktinusi Ku
bos akcija Angoloje, sakė Kis
singeris. "Galimas dalykas, kad 
Kuba tą patį gali padaryti ir 
šioje hemisferoje". 

Ne .rukus Kissingeris skris į 
Afriką. Aplankys Nigeriją, Tan
zaniją, Zairą. Zambiją. Nutarė 
aplankyti ir Pietų Afriką, bet 
Rodezijos — ne. 

Tanzanijos ir Zambijos laik
raščiai pritaria Mozambiko už
imtai pozicijai. Iš valdžios sluoks 

nių oficialių pareiškimų nebuvo. 
Jungt. Tautų gen. sekretorius 

Kurt Waldheimas yra ::krac, 
jog JT Mozambikui išlygins nuo
stolius, kurie susidarys p—ket-
kus blokadą ir kai gekšmkeBai 
ir uostai neturės darbo. 

Maskvos Tass taip atsi'iepė-
Rodezijos viduje partizanai ir 
kaimynai pradėjo "išlais-.-ramo 
frontą", o baltieji panikoj vr 
pradėjo bėgti. 

Cape Town, P. Afrika. — Mi
nisteris pirmininkas John Vors-
ter bijo, kad Mozambiko pa
skelbta Rodezijai blokada gali 
sukelti tikrą karą. Jis tik atsi
sakė pasakyti, ką Pietų Afrika 
darytų karui kilus, ar eitų pa
dėti Rodezijai. Neaišku, i r ką 
reikės daryti, kai Rodezijai liko 
tik vienas išėjimas į pasaulį per 
P. Afriką, ir vienintelis iš ten 
einantis geležinkelis ir prie jo 
uostas bus perkrautas. 

nio kongreso programos rėmuo
se. Jos tikslas yra — konkrečiai 
paliudyti krikščionių ir kitų re
liginių bendruomenių solidaru-

Maskva, — Maskvoje reziduo
jantiems laikraštininkams įdo
miausia šiomis dienomis sekti 

mą viso pasaulio alkstantiems, i vadinamųjų komunistinių parti-
o vnač ūkiniai besivystančių' fo disidentus — italų, prancū-
kraštų vaikams, kurie dėl mais-1 « * jugoslavų, britų ir rumunų 
to stokos yra pasmerkti mirčiai, i atsisakymą aklai klausyti Mask-
Pagalbos akcijos sumanytojai i v °s . Ta proga prisimenama, kad 
ragina kiekviena amerikiečių ! "* i g 2 ° b u v o P r a š ū s nesutari-
šeimą Gavėnios metu viena die- j m a i - i r **&*. a t s k U o trockistai. 
ną susilaikyti nuo valgio ir t o - į B u v 0 J* i r s t a l i n o pikais, ** 

strong, Amerikos ambasadorė i žodžius, kad Varšuvos pakto 
Britanijai, tik pradėjusi darbą, Į valstybės stengiasi infiltruoti j 
jau pirmą dieną susilaukė "raa- j NATO dalinius savo agentus s 
lonumo": trockistų komunistų; silpninti karių moralę. Tą pa-
laikraštis '-Red Weekly'" pa- j stebėjo ir kiti Vakarų Europos 
skelbė sąrašą 56 Amerikos a-1 karininkai, paminėdami ypač 
gentų. 10 jų priklauso labai i krintančią kareivių moralę olan-
slaptai Tautinei saugumo agen-Įdų daliniuose 
turai. Sąrašą, sako laikraštis, 
gavęs iš ambasados žmenių. 

PEKINAS MINI KALANTA 
IR KITUS LIETUVIUS 

Stalinas pasistengė juos greit 
likviduoti. 

Polio liga mažėja 
Geneva. — Tarptautinės Svei

katos organizacijos Genevoje 
duomenimis, vaikų paralyžiaus, 
polio, liga sergančiųjų skaičius 
pastaraisiais metais yra žymiai 

Nairobi. — Sovietų ištreni
ruoti Ugandos lakūnai pradėjo 
skraidyti iš jų gautais Migais. 
praneša Ugandos radijas. Prezi
dentas Idi Amin ta proga pagy-

ir sionistais". 

Canberra. — Australijos už
sienio reikalų ministeris Andrew 

Iriu būdu sutaupytus pinigus 
paskirti badaujantiems. Pagal 
apskaičiavimus, šiais metais ne
mažiau kaip dešimčiai milijonų 
žmonių gresia bado mirtis: pusė 
jų bus penkerių metų nesulaukę 
vaikai. 

Pauliaus VI raštai 
Vatikanas. — Vatikano kny

gų leidykla išleido popiežiaus 
Pauliaus VI pasakytų kalbų ir 
paskelbtų ^ * ^ . < ^ ; k a i tropiniuose ir"subtropiniuo- į Mnrja daugelyje vietų pridarė 
tąjį tomą. Naujai išėjusi knyga, k ^ , i f c naralvžiaus nuostolių. - vi««,lai s ^ n ™ 
apima 1974 metaig pasakvtas ! s e k r a s t , a o s e vaikų paralyžiaus : * 

Amnestijos 
politiniams 
kaliniams 

Parvžius. — 'Tebūna suteik-
rė Maskvą, kad Ji padeda kovoti te amnestija viso pasaulio po-
su "imperialistais, kolonialistais; l i t i n i a m s kaUniams. ypač tiems, 

kurie dėl savo įsitikinimų kali
nami socialistiniuose kraštuo
se", pažymi ukrainietis matema
tikas Leonid Pljusšč atvirame 

sumažėjęs. Polio ligos atvejai I dienį Minnesotojc iškrito iki 10 
pasidarė retesni ypač Europoje, I inčų sniego. Vėjas, lietus ir per-

Peacock savo pirmoj kalboj j l a i š k e pasiųstam Rytų ir Va
karų Europos komunistų par
tijų vadovams. Pljusšč, kuris 
neseniai buvo paleistas iš sovie
tų psichiatrinės ligoninės ir da
bar gyvena Prancūzijoje, para
šė šį laišką rv^ium su sovietų 
komunistų partijos kongresu 
Maskvoje. 

smarkiai atakavo Sovietų Są
jungą dėl kišimosi j Angolos rei
kalus. 

St Paul. — Naktį į penkta-

kalbas ir parašytus r l ^ s / k u - ! a t v * j a i ^ a P a S a u s ė * 0 r ^ ' 
rių iš viso yra 292. Pasakytos | ™*fc ruošia plačią skiepijimo 
kalbos ir raštai akivaizdžiai liu
dija, jog Bažnyčia sielojasi vi
somis šiuolaikinio pasaulio pro
blemomis ir rūpinasi konkrečiai 
padėti žmonijai jas išspręsti. 

Kiek vienam kunigui tikinčiųjų 
Washingtona5. — Kiek vie

nam kunigui Amerikoje tenka 
aptarnauti tikinčiųjų? "Serra 
International Magazine" patei
kia skaičius: katalikų kunigui 
tenka 860 tikinčiųjų, episkopa-
lų — 250, pietinių baptistų — 
400, baptistų — 200. metodistų 
— 300. liuteronų — 380 presbi
terionų — 210. 

Skaičiumi Amerikoj daugiau
sia yra katalikų — 48 milijonai 
tikinčiųjų su beveik 56 tūkstan
čiais kunigu. 

akciją polio epidemijai nugalėti. 

o viesulai apgriovė 
namus, sutraukė elektros laidų 
daugely valstijų, nuo Mmneso-
tos iki New Yorko. 
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10.000 slidininkų, Kasmetinis Šveicarijos "cross-country" maratonas 
^Sreicarijos turizmo biuro nuotr.) 

Laiško autorius, griežtai pa
neigia kai kuriuose sluoksniuo
se reiškiamą įsitikinimą, kad 
sovietų komunistų partija po 
dostalinizacijos yra pasikeitusi 
"Neužmirškite Čekoslovakijos 
invazijos", jspėja Pljusšč; "1968 
metų įvykiai Č knslovakijoje te
atveria visų tau'ų ir žmonių a-
kis!" Savo laiške £aip pat at
kreipia viešosios opinijos dėme
sį į kai kurių sovietų politinių 
kalinių likim?, ^"imindsmas ka
linamus — tarrtautinės orga
nizacijos Amnes'y International 
sekretorių Maskvoje Andrėj 
Tverdodrilebovp.. rašytoją Vla
dimirą Bukovs'.j. buvusį Sc4že-
nicino bendradarbi Gabriel Su-
perfin ir Nobelio taikos premi
jos laureato fuiko Sacharovo 
draugą Sergejų Kovaliovą, nu
teistą už lietuvių religinės litera
tūros platinimą. 

Pekinas. — Oficialioji kinų 
žinių agentūra Naujoji Kinija 
išsiuntinėjo ilgą straipsnį, ku
riame Sovietų Sąjungos užsie
nio politika sugretinama su hit
lerinės fašistinės Vokietijos aro
gantiška laikysena tarptauti
niuose santykiuose. Agentūra 
sako, jog sovietų intervencija 
Angoloje yra pirmoji pakopa 
plataus masto piane, kuriuo so
vietai siekia užvaldyti visą Af
rikos kontinentą. 

Iškelia sovietų komunistų to
talitarinius metodus ir krašto 
vidaus politikoje. Sovietų Są

jungos koncentracijos stovyklo
se, rašo agentūra, yra daugiau 
negu milijonas vergų, kurių 
daugumą sudaro politiniai kali
niai. Koncentracijos stovyklose 
laikomi kaliniai gyvena nežmo
niškose sąlygose ir kankinami. 

(Pažymėtina, kad žinių agen
tūra Naujoji Kinija, pastaruoju 
laiku pranešdama apie disiden
tų kovą už žmogaus teises So
vietų Sąjungoje, priminė ir lie
tuvius, paminėdama Romo Ka
lantos ir kitų jaunų lietuvių 
susideginimą ir įvykusius nera
mumus.) 

Sen, Mansfield 
daugiau 

nekandidatuos 
Washing&>nas. — Montanos 

senatorius Mike Mansfield, dau
gumos vadas, praktiškai ir viso 
Senato nuo 1961, pasibaigus 

Komunistiniai 
kraštai kaltina 

Ameriką 
Bangkokas. — Trylika sveti

mųjų valstybių, komunistinių, 
ambasadorių ir Švedijos užsie
nio reikalų viceministeris buvo 
nuvežti parodyti subombarduo
tą Kambodijos miestą Šiem 
Reap. Svetimieji pripažino, kad 
tai lėktuvų darbas, bet nebuvo 
jokių įrodymų, jog tai padarė 
amerikiečiai. Kambodija ir iki į 
šiol tvirtina, jog subombarda
vo Amerikos lėktuvai. Tuos tvir
tinimus paneigė ir Valstybės de
partamentas, ir Tajas. 

Belgradas. — Jugoslavijos. 
užsienio reikalų ministerijos at
stovas Mirko Kalezic pakartojo j 
Kambodijos kaltinimus Ameri 
kai ir pasmerkė Šiem Reap mies! 
to subombardavimą. visai ne-1 
kreipdamas dėmesio j Valstybės i 
departamento paaiškinimą. 

Tą patį padarė dar Kinijos j 
žinių agentūra Hsinhua ir Ha
nojaus radijas. 

Oslo. — Norvegija atsisakė 
paskolinti ar parduoti Islandijai 
torpedinių laivų ar lėktuvų, ku
riais jie galėtų gintis nuo britų 
žvejų laivus saugojančių l&ivų. 

Kaip apsisaugoti 
nuo naftos 

Seattle. — Apie 50,000 negy
vų paukščių ir naftos sluoksnis 
padengė VVashingtono ir Orego
no valstijų pliažus, sakoma Pa
krančių apsaugos pranešime. 
Dar nežinoma, kieno buvo lai
vas, išpylęs naftą j vandenyną. 
Nėra jokio pranešimo, kad koks 
tanklaivis būtų nuskendęs. 

Kuwauo priešingumai — tradiciniai 
minaretai ii televizijos antenos 

Senatorius Mike Mansfield 

šiam terminui, daugiau nekan
didatuos. Jo vieton demokratai 
rinks kitą. Daugiausia galimy
bių turi senatorius Robert Byrd. 

Kampanijai 
vadovauja 

Mao žmona 
Pekinas. — Jau aiškėja, kas 

vadovauja kampanijai prieš 
Teng Hsiao-pinga ir kitus Ki
nijos dešiniuosius — Mao žmo
na Čiang čing. Ji ir jos šalinin
kai dabar teigia, kad 'idesinieji,* 
priešinasi revoliuciniam menui 
ir nori įpiršti dekadentišką, su
puvusią literatūrą ir kitus me
nus. 

KALENDORIUS 

Kovo 6: Marei jonas, Rože, 
Novilas, Raminta. 

Kovo 7: Tomas Akvinietia, 
Felicija, Rimtautas, Vaidilutė. 

Kovo 8 : Jonas nuo Dievo, Be
ata, Vaižgantas, Gaudvilė. 

Saulė teka 6:20, leidžias 5:45. 
ORAS 

Daugiausia saulėta, bet vė
juota ir šalta, naktį apie 20, 
dieną apie 35 laipsniai. 
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DVASINĖS BRANDOS METAS 
Keturiasdešimt dienų laikotar-i sfpažinimas yra skaudesnis, tie-

pis prieš Velykas yra vadinamas j siog tragiškas. Modemus krikščio-
gavėnia. Tai yra laikas skirtas \ nis tą Gėri pažįsta. Jį dar labiau 
žmogaus dvasios brandai, artėji
mui prie Kristaus ir pasiruošimas 
dalyvauti prisikėlusio Kristaus 

o šis — toks pilkas, vidutinis, 
niekuo nepasižymįs, bent man 
taip atrodė. Bet po dažnesnių 
susitikimų pradėjo man viskas 
aiškėti — jie rengėsi "skry
džiui". I r kai po kelių metų — 
1951 m., jau būdama Ameriko-
jt, paskaičiau laikrašty žinelę, j 
kad Julius neišemigravo dėl svei 
katos. liko Vokietijoje, man bu
vo aišku, kokia jo misija. Netru
kus savo klasės draugui aš ' 'am-

i žiną atilsį" kalbėjau. Jis, Julijo-
j nas Būtėnas, žuvo Lietuvoje 
Kazlų Rūdos miškuose 1951 m. 
gegužės mėnesį. 

Ir dabar, kai rašau šiuos žo
džius, vaizduotėje matau Julių, 
ten klasėje, paskutiniame suole 
sėdinti, drauge su. Jonu Jara
šiūnu girdžiu jo baisą prie len
tos fizikos dėsnį aiškinantį; su-

= 

pažįsta krikščionis akademikas, 
kuris pasirinko didį principą sa
vo gyvenimą formuoti: <rVisa at
naujinti Kristuje", tik gal nesi- į diev sakome susitikę Laisvės A 
angažuoja pilnai atskleisti tam j lėjoje, vėliau vėl sutinku Berly 
principui savo dvasios gelmių, jį ne sušalusį, bėgiojanti tėvynes 

reikalais, po kelių metų vėl be
sirengiantį pogrindžio veiklai tė-

I vynėje... — ir mano ausyse ima 

triumfe bei džiaugsme Velykose 
Žmogus savo visa esme ilgisi, 

siekia šviesos, laimės. Šiame kely
je jojo dvasios žvilgsnį nukreipia į pasisavinti,, pamilti. 
mažesnės svarbos vertybės, ku- D a b a r t i e s ^ ^ „ 1 d a ž n a i 
rios padaro visas 30 pastangas, s k a u ( J u ^ ^ ]Q] 
siekti knks^.on^brendimo ne-|> * ^ n K , skambėt, H. Nagio£****NBO-
efektyviom* arba ̂ prasmėmis. J į J ^ į f r b ė s , kurios' yra savo d r u u - " ***** W 

..-Toda gavėnia yra didžios svar- ^ ^ d a u g m e n k e s n ė s u ž g 
bos metas rimtu, meditacijai per- T a i ^ ^ ^dangi 
žve lgti mūsų e.narną gyvenimo . s k a l ė ^ 
kelią. Ne principų, trūksta sian-

Ateitininkų vakaro Los Angeles metu dainuoja mergaičių chorelis. Iš 
k.; Vilija Variakojyte. Audrė Nelsaitė, Jūratė Ranlinaitytč. Vita Poli-
kaitytė, Angelė Mičiulytė ir akomp. Rimas Polikaitis Nuotr. L. Kojelio 

ra neigiama. Tai nėra laikas, ku-

. ir yra reikalinga pilnos revizijos. 
dien krikščioniui, bet tvirto bei T . . n r \ . ;. , J- i Ir gavėnia vra tam nepaprastai nuosjrdaus apsisprendimo va-1 fc m^ų moūn^ j £ 
dovauns jais kasdienos gyvenamo | J J - B a ž n y č i a ^ p ^ f c ^ gedu-

}}% . į ,.__. . I lo rūbu, kviečia mus, savo vai-Vadinas, gavėnios paskirtis ne- . . ' . _ . , , , 
L'_ T„ ; 1 Į kus, pne rimties, pne maldos, ku

ri teikia žmogui antgamtinę švie
są ir gaivina jojo dvasios pasau
li. O kaip būtų kilnu kiekvienam 
krikščioniui bent gavėnios metu, 
tyliais vakarais, gal po vakarinių 
iadiio ar televizijos žinių, paskir
ti 15 minučių dvasios ramybei, 
meditacijai, paskaitant bent vie-

į ną pastraipą Šventojo Rašto. Ir 
: ^ ~ i kaip būtų prasminga gavėnios 

j metu, šalia sekmadieninių Mišių, 
išklausyti dar vienas, kad ir penk
tadieniais. Šventos Mišios juk yra 
didžių malonių šaltinis. O tų di
džių malonių mums tiek reika
linga: mūsų pavergtai tėvų žemei 
laisvės malonės, krikščionijai dva
sios atgimimo malonės, lietuviš
kai išeivijai nuoširdžios vienybes 
malonės ir kiekvienam mūsų in
dividualiai daug įvairių malonių. 

Alyvų krūmas jau pasipuošęs 
stambiais, gražiais pumpurais ir 
krokuso žiedas, tik ką prakalęs 
snapeliu šaltą žiemos klodą, lau-

Linas Palubinskas ir Linas Polikai
tis (deš.) ruošiasi paskaitai, piešda
mi plakatus. Nuotr. L. Kojelio 

nuo mes atsisakome penkta-
dfenj mėsą valgyti, rūkyti, svai
galus vartoti ar triukšmingoje 
pramogoje dalyvauti. Anaiptol, 
g?\ėnios charakteris yra grynai 
pc-zir.-vus. Ji kuria mūsų gyveni
me prasmingą nuotaiką padedan
čia mums sumobilizuoti savo 
dvasios jėgas ir palenkti jas tik
rų vertybių link, kurių aukščiau
sia yra Amžinasis Gėris. Dažnai 
stebimės didžiojo mintytojo šv. 
Augustino skaudžiu prisipažini
mu, kad jis tą Amžiną Gėrį per 
vėlai pamilo, nes jojo nepažino. 
Bet modernaus krikščionio pri-

ir skaitau "Poemą apie brolį" ir 
baigiu ją: 'Tavo karstui auga 
pušynai gimtojoj smilty 

Ilsėkis ten, mielas klasės drau
ge, atidavęs tėvynei brangiausi 
liūrėjo duotą žmogui turtą — 
gyvybę. O šie mano menki žo
džiai tebūna Tau mūsų klasės 
vardu dedama balta gėlytė ant 
nežinomo Tavo kapo... 

Olė I-tė 

CICERO MOKSLEIVIU 
ATEITININKŲ ŠVENTĖ 

Visi ateitininkai kviečiami į Ci
cero ateitininkų metinę šventę, 
kuri įvyks kovo 13 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Šv. Mišias Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje atlaikys ir 
pamokslą pasakys ''Ateities" red. 
kun. K. Trimakas. Pamaldų metu 
ateitininkai duos įžodį. Po to 
agapė ir jaunimo susirinkimas pa
rapijos salėje. 

ATSAKYKIME j LAIŠKUS 

Mielasis Dainavos kolega! 

Jau seniai besimatėme. Ligi vėl 
susitiksime, teks laukti iki sekan
čios vasaros stovyklos. 

Ar esi gavęs mano laiškus? 

trukdomi telefonu. Nors visi mėgs 
ta telefonu kalbėti, retas mėgsta 
laiškus rašyti. Reikia prisiversti. 
Nepasiduok tinginystei, išsiųsk 
tą mažą siuntinėlį šiandien. 

Parašyk visiem stovyklos drau
gam. At-kų Federacijos vadas, są
jungų pirmininkai, dvasios vadai, 
visi apsidžiaugtų, gavę tavo laiš
ką. "Ateitis" turi laiškų skyrių, 
kuris studenčių mergaičių tarpe 
vra visad populiariausias. Ar ga
li įsivaizduoti, kaip tavo tėvai nu
stebtų, gavę nuo tavęs laišką, ku
riuo neprašai is jų pinigų? 

Jei greit neparašysi, tai pašto 
ženklų kainos vėl pakils. Parašyk 
tą ilgai atidėtą laišką. L. S. 

CHICAGOS SENDRAUGIU 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos sendraugių atei
tininkų susirinkimas, įvyksiantis 
sekmadienį koyo 14, atkeliamas 
viena valanda ir koordinuojamas 
su Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos rengiamu Lietuvos Baž
nytinės Provincijos 50 metų su
kakties minėjimu". Susirinkimas 
bus nuo 11 iki 12, skirtas tiktai 
einamiesiems reikalams ir narių 
pranešimams. Bus duodama in

formacija apie vykimą į Eucha
ristinį kongresą ir aptariami būsi
mieji parengimai, veikla, ir prii
mami pasiūlymai, ko būtų no
rima skyriaus veikloje atsiekti. 
Susirinkimą baigsime 12 vai., ir 
susirinksime į Koplyčią minėji
mo proga koncelebruojamom 
Šv. Mišioms, o 1 vai. grįšime į 
salę akademijai ir koncertui. 
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Republikonams 
Reikalingas Laimėtojas 

kia Šiltinio saulės spindulio ir j Juos seniai išsiunčiau, dar prieš 
visa gamta pasiruošusi didžiam pa 
vasario prisikėlimui, žydėsiui. Ga
vėnios meto rimtyje tesubręsta ir 
žmogaus dvasia naujam, švie
siam gyvenimui, džiaugsmui, kai 
praskambės Velykų varpai. 

/. Borevičius, S] 

A. A. JULIJONAS BŪTĖNAS 
1915-1951. ;o 2: metu mirties sukakties proga 

ha k v. 
Ua\w 

(Pabaiga) 

ar tai ne paralelė Ju-
Būteno tikroviniam gy

venimui ? Dalyvavo Julius ir ki
tuose klasės avidinimuose. net 
Gair.avo "Consūium facultatis", 
vaidino "Sąžinėj'" ir visada jis 
puikiai atlikdavo savo vaidme
nis. 

studijų metais Julių susitik
davau tik retkarčiais, bet ir tie 
trumpi momentai būdavo visa
da įdėmus ir nuoširdūs. Vėliau 
jau ratikau jį Berlyne 1945 m. 
ftMric mėn. Sakė norįs man 
,-iaį k?, pasakyti, tai sutarėm su
sitikti hJdįp rytoj vakare, vienoj 
kav.nf'-;. N .važiavom ten su Sta
se R am»- ..-i k aite - Paliuliene (mi
rė Bamberge 1946 m.). Išeinam. 
flfliitoa) lauke, nors ir šalta. 
Gi žr":r\m — iš tolo atbėga Ju
lius .Mrt,t, naktį bombarduojant 
fatifO užversti keliai iš jo vie
tovės. *.ai nesant autobusų, Ju
lius, kaip visuomet būdamas 
pareigingni. h į kelio bėgte at-
b»sro T r buvo be kepurės, men
ku ĮMftetfB "Juliau, ar tau ne
ša;4^ V Jis tik numojo ranka 
ir pasakė kažką panašaus, kaip 
gal kreipti dėmesį j apdarą, 
ka. 'tėvynei daug šalčiau". Ir 
•tai. ka jig man tuoj norėjo pa-
ptas-eoti susėdus prie "stamra-
genci* »&***.<* rl&; ,UQS. *aip 

kalinius, pėsčius varė —. evaku-
avo koloną iš Latvijos Salaspi-
lio koncentracijos stovyklos, tai 
prieky jojo kpt. J. Jablonskis 
(dabar Australijoj), tai kitas 
mielas mūsų klasės draugas, 
kuris tuo metu vadovavo kaž
kokiems vokiečių sudarytiems 
daliniams. Kai Juozas pamatė 
kolonoj Julių, tai taip sulėtino 
žirgo žingsnius, kad tik Julius 
ir kiti kaliniai nepavargtų ir 
kiek galėjo darė visokias kitas 
lengvatas nepastebimai — tai 
vis klases draugystės ryšys. 

Vėliau 1947 m. Julius atsirado 
Hanau DP stovykloje. Vėl kartu 
ėjom j at-kų susirinkimus, mels
davomės stovyklos bažnytėlėj, 
žiūrėdavom lietuviškų ar vokiš
kų vaidinimų, vaikščiodavome 
rajono miške. Vėliau pradėjau 
jį sutikti tokio mažaūgio žmo
gaus (tai buvo J. K.) draugys
tėje. Iš pradžių negalėjau su
prasti, koks gali būti ryšys to
kių dviejų skirtingų žmonių. Ju
lius aukšto intelekto, pilnas hu
moro, išsilavinęs visose srityse, 

Kalėdas, tačiau atsakymo dar ne
gavau. Kasdien nusimenu, kai 
patikrinęs pašto dėžutę, joje nie
ko nerandu. 

Todėl nutariau užsiprenu
meruoti "Draugą" ir "Laiškus 
Lietuviams". Dabar bent galiu 
pasidžiaugti kasdieniniu laik
raščiu ir mėnesiniu žurnalu. Ta
čiau iš draugų vis nieko negirdėt 
— ir iš lietuvių —jokių laiškų. 

"Drauge" skaičiau apie tavo 
lietuvišką veiklą. Spėju, kad pasi
teisinsi, jog neprisiruošė! rašyti, 
nes esi labai užimtas. Mes visi 
esame gerokai užimti. Ar gali bū
ti kad tu taip atsidavęs lietuvy-j 
bei, kad negali rasti laiko lietu
viam? 

Draugiškas laiškas yra visų j 
mėgiama dovana. Kito paruoštas Į 
ir suvyniotas laiškas yra labai \ 
miela dovana. Visi mėgsta gauti Į 
laiškus. Daugelis nemėgsta būti 

Iš Los Angeles ateitininkų gyveni
mo. Pirm. Rimas Polikaitis ir moks 
leivis Gintaras Grušas dalijasi min
timis. Nuotr. L . Kojelio 

Balsuokite už Joseph P. 

MiGAS 
C«*t>uhUk»nu kandidatas į 

STATE REERESENTIATIVE 
27th Distriet 

Antradieni, kovo 16 d. 
CAMPAIGN HEADQUAP.TERS 
6055 W. 63rd St. — 586-2238 

Rankinėlė No. 50F užtikrins, 
kad aš turiu Jūsų balsą. 

LIETUVIŠKAI PUOŠTI PRODUKTAI 

Laikrodininkas 

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

3362 S. Halsied 523-2044 

Taria Chtcagos miesto leidinį*. 
Dirba Ir uimietrty. Dirba greitai, 

E L E K T R O S 
rFKPiMAl — PATAISYMAI 

garantuotai tr sąžiningai. 
KliAUDI4rR I ' l M P r n s 

43S8 S. Washtenaw Ave. t27-3559 

TAUTIŠKAI SPAUSDINTI MARŠKINIAI (T-Shirts) 
su "Lietuva" ( ) -Lithuania- ( ) be (. i 

Jaunuolių: 6( ) 8( ) 1<X ) 12( ) 14( ) 16( ) 18( ) 
Vyrų: smulkus ( ) vidutinis ( ) didelis ( ) 

labai didelis < ) 
I—$3.95 ( ) S—$15.00 ( .) 12—$48.00 ( .) 

3A medžio 

LIETUVOS VALSTYBINIS HERBAS 

graži kambario sienos dekoracija 

spausdinta abejo dažais tiesiog ant 

7fc"s9 %" Kabia $1495 ( ) 

ELEGANTIŠKAI PAPUOŠTOS STIKLINES 
(herbas raudonas — vytis permatoma) 

Patarnavimas Patarnavimas Patarnavimas 
keturiem (16 stk.) aStuoniem (32 stk.) dvylikai (48 stk.) 

$16.50 ( ) $29.25 ( ) $43.50 ( ) 

ALAUS STIKLINĖS 
(mugs) 

DEGTINĖS STIKLIUKAI 
(whiskey glasses) 

4—$7.75 ( ) 8—$12.95 ( ) 4—$5.00 ( ) 8—$7.75 ( ) 
12—$1&00( ) 12—$10.00 (..) 

AUTOMOBILIO 2ENKUUKAI 
spausdinti žibančiom spalvom ant plastikos 

su "Lietuva" ( ) "Lithuania" ( ) ir be( ) 
1—$2.001 ) $—$5401 > 10—$10.00 ( ) 

i O O O O O < > 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 80. HALSIED STSEET TEL, — CA $-7252 

RADIJO Dl 9TSRE0 APARATŲ P ARDA VOLAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJŲ APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

New J«T9«ty rezidentai pri<15fctt« 5% tanm«. Užsakymu* iymikit* t\e&og 
ant skelbimo ir Jei reikalinga paaiškinkite atskirai, lietuviukai arba 
amgllakai. PrldSklte čeki arba Mmoney order'V Persiuntimo iAU-idas 
apmoka koxn ponija. Palaukti reUtSa n&o dviejų iki trijų savaičių. 

ATCO GRAPHIC ARTS 
Corner Flfth and Raritan Ave.. Afera, New Jeroey 08004 

Pavard* 
Ir 

Adrastf . 

'Draugo" preenumerata mokzma 1$ anksto 
metams 6 men. 3 men. 1 ničn, 

Chicago, Cook, m. $28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
Kanadoje $28.00 $15.00 $10.00 $1.00 
Kitur $26.00 $15.00 $10.00 — 
Užsienvje $29.00 $17.00 $11.00 —'. 
Savaitinis $18.00 $10.00 — — 

• Redakcija dirba kasdien I • Redakcija straipsnius taiso savo E 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
Sk30 — 12:00. 

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

nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iŠ anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 
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Ofiso teL 586-3166: namų 63S-4850' 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narragansett Ave. 
VaL: pirm., antr., ketv. 2-7; penktad. 
2-6 vai. šeStad. pagal susitarimą. 
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| UETUVIAMS KELIONIŲ ŽINIOS 1 
Su maiormma pranešame, kad 1976 m. vasara ruošiamos dvi naujai 

kombinuotų ekskursijų programos. 
Maršrutas 1 — LIETUVA IR NORVEGIJA 

Leningrade 2 dienas, Vilniuje 5 dienas, 
Maskvoje 2 dienas, kelionės Norvegijoje 4 dienas. 

Išvykstama iš J.A.V. ir Kanados: 
Birželio 16 d., birželio 30 d., liepos 14 d. 

Birželio 16 d. išvykstančiai ekskursijai vadovaus 
žinomas aktorius p. Vitalis P. Žukauskas 

ir 
Maršrutas 2 — LIETUVA IR LENKIJA 

Varšuvoje 3 dienas, Krokuvoje 2 dienas, 
Vilniuje 4 dienas, Druskininkuose 2 dienas, 
Vilniuje 1 dieną, Varšuvoje 1 dieną. 

Išvykstama iš J.A.V. ir Kanados: 
Gegužės 30 d., Laže>:o 20 d., liepos 4 d., 
liepos 18 d., rugpjūčio 8 d., rugsėjo 5 d. 
rugsėjo 19 d. 

Dėl rezervacijų ir daugiau detalių prašome kreiptis: 

BALTIOAMERICAN HOLIDAYS 
R0BERT J. EUYN TRAVEL, INC. 

I 

I 
-

501 Fifth Ave. (Suite 1605) 
New York. N. Y. 10017 

Tel. (212) 687-0250 

• 

c-į. 
'.Illllllllliuillllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllli! 

PLEASE HELP US SEND 

MEDICINE AND FOOD TO 

GUATEMALA cš 
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Make Checks Pavable to 

SAN LUCAS TOLIMAN MISSION 
Staffed by Priests of the Diocese of New Ulm, Minn.. 

and School Sisters of Notre Dame, Mankato, Minn. 

Maii t o : 

SISTER SANDRA SPENCER 

1900 - l l l t h Avenne X.W. 

Coon Rapids, Minu i;i 55433 

•<£ 

Ali Donatjons are tax-dedactible 



Svilgsnig iSeivijon 

SUKAKTUVINĖ ISTORINE PARODA 
Kaip tauta stiprybę semia iŠ kymu ir krikščioniška dvasia 

savo praeities, ilgų amžių istori- skatina lietuvius neprarasti tau-
jos, taip išeivija turi žvelgti į sa- tinės sąmonės ir būti ištikimiems 
vo praeitį ir kūrybą svetimame Amerikai. Čia šimtai tūkstančių 
krašte, kuriame lieka kūrimosi lietuvių yra gavę prieglaudą, 
pėdsakai ir įtaka jaunajai kartai, duoną ir pragyvenimą, čia jie 
Lietuvių išeivijos istorija Ameri- kuria kultūrines vertybes, kurios 
koje nėra tokia nauja, kad iš jos palieka kūrybos dalį ir šio krašto 
nebūtų galima mokytis. Ji nėra ateičiai. 
ir tokia sena, kad būtų pranyku- Parodai vadovauja, ją organi-
si svetimybių jūroje. zu 0 j a įr r e n g į a "Draugo" redak-

Lietuvių išeivija savitu keliu torius Bronius Kviklys, kuris šio-
pasiekė Amerikos krantus, savitai je srityje yra nepralenkiamas tiek 
kūrėsi svetimoje žemėje, savitai savo turimais eksponatais, tiek 
išlaikė savą kultūrą, tradicijas, labai gerų dokumentinės me-
kurybinį gajumą ir tautinę są- džiagos pažinimu ir atrinkimu, 
monę. Jau tikrai yra praėjęs dau- Jį visais galimais būdais remia ir 
giau kaip šimtas metų nuo masi- sąlygas sudaro "Draugo" admi-
nės lietuvių imigracijos Ame- nistratorius kun. Petras Cinikas, 
rikon. Reikia ir pamąstyti apie jau ketvirtį šimtmečio dirbąs lie-
savo inzšą, Amerikos kultūri- tuviškoje spaudoje. Jų užmojus 
niam, ekonominiam ir visuome- papildys daugelis kitų idealistų, 
niniam ^ gyvenimui. Tai ypač norinčių, kad praeitis mokitų da-
svarbu šiuo metu, kai išeivijos bartyje, o dabartis būtų verta a-
ryšiai su pavergtoje tėvynėje pa- teities kūrybai, 
liktu tautos kamienu yra nu- Tai trečiasis šios istorinės paro-
traukti. dos tikslas, kurio siekia visa 

Negalima nubrėžti aiškios lini- "Draugo" redakcija ir administra-
jos laike, kada gimė tauta. Nega- cija, kuriai pagelbsti daugelis 
Įima nubrėžti linijos nė lietuvių kultūrininkų, visuomenininkų, 
imigracijai Amerikoje. Lietuvių spaudos darbuotojų ir išeivi-
pėdsakų galima rasti prieš tris jos istorinės medžiagos rinkėjų, 
šimtus metų, kalbant apie Kur- * 
šių. Galima rasti kovojusių nepri- Parodos apimtis nesieks šių 
klausomybės kovose prieš du dienų. Būtų perplatu ir persun-
šimtus metų. Tačiau istorija pa- ku viską aprėpti. Paroda apims 
rodo^ jau aiškius lietuvių gyveni- tik vadinamąją senąją išeiviją, 
mo ženklus prieš šimtą metų, kai tai yra tik iki 1950 m., kada po 
lietuviai bėgo iš savo tėvynės po antrojo karo naujųjų ateivių 
nepavykusio 1863 m. sukilimo ir banga pradėjo papildyti lietuvių 
po to prasidėjusių bado metų. gretas Amerikoje, nes tai jau 

^ Lietuviškų organizacijų ir mė- naujas gyvenimas, išsiskiriąs sa-
ginimų kurti parapijas randame vo pobūdžiu ir naujais veiklos 
jau 1871 m. Nuo to meto juo būdais. Tačiau ta praeitis yra to
taliau, juo labiau lietuvių skai- kia įdomi ir tokia ipanaši į da-
čius augo, nors jų daugelis dar bartį, kad vienos pavaizdavimas 
buvo užsirašę rusais arba lenkais rodo ir kitos kilimą bei smukimą, 
ir žuvo iš dokumentinės statisti- kultūrines pastangas ir ekonomi
kos, nį kūrimąsi, visuomeninius lai-

Lietuvių darbštumas, sugebė- mėjimus ir grupinius skilimus, į-
jimas kurtis naujose sąlygose, sa- takotus dažniausiai svetimų idėjų 
vų lietuviškų sambūrių, parapijų i r svetimos aplinkos. Ir tai nega-
ir draugijų organizavimas ilgam Įima iš gyvenimo išsikirti, nes, 
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laikui paliko kultūrinius pėdsa
kus. Tie pėdsakai ir bus parodyti 
rengiamoj išeivijos istorinėj pa
rodoj balandžio 2—4 dienomis 
ir bus pažadinta išeivijos istorija 

L. Brežnevas partijos 25-me su
važiavime daugelį dalykų nuty
lėjo, bet dar daugiau netiesos 
paskelbė. Jis tarė: "Vos gimusi 
Angolos pažangi valstybė tapo 
užsienio intervencijos objektu. 
Ją vykdo imperialistinės valsty
bės ir Pietų Afrikos rasistai, 
kruvini nepriklausomos Afrikos 
priešai... Mūsų partija remia ir 
rems tautas, kovojančias už savo 
laisvę. Tarybų Sąjunga čia ne
ieško jokios naudos, nesivaiko 
koncesijų, nesiekia .politinio vieš 
patavimo, nereikalauja karinių 
bazių'*. 

Šioje gražbylystėje yra tik vie
na tiesa, kad Sovietai rėmė ir 
rems tuos sąjūdžius, kurie tar
nauja jų labui. 

Beveik tuo pat metu, kai mi
nėti žodžiai buvo tarti Maskvo
je, Sovietų remiamo Liaudies 
sąjūdžio vadovybė ir vyriausybė 
prabilo: "Mes negalime tenkintis 
tik Angolos nepriklausomybe. 
Mūsų gyventojai reikalauja ko

kas buvo sukurta per keliasde
šimt metų, — jei ir n e viskas, — 
turi išliekančią vertę Amerikos 
gyvenimui ir išeivijos istorijai. 

Kai mes žvelgiame į praeitį tik 
bent šimto metų kultūriniu įna- šios dienos žvilgsniu, sunku pa
šų Amerikai. stebėti tas dideles pastangas ir to

kius sugebėjimus kurti visuotinu-1 reikia. 
Proga istorinei išeivijos paro- mu pažymėtas organizacijas, 

dai yra ne tik lietuvių ateivių su- kaip susivienijimai, vyčiai, kata-
kaktis, bet ir Amerikos dviejų likų federacija, Altą, ideologinės 
Šimtų metų nepriklausomybės organizacijos ar part inės grupės, 
šventė. Ją paminėti tinkamai ir Paroda vaizdais sutelks dėmesį į 
vaizdžiai — tai parodyti sa- visus tuos darbus, kurie nestoko-
vo tautos įnašą, kultūrinę kury- jo nei protų, nei rankų. Šim-
bą ir prisidėjimą prie Amerikos to metų istorija parodys idealiz-
gyvenimo kūrimo. Ameriką kūrė mą, plačius užmojus, laisvas au-
pirmieji anglų, vokiečių, prancū- kas ir pasiaukojimą savo gyvena-
zų ir ispanų ateiviai — užkariau- m o krašto kūrimui i r paliktos 
tojai Dar stipriau kūrė Ameriką tėvynės atstatymui 
daugybė tų įvairių tautų, kurių Spauda plačiąja prasme — 
tautinės grupės, kovodamos prieš laikraščiai, dienraščiai, žurnalai, 
gamtos šiurkštumus, kūrė savo knygos, brošiūros, moksliniai 
ir savo vaikų ateitį, kartu su- veikalai - yra vienas didžiųjų 
kurdamos naują Amerikos gyve- kultūrinio ir visuomeninio lietu-
nimą. vių išeivijos vaizdų, kuriame at-

Dviejų šimtų metų Amerikos sispindi lietuvių tautos gajumas 
nepriklausomybės sukaktį nega- i r išeivijos mielė tėvynei, kartu 
Įima minėti tik išpūstomis ir ir Amerikai. Jei yra išimčių, tar-
tuščiomis iškilmėmis, bet kaip navusių ir tebetarnaujančių sve-
tik tos kūrybinės praeities paro- timų ideologijų ir svetimų valsty-
dymu, kad iš jos galėtų mokytis bių interesam, tai nėra praeities 
dabartinė lietuvių ateivija ir visa pažeminimas, o tik išryškinimas, 
amerikiečių tauta, susikūrusi iš kad tiek tautoje, t iek ir išeivijoje 
tautų margumyno. Antrasis šios gali būti didvyrių ir išdavikų, 
parodos tikslas ir yra parodyti, Sukaktuvinė — 25-tofi ' 'Draugo" 
ką per antrąjį nepriklausomo gy- romano premija i r dailiojo žo-
venimo šimtmetį Amerikai yra džio koncertas bus lyg ir įžan-
atidavę lietuviai. ga į šią dokumentinę parodą, 

Parodą rengti iniciatyvos imasi vykstančią balandžio 2—4 die-
dienraštis "Daugas" savo sukak- nomis. Tai ir bus sujungta pa
ties proga. Šio mėnesio 31 d. suei- garba kūrybai, meilė Amerikos 
na šešiasdešimt metų, kai laisvei ir prisiminimas išeivijos 
"Draugas" kasdien savo žodžiu, gyvenimo kūrėjų ir pranokėjų, 
idėjomis, tautinės gyvybės palai- Pr. Gr . 

šytojas turi rašyti kaip nori parti
ja, o ne kaip pats rašytojas. 

Taip pat galėjo priminti ir 
"Draugo" teigimą, kad pavergtoj 
Lietuvoj rašytojas turi vaizduoti 
gyvenimą ne tokį, koks jis iš tik
rųjų yra, bet kokio nori komunistų 
partija ir okupantas. Galėjo pri
minti ir Jurašų tvirtinimą, kad ra
šytojas yra įspraustas į partijos 
varžtus. "Pergale" pacitavo pusę 
sakinio teigiančio, kokia literatū
ra ilgiau išsilaikys, tačiau nedavė 
to sakinio pradžios, kur buvo pa
brėžta, kad, kai grius komunizmas, 
tai nė valandos ilgiau neišsilaikys 
ir visa rašliava, sukurta pagal va
dinamą socialistinį realizmą. 

"Pergalė", cituodama "Draugo'' 
vedamąjį, nenoromis pripažino, kad 
"Draugo" teigimai yra tam tikra 
prasme teisingi. Antra, kaip "Drau
ge" rašoma, taip pavergtoj Lietu
voj kalba ir Tomas Venclova. Ma
nytume, kad "Pergalės"' redaktoriai 
galėtų su Venclova žodžiu pasikal
bėti ir išgirsti jo teigimus, kuriuos 
jis pasiuntė partijos vadovybei ir 
kuriuos išspausdino LKB Kronika. 
Nėra verta ginčytis su "Pergale", 
nes ką ji spausdina, mato paverg
tieji Lietuvos žmonės ir kas nori 
mato Vakaruose, o "Draugo" j Lie-

j tuvą negalima nusiųsti. Tai ir rodo, 
S kad Vakarų literatūra yra paveiki. 
I yra pajėgi ir įtakinga, kad nuo jos 

saugoti Lietuvos žmones. 
Minėdami, kad Gliaudos "Pagairė" 
yra antitarybinė. "Pergalė" galėtų 
patarti ją paskaityti Lietuvos žmo
nėms, tada nereikėtų ginčytis, koks 
kūrinys ko vertas. Ne plūdimasis, 
kaip "Pergalė" daro. bet tik laisvė 
gali padėti atskleisti tieąą. Pasau
lyje yra literatūra, o už geležinės 
uždangos yra tarybinė literatūra ir 
tai rodo, kad ji priklauso partijai, 
nes žodis "tarybinis" reiškia, kad 
rašytojas gyvena po skaudžiu val
džios bizūnu ir aštriu cenzūros pei
liu. M- M. 

voti prieš rasistine Pietų Afriką, 
išlaisvinti Namibiją ir paskelbti 
Rodezijos nepriklausomybę". 

Sunki Rode/ij<>s padėtis 

Rodeziją yra sena žaizda pie
tinėje Afrikoje. Oficialiai šis kraš
tas yra Anglijo^ kolonija ir va
dinamas Pietų Rodeziją. 1970 m. 
paskelbtoji Rodezijos respublika 
Anglijos nepripažinta iki šio me
to. Baltųjų atsiklausime atsisaky
ta Anglijos globos. Buvusi metro
polija iarė politinį spaudimą, 
reikalavo juodiesiems politinių 
teisių ir draudė kai kurias pre
kes, pvz. tabaką, įvežti į jos rin
ką. 

Rodeziją tapo ir tarptautine 
žaizda. Ian Smith, valdąs Rode
ziją nuo 1965 m., skelbė: "Kol 
aŠ valdysiu kraštą, ir kalbos ne
gali būti apie gyventojų daugu
mos valdžią. Baltieji negali dary
ti nuolaidų juodiesiems". Bal
tieji ne tik kraiią valdė, bet jie 
naudojosi ir įvairiomis ūkinėmis 
pirmenybėmis. Jie užgrobė ge
riausios žemės plotus, valdė kraš
to pramonę, prekybą ir susisie
kimą. 

Rodezijoje yra 5,8 mil. juodų
jų, kurių 70 proc yra beraš
čiai. Baltųjų skaičius tesiekia 
273,000, t.y. nepilni 5 proc. kraš
to gyventojų. 1974 m. vyriausy
bė sudarė 'palankiausias sąlygas 
baltiesiems imigrantams, bet jų 
teatvyko tik 7,000. 

Kaimynų spaudimas 

Baltųjų vyria asybė sugebėjo 
atlaikyti Anglijos spaudimą, prie
šintis jos reikalavimui suteikti 
teises juodiesiems. Žymiai dides
nį rūpestį sukėlė juodųjų bruz
dėjimas kaimyniniuose kraštuo
se, Portugalijos kolonijų Ango
los ir Mozambiko paskelbimas 
nepriklausomomis valstybėmis iš 
esmės pakeitė Uodezijos ūkinę pa 
dėtį. Minėti kraštai, nutraukę 
Rodezijos prekių važmą, gali 
ūkiškai sužlugdyti kraštą. Pusė 
Rodezijos užsienio prekybos vy
ko naudojantis Beira ir Maputo 
uostais Atlanto vandenyno pa
krantėje. Geležinkelio susisieki
mas su Maputo uostu jau nu
trauktas. 

Pastaruoju metu. Rodezijos 
kaimyninių valstybių preziden
tai pareikalavo, kad Rodeziją kuo 
greičiausiai susitartų su krašto 
juodaisiais. Jei toks susitarimas 
nebus ipadarytas per kelias savai
tes, prasidės kova ginklais. Bot-
suanoje, Mozambike ir Zambijo
je kariškai paruošti ir apginkiuo-

Rimties valandėlei 

GUNDYTOJO PASIŪLYMAI KRISTUI 
bike esą apie 10,000 apginkluotų 
karių, kuriuos apmokė kubiečiai. 
Pastaruoju metu Mozambikas ap 
kaltino Rodeziją sienos pažeidi
mu. Didžiausias pavojus gresia 
iš Angolos Liaudies sąjūdžio, ku
ris negali pakęsti baltųjų val
džios Rodezijoje. 

Derybų delsimas 

Rodeziją per paskutinius tre
jus metus net keturgubai padi
dino karo biudžetą, kuris šiuo 
metu siekia S0 mil. dol. Krašto 
apsaugą sustiprino ir pašaukė 
atsarginius. Ar baltieji kariai ga
lės ilgai tesėti? 

T u o pat metu vyriausybė žai
dė su krašto juodaisiais. Parla
mente iš 66 atstovų, tik 16 yra 
juodųjų. Su juodaisiais jau kele
rius metus vedė derybas, bet ik: 
šio meto nesusitarė nė vienu es
miniu reikalu. Derybos su nuo
saikiųjų nacionalistų vadu J. 
Nkomo ir dabar tebevyksta, bet 
jos neteikia jokių vilčių susitar
ti. Juodieji darė spaudimą, kad 
derybos būtų išplėstos ir prie pa
sitarimų stalo sėstų net aršiau
sieji baltųjų priešai. Sis reikalas 
jau pavėluotas. 

f. Smith buvo daugelį kartų 
Anglijos ir Pietų Afrikos įspė
tas rasti būdą su juodaisiais su
sitarti, nes, prasidėjus pilietiniam 
karui, minėtos valstybės negalė
siančios paremti kariais ir net 
ginklais. Pietų Afrika pažadėjo 
Rodezijos vyriausybei tik leisti 
baltiesiems pasitraukti ir galuti
nai apleisti kraštą. Anglijos tar
pininkavimas buvo nesėkmingas. 
I: Smith užsispyrimas buvo trum
paregiškas ir patarnavo tik So
vietams dayti dar vieno krašto, 
būtent Rodezijos, ''išlaisvinimą". 
Nėra abejonės, kad panašaus 
likimo sulauks ir Namibija, ku
riai Pietų Afrika jau dabar ža-

Nazareto miestelis žydų tauto- _ Dievo Sūnus, tai neturi būti a i -
je buvo tik tiek žinomas, kad ja- j kanas, negali būti nepastebėtas, 
me nieko gero nėra. Išrinktosios kaip visi Nazareto ^ventojai . 
Dievo tautos istorijoje jis niekuo Savo tautoje negali jis būti be dė-
nebuvo pasižymėjęs. Šitame mies- mesio, netinka jam būti bejė-
telyje Jėzus išgyveno apie 30 me- giam ir be galios valdyti pasaulį-
tų, su savo kaimynais dalinda- Taigi atrodo, kad labai netin

ka Dievo Sūnui, kuris turi savo masis visu jų paprastu gyvenimu. 
Iš Juozapo išmoko jis dailidės a-
mato. 

Kasdien matydamas Mariją, 
savo motiną, jis visą laiką derino 
savo žmogiškoje sąmonėje dvi są
vokas —Dievo ir žmogaus. Prie 
nuolatinio darbo Jėzus mąstė a-

būtyje visą dieviškos gyvybės pil
nybę, pasilikti vienišam ir alka
nam tyruose, kur niekas juo ne
sirūpina. Todėl ateina tų minčių 
samprotavimuose gundytojas 
su pasiūlymais, kad Jėzus kreip
tųsi į savo tikrovės gelmes ir pro-

Baltujų Rūmų specialus p-ez Ponk B 
prezidento sveikinimus Minos Lietuvių r 
Kaziui Bobeliui kaipo 1975 metų pasižymėjusiam lietuviui. Gilumoj lygos 

ti vyrai atidengsią ugnį. Mozam- sekr. A. Maunąs, dešinėj lygos pirm. Kazimieras Oksas. Nuotr. V. Noreikos 

pie du klausimus: kas yra Dievas, testo ženklan tartų, kad akmenys 
kas yra žmogus? įsikūnijimo pa-į pavirstų duona, kad jis parodytų 
slaptimi Jėzaus asmenyje Dievo | nuostabių ženklų, — pultų že

myn nuo šventovės bokšto, kad 
užimtų pasaulio karalystes, pasi
savintų jų garbingumą ir užimtų 
valdovo sostą. Tačiau su karą* 
lysčių ir pasaulio garbingumo lai
mėjimu reikėtų nusilenkti gun
dytojui šėtonui. Tokie pasiūly
mai ateina iš gundytojo pusės iki 
šiol niekuo nepasižymėjusiam iš 
Nazareto žmogui, kuris jaučia ir 
žino, kad jis yra Dievo Sūnus, 

Kristus iš savo dieviškos sąmo
nes nusileidžia į žmogiško vargo 
gelmes. Jis atsistoja šalia Apleis
to, neturtingo ir bejėgio žmo
gaus. Mums nuostabą kelia ne 
tai, kad Kristus, būdamas Die
vas, darė stebuklus, bet kad jis 
tapo vienu iš mūsų, —tapo var
go žmogum, pilnu nepriteklių, 
kentėjo ir pagaliau mirė ant kry
žiaus visų apleistas. Jo alkio, ken
tėjimų ir mirties paslaptys nuro
do įsikūnijimo paslaptį. Mes sako
me, jog Dievas įsikūnijo, kentė
jo ir mirė atpirkti žmones. Ta i y-
ra motyvai iš žmogaus pusės,, iyW 
iš čia ateina išganymas ir aniži-
nojo gyvenimo laimėjimas. Bet ką 
gauna pats Dievas?. Jis yra amži
nas, visagalis, gyvena neprieina
moje šviesoje, turi gyvybės pil
nybę. 

Jei ko Dievas galėtų ilgėtis, ta i 
tik tos būklės, kurioje gyvena, jo 
Nariniai, lis ga! pasiilgo žmcįgrŠ-
kojo gyvenimą Amžinybėje Jis 
.'<?••;-•; 'alko ribų, laimėje jis rie-
'.uri kentėjimų patirties, gyvybės 
::-:!.r.yVw;-:e nepažįsta mirties. O i-
sikūnijirr..: Dievas iš dieviškos 
bTr-'ės pertekliaus nužengė J 
/ — •/•raus vargano gyveninio'ri-
'•>.•.-jT.,*. jis patyrė, kas yra alkis, 
k*s -.ra Šaltis, kas yra apleidi
mas ir vienišumas. Trumpai ta
ri a r.:, jis patyrė, ką reiškia kentė-

Krista',:s gundytojas siūlo jam 
atsisakyti šios patirties, siūlo, jei 
jis yra Dievo Sūnus, paversti ak
menis duona ir numalšinti alkį. 
Laikas stebuklams daryti dar ne

s u k e l t a | 5 ptnL) 

ir žmogaus prigimtys sujungtos 
ir suderintos. Tai priminda
vo jam. kai jis matydavo Mariją. 

Bendraudamas ir kalbėdamas 
su kaimynais apie bendrus pa
žįstamus, Jėzus ir mąstydavo a-
pie save, kas jis yra. Jis tada są
monėje derindavo Dievo ir žmo
gaus sąvokas. Sulaukęs tris
dešimt metų, jis buvo neramus, 
nes atėjo laikas vykdyti pasiunti
nybę. Evangelijoje sakoma, kad 
"netrukus Dvasia jį paakino nu
keliauti į dykumą" (Mk. 1,1). 
Ta Dvasia yra pats Dievas, da
rąs sielą neramią. Tai įvyko po 
krikšto, kurį Jėzus drauge su dau 
gybe atgailaujančių priėmė iš 
Jono Jordano upėje. "Jėzus grįžo 
nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžio
jo po dykumą keturiasdešimt 
dienų, ir jis buvo velnio gundo
mas. Jis nieko nevalgė per tas 
dienas, ir joms pasibaigus, buvo 
labai alkanas" (Lk. 4,1-2). Jis, 
žmogus iš Nazareto, buvo vie
nas tyruose ir labai išalkęs. Jei jis 

da nepriklausomybę. Kas valdys 
mineralais turtingą kraštą, tetu
rintį 750,000 gyventojų, sunku 
įspėti, bet greičiausiai ir ten sieks 
Sovietų įtaka. 

aitas Myron Kuropas perduoda 
.oi; kori; bar kete atžymėtam dr. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Spaudoj ir gyvenime 

KO^PERGALĖ" NEPACITAVO 
Tik dabar Chicagą pasiekusiame ; cituodama kai kurias straipsnio 

1975 m. "Pergales" 12 nr. V. Vie- j vietas, "Pergalė" šiek tiek atsklei-
šintas išspausdino poleminį straips 
nį "Atsiliepė', kuriame komentuoja 
Al. Barono vedamąjį, buvusi iš
spausdintą "Drauge" ir liečiantį 
lietuvius kūrėjus laisvajame pa-

džia ir vedamojo turinį, tačiau dau
gelį dalykų nuslėpė. Jeigu pacitavo 
teigimą, kad vienas J. Gliaudą ge
riau negu šimtas Avyžių, tai galėjo 
pacituoti ir "Drauge" išspausdintą 

uily ir už geležinės uždangos. Pa- ; teigimą, kad šiandien lietuvis ra-

Pas i t a res su žmona, ryžtuosi šiąnakt slėptis. Pa-
sikvieČiu Budraitį i r prašau, kad a tneštų kopėčias iš 
malkinės. J a s užsinešu į trečią mokyklos aukštą. Iš 
čia p ro mažas dureles atneštomis kopėčiomis lipu pa-
čion palėpėn. Užsitraukiu i r kopėčias. Talkininkauja 
Budrait is . P rašau jį, kad praneštų žmonai, kur aš pa
sislėpiau. Uždarau dureles ir saugumo sumetimais k o 
pėčias nuvelku toliau nuo durelių. P a t s lendu j tikrai 
saugią palėpę ir ten tūnau visą naktį. 

Nieko negirdžiu ir nematau, ar k a s atvyksta į mo
kyklą, a r kas iš jos išvykstea. Čia t a ip tamsu, nors j 
akį durk, t ikrai nematysi. Galvoju, kuo aš nusikaltęs. 
kad dabar tur iu kaip vagis slapstytis, t a r tum tyko
damas užpulti savo auką. Bet juk tyko mane užpulti 
ir draskyt i . Už ką? Kodėl a š turiu dabar slapstytis ir 
net mokykloje, kurioje dar šiandien mokiau vaikus 
būti gerais žmonėmis, mylėti savo gimtąją žemę, iš
tikimai jai tarnaut i . O dabar budeliai vėl žada grįžti 
į mano namus. Aišku, tik manęs. Reikalinga jiems au
ka, it alkaniems vilkams šaltą žiemos naktį. Juk jau 
visą pavakarę slankioja aplink mane ir tyko iš pasa
lų pulti. Dabar, neradę manęs, kaip jie pasielgs su žmo
na, dukrele? Gal juodvi terorizuos, reikalaus pasakyti, 
kur aš esu, pagaliau gal išsiveš jas, kankins... 

Tokios mintys kankina visą naktį. Oi ilga ta nak

tis... Pagaliau šaltis ėmė kankinti, drebulys pur tyt i . . prie "Mano gimtinė". Skaitau i į eilėraštį jautriai, pr© 
Dantys ta rška , net kitam aukšte galėtų tironai išgirsti, 
jei jie ten užeitų. Sukandęs dantis kenčiu ir tyliu. 

Tikrai vakare apie devintą valandą vakaro su
grįžo alkani žvėrys — Behrentas ir Tietzas į mokyklą, 
į mano butą. Visą naktį darė kratą mano bute, mo
kyklos raštinėje. Visur ir viską išvertė. Net dukrelę vi
durnakty prikėlė iš lovytės ir tikrino j ą žinoma, įtar
tino nieko nerado. Auštant išvyko Kretingos kryptimi. 
Budrait is pranešė, kad budeliai jau išvyko. Nulipu 
iš palėpės, apsiprausiu ir einu mokyklon. Niekam apie 
praeitą naktį, apie kratą neužsimenu. 

Tiesa, Behrentas iš mokyklos bibliotekos paėmė 
knygelę, rodos "Mūsų Vytį". Tai buvo senas, nepriklau
somos Lietuvos laikų leidinėlis. Be to , sukarpyto pla
kato dalis. Trūkstant popieriaus, nepamenu kokiam 
tikslui, sukarpiau seną didelį plakatą, dalį jo panau
dojau, kita dalis liko. Tą dalį Behrentas pasiėmė, mat, 
ten taip pat užtiko žodį "Vytis". Kodėl jis taip domėjo
si žodžiais Vytis, paaiškės t ik vėliau. 

Tą mokyklos raštinėje rastąjį "grobį" labai iš
didžiai man vėliau Behrentas demonstravo Klaipėdoje 
tardymo metu. Sunku buvo įtikinti šį bukaprotį, kad 
knygelė išleista Lietuvos nepriklausomybės laikais, 
kad ten aprašoma Lietuvos valstybės ženklo istorija. 
Plakatą sukarpiau, kad man reikėjo popieriaus. Jis 
taip pa t iš nepriklausomos Lietuvos laikų. Likusią da
lį palikau kitam kartui. Iš šių pavyzdžių galima susi
daryti vaizdą, kokie asmenys vykdė kratas, vėliau ve
dė t a rdymus ir kankino žmones. 

Po visos nemiegotos nakties einu į pamoką Iš
vargęs. Dvasinis nuovargis yra daug baisesnis už fi
zinį. Sunki ši pamoka. Kaip tik lietuvių kalbos — li
te ra tūros pamoka. Programoje Maironis. Paskaitęs pir
mąjį Maironio eilėraštį "Miškas ūžia", ilgiau sustoju 

ašaras , ypač skirsnelį: 
Girios ūžė ten, minėjo 
Praeit ies laikus. 
Kad lietuvis netikėjo, 
J o g belaisvis bus. 

Pamoką baigiu kitu Maironio eilėraščiu: 

— Oi neverk, motinėle, kad jaunas sunūs 
Eis ginti brangiosios tėvynės. 

. : Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus 
Lauks teismo dienos paskutinės. 
Taip nelaužyk sau rankų kaip beržo šakas, 
Kad laužo užrūstintas vėjas. 
Tau da r liko sūnų. Kas Tėvynę praras , 
Ant ros neišverks apgailėjęs... 

Šiuos skirsnelius dainuojame sustoję. Didingai, 
bet kartu i r graudžiai jie skamba. Baigus dainuoti, vi
si mokiniai žiūri į mane, rodos, kažko laukia, kad j iems 
ką nors pasakyčiau. Deja, tuo metu kalbėti negalėjau. 
Dar prieš skambutį išėjau iš klasės. Tar tum širdyje 
jaučiau, k a d tai paskutinė mano pamoka, kad nekal
bėsiu šiems mokiniams daugiau apie Maironį. Nedai
nuosime daugiau kar tu "Oi neverk, motinėle". 

Rytą eidamas į mokyklą, vėliau būdamas klasėje, 
apsisprendžiau pasiduoti Ūkimui. — eiti pačiam į iš
alkusių žvėrių nasrus. Jie juk pasakė žmonai, kad jie 
dar sugrįš, nes jie turį mane matyti . Taip, galiu dar 
nuo jų pasislėpti, ištrūkti, bet kas tada ištiks mano 
žmoną, dukrelę? Tikriausiai juodvi išsiveš kaip įkai
tus vieton manęs, tuo man grasindami. O kas t a d a ? 
Uždarys juodvi gestapo požemy, ar Klaipėdos kalėji
me, o čia aplink slankios ir tykos mane pagrobti. 

tBu» raugiau? 
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i Šeštadieni, kovo mėn. 13 d. 
8-tą valandą vakare 
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CHICAGOS L IETUVIŲ CHORAS P | R 
Fraitz Leharo Trijy Veiksmu Operetę 

STATO 

\ \ 

i Sekmadienį, kovo iriėn. 14 d. 
| 3-čią valandą popiet 

GRAFAS LIUKSEMBURGAS / / 

Bilietai gaunami: 
MARGINIUOSE 

2511 West69th Straet 

D a l y v a u j a : A. BRAZIS. KRISTINA MILERIŪTE. V. LIORENTAS, ELEANORA ZAPOLIENE, A. SNARSKIS, 
ALVINA GIEDRAITIENE, R. STAKAUSKAS, A. KOVERA, J. PANKĄ, J. VIERAITIS ir kiti. 

| Maria High SchOOl Auditorijoj Z 21 NARIO SIMFONINIS ORKESTRAS * Režisorhis-Dirigentas Muz. STEPHENS-STEPONAVIČIŪS 
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Bilietų kaina: 
Parteris: 8, 7, 6, 4 dol. 
Balkonas: 8, 6, 4 doL 

Gary lituanistinės 
minėjime. 

)kykios mokiniai šoka tautinius šokius Vasario 16 
Nuotr. K. Pociaus 

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Indiana Gary, 

Vasario 22 d. Lietuvos Vyčių 
82 kuopa ir lietuviška mokykla 
suruošė gi^2ų Nepriklausomy
bės atgavimo minėjimą. 10 vai. 
visi mokiniai, apsirengę tauti
niais rūbais, su vėliava atėjo į 
iškilmingas pamaldas. Klebonas 
kun. dr. I. Urbonas atnašavo 
mišias už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės ir pasakė šiai dienai skir
tą turiningą pamokslą. Solo gie
dojo St. Raudonis. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu. 

Parapijos salėje gausiai susi
rinkusiems trumpą žodį tarė mo
kyt. J. Pečkaitis. Meninę dalį 
atliko mokyklos mokiniai, pa
ruošti mokyt. K. Pečkaitienės. 
Diana Jagielaitė padeklamavo 
Mitkutės nuotaikingą ištrauką 
apie žuvusius karius. Linda Ruz-
gaitė su įsijautimu perskaitė N . 
Mazalaitės legendą apie nežino
mą kareivj. Jaunieji mokiniai pa
šoko vėdarą, žiogelius, jonkelį, 
rateli, pas močiutę augau. Vy
resniųjų grupė — piemenėlius, 
audėjėlę, šiaudelę ir vestuvių 
polką. Akordeonu grojo Jonas 
Vaičeliūnas. 

Vyčiai, jų pirmininkės ponios 
Jagielienės rūpesčiu, visus pavai
šino kava su užkandžiais. 

Po to visi nuvyko į bendrą 
Vasario 16 minėjimą rengiamą 
abiejų lietuvių kolonijų East 
Chieagoje. J.P. 

Dayton, Ohio 
Lietuvos nepriklausomybės at

kūrimo sukaktį Daytono lietu
viai paminėjo vasario 22 d. Tą 
dieną parapijos kieme buvo iš
kelta Amerikos ir Lietuvos vė
liavos. Minėjimas buvo pradėtas 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visu rnšig grindis 
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5lfi8 

pamaldomis Šv. Kryžiaus lietu
vių bažnyčioje 2 vai. p.p. Šv. 
Mišias atnašavo kunigai V. Ka-
tarskis ir A n t Naujokas, SDB, 
už kenčiančią Lietuvą ir pasakė 
pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu labai gražiai solo pagiedojo 
svečiai iš Kanados V. Verikaitis 
ir R. Strimaitis, vargonais paly
dėjo muzikas J. Govedas. 

Lietuvių klube programa buvo 
pradėta Amerikos himnu ir mal
da, po to sekė kongresmano Char 
les W . Whalen pasveikinimas. | 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo ar- j 
kivyskupas N . T. Elko. Kalbė-' 
tojas iškėlė labai būdingų min
čių apie Lietuvą ir lietuvius, nes 
prelegentas yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos vargais ir rūpesčiais,' 
o be to jis yra išaugęs lietuvių 
tarpe Pa. 

Vietinė tautinių šokių gru-! 

pė "Vėjeliai" pašoko kelk š o 
kius, kuriuos publika šiltai pri
ėmė. 

Priimta keletas rezoliucijų, ku 
rios pasiųstos JAV prezidentui, 
valstybės sekretoriui, O h i o sena
toriams ir kon-gresmanams, rei
kalaujant Lietuvai laisvės. 

Koncertavo iš Kanados svečiai 
solistai Vaclovas Verikaitis, Ri
mas Strimaitis ir muzikas Jonas 
Govedas. Programa buvo gan 
įvairi. Solitai padainavo lietuviš
kų dainų iš arijų. Ypatingai 
gražiai nuskambėjo duetai. M u 
zikas J. Govedas meistriškai pa
lydėjo dainininkus. Solistai s u 
dideliu nuoširdumu buvo klau
sytojų priimti. Daytoniškiai l ie
tuviai nuoširdžiai dėkoja už taip 
puikų koncertą. Koncertas buvo 
puikiai suorganizuotas, nes su 
traukė per tris Šimtus klausytojų. 
U ž menininkų išsikvietimą ir 
jų globą didelė padėka priklauso 
Petrui Ziaukai, Laimutei Alva-
rado ir S. A. Markų šeimai. 
Klausytojai dėkingi daug pasi
darbavusiam Lietuvių kultūros 
komiteto. Po programos dalyviai 
su solistais sugiedojo Lietuvos 
h imną. Po to sekė vaišės, už ku
rias padėka mūsų šeimininkėms. 

lietuvių programa, filmavo ir 
vakare tūkstancrai plačiosios apy
linkės žiūrovų turėjo progos gė
rėtis lietuviška programa. 

Didelė padėka dosniems au
kotojams, kurie parėmė Altą ir 
prisidėjo prie programos išlaidui 
apmokėjimo. Lietuvos laisvinimo! 
reikalams buvo suaukota 462 
dol. J-s 

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

10% — *>9fe — 80% piglao mokesti 
a i apdraudę noo ugnie* tr aatomo-
MUo 

F R A N K Z A P O L I S 
JU08 V4 Wes« »5th Street 

Ctaioago, Dlioote 
Te. GA 4-8054 

O V I N G 
SERfiNAS perkraasto baldos ir ki
tas dafttae. Ir iš toli miesto leidi
mai ir pilna apdraoda. 

TEJLEF. — WA 5-8063 
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TELEVIZIJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos Ir paprastos 
Radijai 

Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavinas h taisymas 

M I G L I N A S TV 

R E A L E S T A T E 

5y2 kamb. 15 metų mūr. bung. 67 ir 
Talman. {ruoštas skiepas. Gar. $28,500. 

2 butai po 6 kamb. 12 metų švarus 
mūr. prie 72 ir Califomia. {ruoštas 
skiepas. Gar. Pasiūlymas. 

6 kamb., 2 vonios — 4 mieg. mūr. 
bung. 71 ir RockwelL Galimos paja
mos. Gar. $24,500. 

1% aukšto 27 metų mūr. 3 butai — 
prie 71 ir Califomia. Atskiri šildymai. 
Gar. $35,500. 

5' į kamb. 11 metų mūr. ranch. 
Willow Springs, 1% vonios. 78 p. skly
pas, {ruoštas skiepas. Sodas. Gar. Pa-
siūlykit. 

2 butai po 4% kamb. 25 metų mūr. 
71 ir Califomia. Gar. $35,500. 

4 butai po 5 kamb. ir pajamos skie
pe. Svarus mūr. 66 ir RockwelL 4 gar. 
Pasiūlykit. 

3 butai po 4 kamb. med. Umoa Pier. 
Michigane. $9.500. 

L E O N A S B E A L E S T A T E 
2741 W . 6 9 s t r . 925-6015. 

* • • » • • • • » » • • ' / » • • • . » • » • • • » * • « ~> 
B E A L E S I A T E 

' M M M M M * M H — 
HELP Wi XTED — VYRAI 

Puiki rezidencija ELECTRICIAN 
HELPER 

English speaking 

DMSCOLL & GOMPANY 
3! 24 W. G ra n d Avenue 

ApyL 55-os ir Troy St. savininkas 
parduoda gražią 10 kamb. rezidenciją. 
5 or 6 mieg. kamb. Langu stogeliai. 
Užuolaidos. Visur kiiimai. Gaza-karš-
tu vand. apšild. 2emj mokesčiai. Gara
žas. Arti baŽB. ir mokykL 

Skambinti 737-8916 

PIRMĄ KARTĄ PARDUODAMAS 

Švarus 5 kamb. mūr. bungalow. 2 
maš. gararaa. Žemi mokesčiai. 
$23,900.00. Skambinkit dar šian
dien. 

McKey & Poague 
19540 S. YVestern — 235-8423 

Go to employment offke 
South oa Troy Street 

and ask for MURPHY 

Parduodamas 5 kamb. (2 mieg.) 
mūro namas. Gazo šilima. 2emi mo
kesčiai. Nebrangus. Apyi. 72 ir Maple-
wood. Skambinti 737-8161 

2S4S W. 69th S t - TeL 776-1486; 
u a y t o n o i v z. stoties domėjosi uiililiuiiiliiiuiaillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IR GYVENKIME CIA 
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TWr-MAX SERVICE 
Washer & Dryer Repaira 
Coin Operated & Home 

Laundry 
CaD — TWY-M4X — 458-2686 
x w o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o < x 

COMMERCIAL, INSmTLTIONAL 
& RESIDENTIAL PALVI i V , 

& DECORATING 
Insured & Licensed 

Caū Anytime 978^996 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X X X X ) < K X X > 0 0 
WATEE WELL 

PUMP PROBLEMS SOLVED 
Free estimates 

JAMES S. BRICKEY & SON 
TeL 9644488 

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 o -

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tatean senas ir Hlodn nanjtis pe-

čkis. Pigiai išvalau taipgi alyvinius 
ir perdirbu rtTl tluju. {Uodu vandens 
Silytnvus. Kreiptis — 

A. BANYS — tel. 447-8806 

iiiiiiiiiimiMimiinmiiifiimmiiimimmi 
PLUMBING 

Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vonios 
kabinetai. Keramikos ir kt. plyteles 
Glass blocks. Sinkos vamzdžiai išva
lomi elektra Kreiptis po 5 vai. vak 

SERAPINAS — 77Wr205 
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MAROUETTE PHOTO 
SUPPLY 

RETKMKNY^' FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

VIENUOLIO ŽOLES SAU60 NUO NEGALAVIMŲ 
Neabejotinai labai naudingos yra VIENUOLIO ŽOLES. Sakoma, 

kad nėra geresnių ir Europoje ir Amerikoje. Tūkstančiai žmonių 
tikrai sveikas VIENUOLIO žolių arbatas geria ir jas giria. 

Pasirinkimai: Nr. 1 "RERBOVTr* — artritui (sąnariu uždegimui), 
kepenų, tulžies negalavimams. Širdies sutrikimams — dėžute $2.85; 
Xr. 2 "GASOI/' — nevirškinimui, karčiai rūgščiam jausmui gerklėje, 
"dujoms" viduriuose prašalinti $2.50; Jfir. S "HERBOLA.Y — švelni vi
duriams paliuosuoti arbata $2.50: Xr. 4 "NHRVOL" — nervams, nemi
gai, nuovargiui $2.85: Nr. 5 "UROI/* — inkstų, pOslef negalavimams 

$2.85; Xr. 10 "REIĮMOI/' — reumatizmui, širdies negalavimams $2.85 
Xr. t l " n G O L " — padeda svorį numesti nebadaujant $2.85: Sr. 12 
Kasdienine, aromatiška žolių arbata $2.50; DSžutts didelės, su paaiški
nimais ir galiojimo datos nurodymą. 

I>f:MfiSIO: Turime VIENUOLIO ŽOL/ES maišeliuose plikinimui 
(kaip paprasta arbatą). DėžutSse 24 maišeliai. Jfr. 6B — šviežios RA-
MTUNfiS dėžutė $1.45; Nr. 7B — tfkroji M4TA $1.45: Ite. 8B —skani 
LAUKiNft R O i £ (Erškėtrožė) $1,45; Siūlome aaajaarbę: INSTANT 
HERB TEA — jberiame } verdantį vanden| ir .. arbata paruošta. DS-
ž'it^ 30 stiklinių — $1.95. Pasirinkimui: RfttmmT's, Meta, Krapai. 
Erškėtrože. 

Vartokite tOc natūralias vitaminus. 5fr. 1S ,CM l fcTIV IT" — visi 
vita-minai drauge, 100 kaps. $5.00; Xr. 37B Vitaminą* "E" — ICO kap?.. 
200 vienetų $5.50; Xr. 10. •T lGOl / ' — Padeda svori kontroliuoti. 100 
tablečių — $S.5© 

RCPTXKITes SAVO SVEIKATA! Prašome neati iėliojant užsakyti 
žoles pagal numerius, pridedant piniginę perlaidą arba čeki. Tuojau 
pat išsiusime. 

Persiuntimo išlaidoms padengti, kiekvienam kainos doleriui reikia 
pridėti po 20 centų. Be išankstinio apmokėjimo užsakymų nevykdome 
ir žolių nesiunčiame. Kiekvienam pasiųsime nemokamai knygutę pava
dinimu "KAIP VARTOTI ŽOLES". 

Rašykite Sroo adresą: 

MONK'S HERB CEMTER. 2924 Milwaukee Ave.. 
Chicago, III, 60618 

Arti 73 tr Califomia. 20 metų pai
kus 6 kamb. 2 aukštų mūras. 2 au
to mūro garažas. Patrauklu* gyventi 
$23.300. 

Savistoviam profesionalai ar kiek
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro namą, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metų. Beveik prieš pat j 
Marąuette Pk. $38.000. 

2 bato pa ikas mūras ir t auto ga- j 
ražas. Marąuette Pke. Arti mūsų. j 
$27,900. 

• kamb., kaip saujas liuksus 
"ranch". 2 virtuvės, 2 vonloa Nauji į 
karpetal. Arti Brighton Pko. Galite Į 
greit užimti. $36,600. 

6 butų iškilaus grožio mūras. 4 au
to mūro garažas. Patiks ir jums Mar
ąuette pke. $66.000. 

Modernus 4 batu maras. 2 auto 
mūro garažas. Atskiri nauji šildymai. 
Centr. air oonditioning. Arti Maria 
High. $45,000. 

2 butų modernus mūro namas su 
garažu. Atskirt šildymai. Rami graži 
gatvė Marąuette Pke. $36,600. 

22 metu. IV2 aukšto. 4V2 ir 
3}£ kamb. Prie 68 ir RockwelL Kabi
netines virtuves. Keramikos vonios, 
[rengtas rūsys. Naujas garažas. 

Prie 73 ir Francisco 5 kamb. mūri
nis. Kaina $19,500. 

Mūro rezidencija. 4 mieg. Dideli 
kamb. Kabinetinė virtuvė. Arti prie 
parko. Geras namas. 

Mūrinis 8 butų po 3 kamb. Mūras 
šviesių plytų. Visi butai užimti. Nau
jas gazo pečius. Vieta gera Namas 
geras. Kaina $66,000.00. 

Mūrinis 2 butų po 5 kamb. Prie 70 
ir Talman. Geras. Pigus. 

Brokeris P. 2UMBAJOS 
PR S-6916 

HELP WANTED MOTEBYS 

Reikalingos moterys 
VALYTI B U T U S ES NAMUS 

Uždirbsite iki $3.00 i valandą 

REDDI-MAID SERVICE 

TeL — S T 2-9316 

KLEBONIJAI REIKALINGA 
\TK£JA. 

5 kunigai, šiaurvak. miesto daly. 
Atskiras bamb. ir vonia. Blue Cross 
6 Blue Shield. Geras susisiekimas. 
Reikalinga kalbėt angliškai. Skamb. 
736-6060 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

I T iL J ¥ • ! k ls:s U U M - a»arquette r s e . gražus 
4 5 t n 3 n Q R & d t i n G A Y 6 . k a m b Atskiras įėjimas. Skambint 

ISNUOM. Marąuette Pke. 
kamb. Al 
778-0917 

gražus 

Newer 3 bedroom ranch with 
finiahed basement. Excellent con-
dition, $32,900.00. 

McKEY & POAGUE 
10540 So. West«rn Ave, 

Phone — 238-8425 

5.3 akrai tuščios žemės prie AR
CHER h- 135 gatvės, netoli Lemonto, 
platumas 464 pėdos prie 135 gatvės ir 
500 pėdų gilumas, pastatų nėra, tinka 

2635 W. 71st S t , teL RE 7-72001 bet kokiam mažam ūkiui. Yra gazas, 
elektra ir telefonas. Galimybė pa-

VALDIS REAL ESTATE 

Išiuomojamas gražus didelis kamb. 
su virtuvės privilegijomis dirbančiam 
asmeniui. 7158 S. Talman Ave. - • 

Skambint 776-8042 

Išnuom. Marąuette P k e mieg. 
kamb. pensininkui-kei arba dir-

| bančiam asmeniui Galima pasi
gamint i valgį. Visi patogumai 
Skambint W A 5-6742. 

keisti } namą Marąuette parke ar 
Brighton parke; $5,500 už akrą. Skam
binkite savininkui 284-5701 nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vakaro, kalbėkite lietuviš
kai. 

Daug Butaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink-
tue reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 6-8998 

Cnioago, DltaoK 60629 

A. T V E R A S 
L.\IKFOD2IA] TB BRANGENYBE 

Pardavimas ir taisymas 
2646 W. 69th Street Te i BE 7-1941 

: Liz iUSlAS TIESIOGINIS KELIAS I LIETUVA 
1976 metu Ekskursijos i Lietuvą 

VIENOS SAVAITES EKSKURSIJOS Į UETUVĄ 
6 naktys Vilniuje, 1 diena Kaime, 1 naktis Frankforte 

Bal. 15—*»i 23 $729 Cteg. 13—geg. 21 $779 
DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į LIETUVA, AUSTRIJA. 

BAVARIJA IR VOKIETIJA 
6 naktys Vilniuje, 3 naktys Viennoje, 4 naktys Muniche 

Geg. 20—biri S $979 l i e s . 15—»>p. 29 . . . . $1099 
Birž. 17—Bep. 1 $1099 Bagp. 19—nigs. 2 . . . . $1099 

Ekskursijos kainos yra i i Bostono, New Yorko, Montrealio via 
Lufthansa linijomis. 
Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursijas prašom kreiptis į: 
ALGIRDAS MITKUS GALAXY TOURS & TRAVEL 

arba 1*1 Lindea Street 

iHitimiiHuiiimiiiiimiimumiiutHiiun 
BUTŲ NUOMA VTMAg 

Namų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Drandlmai — In«oms Tas 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A O B V I O I U S 

6455 S. Kedzie Ava, — 77S-22SS 

iiiuHimuimimuiumiuiniimiiiiinniu 

"iM. A. Š I M K U S ^ 
BEAI f-STATE, XOTARY PCBIJC, 

ENCOME T A S SERVICE 
4259 S. Maplewood. teL 254-7«0 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iikvietlmal, pildomi 

PIIETYBfiS PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

o o o o o o o o o o o & o o o o o o o o o o o o o c 
10 butą maras { vak. nuo Cicero 

Ave. Virš $19,000 pajamų. 2emi mo 
kesčiai. Puikus investavimas. į taitlIlIllltlinMllIlitttatfllttflflMIMIlMIUIII 

Gerai išlaikytas 4 puoš. butų mūr Įvairiu pr«klų parfrtnkimaa, ne-
Geros pajamos. Savininkas finansuoja | brangia.) įa m&sy »«Bdeiio. 

Naujesnis mūr. bangalow. 4 kamb ! COSMOS P.1RCELS E X P R E S S 
butas 1-me aukšte l 2 kamb. viršuj S I U N T I N I A I I LIETUVA 

VK*1 Vf. «Mh St. ChkSMO. IU. 60«2fi 
$333 So. Hal.«ted CIUCMCO. 111. 6060S 

TeL W S S-2737, 254-3320. 
V. VaJantinan 

L E M O N T E 
4 butų mūro namas $60,000.00. 
Sklypas l į 4 akro su medžiais — 

$9,000.00. 
Namai S18,000.00 Del $150,000.00. 
Ckis su namais, $4400.00 už akrą. 

5 akrai miško, jmokSti $5,000.00. 

A B R 0 M A I T I S R. L 
1005 Portei Street 
lemont, Di. 60349 

Telef. — 257-6875 

PROGOS — OPPORTTT^rnES 

M U Š T S E L L 
35 year established 

B E A U T Y S A L O N 
lglOVo W . 99tb Street 

SEE I T S U N D A Y 
11 A. M. to 4 FM. 

Selling due t o illness. 

Tel. — BE 8-0280 

mSCELJLANEOLS 

P A B D A V I M U I 

PARDUODAMI TAUTINIAI 
R0BAI — Dydis 14 ir 18 

Skambinti — 776-1051 

M I S C E L L A N E O C 8 

8 VVhite Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel.: 6 1 7 — M M 190 

Wellesiev, Mass. 02181 
TeL: 617—287-5502 

Chicagos apylinkėje kreiptis: 
MARIUS BJELA, 6557 S. Tahnan Ave^ Chicafo* nL 60629 

TeL 812—434-9655 

Mūr. garažas. I vak. nuo Kedzie. 

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

2951 W . 63rd S t 436-7S78 
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 o 

iimmmiimiiiiiiiiuHimmiimiiiiniiiiii 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PRKDUOSn -

NŪ0M0SIT 
I7AIR0S DRAUDIMĄ! 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

1360 Arehar Ava* 254-5551 
Lemonte, I85th A Archer Avs 

TeL — 257-5861 
•HiiiiilllMUMIlllMllIlIMiUUiUUiUIIMMItt 

iiiHHimituMiiiiinnmiiHiiiiiiiHiiiiiiiiii 
IIMIIHIIIIIUIIMIIililIiiillilimillllllllllllll 

STATOME NAUJUS NAMUS 
— Ir — 

at&ekame įvairias patalsymns 

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

TEL — 8477584 
iimiMtmiiuiimitiHiiiuuumiiiiiinuint 

-00<K>0000<>0©000<>00<>©00000<>€ 
HEATTVO OOVTRAOTOB 

įrengiu miest« Ir užmiesty nanjna 
Ir perstatau senua vtou rO*a nacv> 
apšildymui peCiUR, air pooditioafavr 
Ir vandens boilerlua. Dirbo greit, a%-
Hnlngral ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So West«*rn ATS. 

eucago, OL eosas 
TeL VI 7-3447. 

> 0 < > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 

MARUA XORE1KTEN£ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

SIUNTINIAI ! LIETUVĄ 
Labai pageidaujamo* garoa rūšie* 

preks*. Maistas 'J> Kuropoa sandelių 
2S08 W. S»th St.. Cblcago, OL «WS2». 

TEL. — WA 6-3789 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NE3rZTNSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, UI. 60632. telef. 927-5980 

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

Apdraustas perkraustytas* 
Įvairirj atstumrj 

823 WEST 34th PLACE 
TeL — FEontier S-1882 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Paterson, N. J. 

VASARIO 16-ji 

Sfeis metais Vasario 16 d. mi

ra Vaičaitytė WiHiams. 
Antrą vai. p.p. parapijos salėje 

įvyko iškilmingas susirinkimas. 
f susirinkimą atsilankė miesto me 
ras F. P. Kramer su savo palv-nenmas Fatersone buvo pradėtas , ~ . . , 

*z i o r. • • «• davu. Susirink vasario 13 d. Prie miesto rotušes 
susirinko būrelis Patersono lietu
vių f(gaila per mažai), vadovau
jant Patersono klebonui V. Da-
bušiuf ir Patersono L.B. .cirm. 

imą praaejo apy
linkės pirm. A. Rugys. Jis pa
kvietė sukalbėti invokaeiją kun. 
J. Kintą. Amerikos ir Lietuvos 
himnus, pritariant visiems susi-

v , , . ,\ , . rinkusiems, sugiedojo soliste Ona A. Kugmi. Klebonas ir apylinkes ~ , ._. . ° . . , , ,. . . . . _ Zubaviciene. pirmininkas lydimi tautiniais ru- —, *. t. . ,. . . . . , f . . v . ,. .v. "o šios ohcialios minėjimo da-bais pasipuošusiu lietuvaičių ap ,. . . . . . , , . . , . , . lies susi rinki mm vadovavo iau-
lanke miesto merą, kuns mielai 
sutiko 
virš miesto rotušės, paskelbti va 
sario 16 d. Lietuvių diena ir 
vasario 15 d. atsilankyti i minė
jimą. Miesto meras L. P. Kra
mer lietuviams yra labai drau- Į 

' sių vardu pasveikino miesto me-
" • rą ir paprašė jį tarti lietuviams 

Vasario 15 d. buvo pamaldos žodį. Jis kalbėjo pirmas, kadangi 
už Lietuvą Šv. Kazimiero para- skubėjo į katalikų mokyklų už-
pijos bažnyčioje. Prieš Mišias bu baigimo iškilmes. Jo žodis buvo 
vo sugiedota "Šventas Dieve" ir jautrus, užjaučiantis kenčiančią 
suteiktas palaiminimas Švč. Sak- Lietuvą. Jis pasidžiaugė lietuvių 

mmo atstove Jane Adomaityte-
:s-<elti Lietuvos trispalvę » , . . . . r, J. .. . , 
~M-~ ^»,v?Ao ^ocU^iu+i ,--, f Metziene. Gražios išvaizdos, pui

kiais tautiniais rūbais pasipuošu
si ir laisva laikysena, ji savo pa
reigas atliko be priekaištų. 

Pirmiausia ji visų susirinku-

ramentu, ką atliko buvęs para
pijos klebonas kuru J. Kinta. Šv. 
Mišias atnašavo ir labai pras
mingą pamokslą pasakė parapijos 

gražiu išsiauklėjimu ir drausmin 
gumų. Linkėjo Lietuvai laisvės. 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
VLIKo sekretorius Br. Bieliukas. 

klebonas kun. V. Dabušis. Po Jo kalba buvo trumpa. Trukc 
mišių sugiedotas Tautos himnas, tik 20 min., bet gerai paruošta 
Mišių metu porą giesmių jaut- ir joje daug pasakyta. Baigdamas 
riai pagiedojo solistė Ona Zuba- kvietė visus prisidėti prie Lietu-
vičienė. Vargonais grojo Eleono- vos laisvinimo darbo. 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

atėjo. Išskyrus iš numirusiųjų pri 
sikėlimą, dėl savęs Kristus nė vie-

patiks tiems, kurie Mesijo laukė, 
ateinančio su garbe, valdžia ir 
turtais. Dvasinis primatas ne
patiks šimtmečiais visiems tiems, 
kurie į religiją žiūrės, kaip į prie-

no stebuklo nepadarė. Taigi į ' m o n ę ir užtikrinimą, kad žmo-
gundytojo pasiūlymą jis atsako 
Šv. Rašto žodžiais, kad žmogus 
yra gyvas ne viena duona, bet 
kiekvienu žodžiu, kuris išei
na iš Dievo burnos (Mt. 4,4). 

Šiais žodžiais Kristus nepanei
gia žemiškosios duonos reikalin
gumo ir nepaniekina šio gyveni
mo tvarkos bei sąlygų. Jis vėliau 
par/algydins duona ir žuvimi 
tūkstančius žmonių ir vandenį 
pavers vynu, kad vestuvių įpras
toji -tvarka neiširtų. Kristaus žo
džiai, paimti iš Rašto, sako, 
kad medžiaginis gyvenimas žmo 
gaus nepatenkina. Kristus nepa
neigia medžiaginių gyvenimo po
reikių, bet jis neatėjo kurti me
džiaginės karalystės. Jo karalystė 
nėra iš šio pasaulio. Šitas dvasi
nis primatas prieš medžiaginį ne

neš būtų aprūpinti šios žemės gė
rybėmis. 

PAIEŠKOJIMAS 
Ieškomas JUOZAS STANKEVI

ČIUS, sūnus Jurgio, kilęs iš Meištų 
kaimo, šakių apskr. Jis pats arba 
jo giminės prašomi atsiliepti arba 
apie jį turintieji žinh] pranešti šiuo 
adr.: O. FieMkig, 10 S. Julian SU, 
Naperville, m. 60640. TeJef. 812 
357-4855. 

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

Leningradas, Varšuva 
15 DIENŲ 

Birželio 21 iki liepos 5 d. 
Dėl rezervacijų kreiptis: 

PETRAS LASRUSKAS 
GINTARAS TOURS 

11 Wellesley Street 
Maplewood, New Jersey 07040 
TeL (201) 761-5472 (Namų) 

(212) 254-8779 (NYC) 

Kristus atmetė visus gundy
tojo pasiūlymus, kurie taikė j Die
vo visagalybę. Dievo mintis nė
ra žmogaus mintis. Kristus, bū
damas Dievas, pasirinko eiti var
gingo žmogaus gyvenimo keliu, i 
Jis, žmogus iš Nazareto, nešė vi
su gyvenimu dievybei patirtį apie 
kentėjimus ir mirtį. Jis savo gy
venimu ir mokslu gina visą žmo
gų su dvasios pirmenybe prieš 
medžiagos trapumą. Gundytojo 
pasiūlymai yra pristatymas šio 
gyvenimo gėrybių, kurios čia 
prasideda ir čia baigiasi. Žmo
gaus gyvenimas kuriamas iš 
trumpų dienų, iš pranykstančių 
gėrybių ir su praeinančia garbe. 
O anapus laiko ribos laukia mū
sų dangiškasis Tėvas. Todėl Kris
tus ir vėl Rašto žodžiais sako: 
"Viešpatį, savo Dievą, tegarbink 
ir jam vienam tetarnauk!" (Mt-
4,10). — V. Rm. 

•Po jo kalbos pirmini n iaujan
ti paprašė prie sialo Eugeniją 
Klupšiene ir Antaną Rugį, ku
riems B r. Bieliukas už pasižymė
jimą Lietuvos Šaulių sąjungai 
įteikė tos sąiungos garbės žyme
nis. 

Meninėj daly solistė Ona Zu
baviciene padainavo 4 dainas, 
fai akompanavo pianistė ir para
pijos vargonininkė Eleonora 
Williams. Susirinkusieji joms ne
pagailėjo gausių plojimų. 

Po dainų New Jersey tautinių 
šokių grupė 'Liepsna', vadovauja
ma Birutės Vaičiūnaitės, pašoko 
4 šokius. Šokiams akordeonu gro
jo Rūta Raudytė. Reikia pažy
mėti, kad "Liepsna" puikus tau
tinių šokių vienetas. 

Baigiant šį susirinkimą Jane 
Meižienė padėkojo už programos 
atlikimą, Vytautui Gružui ir jo 
talkininkams už salės papuo
šimą, šeimininkėms už vaišių 
paruošimą, o visiems susirinku
siems už gausų dalyvavimą ir 
gausias aukas, kurių salėje su
rinkta per 1,000 doleriu. 

Minėjimą rengė Patersono apy 
linkės valdyba, kurią sudaro 
pirm. Antanas Rugys, vicepirm. 
Praleika, sekr. G. Klimas, ižd. 
Vytautas Gružas ir Juozas Jac
kūnas narys. Jiems talkininkavo 
kleb. kun. V. Dabušis, Angelė 
Stankaitienė k kt. 

Vasario 17 d. laidoje didžiau
sias Nevv Jersey laikraštis "Pa
terson Nevvs" įsidėjo trumpą ve
damąjį, pavadintą "'Spark of Free 
dom". Vedamajame kartojamos 
kai kurios mintys iš Patersono 
miesto mero proklamacijos, kur 
sakoma ,kad gerieji lietuviai pa
demonstravo savo veiksmais, kad 
jie niekuomet nepripažins ir ne
priims savo krašto okupacijos, 
kurią jėga įgyvendino diktatoriš
kas komunizmas. Gerieji JAV 
lietuviai šia proga sveikina JAV 
jų 200 metų sukaktuvių proga, 
nes ir amerikiečiai turėjo kovoti 
dėl savo laisvės. 

Barb. Paež. 

A. a. D. Bendoraitytė 

lyvaut i šv. Mišiose ir apsimelsti 
už a. a. Dalios sielą. 

Dalia gimė Lietuvoje 1944 rn. 
vasario 6 d. Vilkaviškyje. Karo 
audros tėvai buvo atblokšti j 
Vokietiją, iš kur 4 metų Dalia 
buvo atvežta į Baltimorės mies
tą. Cia pradėjo ir baigė šv. Al
fonso mokyklą 1958 m. Keturis 
metus lankė šeštadienę mokyk
lą. Buvo sodalictė ilgą eilę metų 
šoko tautinių šokių grupėje. 
VVestern aukšt. mokyklą baigė 
1962 m. Bakalauro laipsniu 1966 
m. baigė Towson State College. 
Vėliau mokytojavo Northwood 
Elementry School ir toliau mo
kėsi. 1968 m. vasarą šv. Alfon
so bažnyčioje sumainė aukso 
žiedus Dalia su Ranald Deacon. 
Vėliau gyveno Amherst, Mass., 
dviems metams, nes Ronald sie
kė daktarato laipsnio, o Dalia 

-DRAUGAS, trečiadienis, 1976 m. kovo mėr . 3 d. 

mokytojavo. 1970 m. grįžo į 
Baltimorę pastoviam įsikūriui. 

Vėliau, po sunkios ligos, mi

ni; Birutė lial: ūnit-nę, tėvą 
J ivgį Bendoraitį. tė tukus Am
braziejų ir Magdaleną Petravi-

rė, palikdama vyrą, sūnelį, 4-rių i ėius, gimines ir draugus. 
su puse dukrytę 15 mėn., moti-1 Petravičius 

Liet. KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS RĖMĖJAI 
i š l e i d o 

Lietuvos Kataliku Bažnyčios Kroniką II dali 
Kaina rninkštais viršeliais 3.50 dol., kietais — 

L K B Kronika I I I dalis bus išteista iki 

5 dol. 

s. m. liepos mėn. 
Atsi lyginki te už LKB Kroniką I ir II dalį visi, kurie d a r 

neats i lyginote už gautas knygas pavieniai ar paimtas platinti 
(už i šp la t in tas ) , nes knygų leidimas daug kainuoja ir reikia 
t u rė t i nemažų sumų lėšų jų išleidimui. 

Atsi lygint i už LKB Kronikos knygas ar užsisakyti plati
nimui ir a u k a s siųsti persekiojamai Bažnyčiai okupuotoje 
Lietuvoje remti , prašoma šiuo adresu : 

L. K. Religinės šalpos Rėmėjų Vyriausioji Valdyba, 
6825 So. Talman Ave., Chieago, EI. 60629 USA 

L K R š Rėmėju Vyr . Valdyba 

P U S M E Č I U I 

$71.00 Chicagoįe 
$52.00 Ciceroje 

(10/20/5/UM) 
Pensininkams auto apdrauda 

Amžius 62 iki 80 m. 
J. BACEVIČIUS — 778-2232 I 

Baltimorę, Md. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

Kovo 27 d. sueina vieneri mie
tai, kaį amžiams užgeso b r a n - ! 

gios žmonos, motinos ir duk te r s 
Dalios Bendoraitytės Daacon 
širdis. Jo s prisiminimui kovo 
27 d. 8:30 vai. r y t o bus a tna
šaujamos šv. Mišios šv. Alfonso 
bažnyčioje, šeimos kviečiami gi
minės, draugai ir pažįstami da-

LMllllllMliimiiUiimimiiiillimiiiiiiiiiir. 

| WAGNER and SONS f 
| TYPEHTUTERS, į 
= ADDING MACfflNS = 
= AND CHECKWRITERS | 
= Nuomoja. Parduoda, Taiso = 
~ Virš 50 metų patikimas jums 3 
— patarnavimas. S 

5 5610 S. PnJaslv-; T?d., Ciicaco = 
Phone — ."S814H1 I 

aimiiiiiiiiiiiiiHintiisiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiK 

Frank's Remodeling 
Room additions, basements, recre-
atkra rooms, kitchens and baths, 
aiding and roofing. 

PHONE 599-5048 

D. Richardson Const. 
Room additions, siding and all 

typea of remodeling. 
Free Estimates 

PHONE — 422-3469 

A & W T I L E 
Complete BATH Remodeling 

Caramics - Inlaya - Carpeting 
KITCHENS 

Free Estimates 
65S5 W. 63rd 586 0970 

Nuo 
1914 Metų 

Midland Savings" aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą. 

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje. 

Sąskaitos apdraustai tki 

FRANK ZOGAS 
President 

MIDLAND 
SAVINGS 

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 

Chieago, Illinois 60432 
Phone: 254-4470 

ir 8929 So. Harlem Ave, 
Bridgeview, Illinois 60453 

TeL 598-9400 

Ali accoonts com-
pounded dafly — 
Passhook Savingj 
paid ąuarteriy. 

4 Years Scvmgi 
Certiflcates 

ĮffrriTniim f 5 , M . 

A. f A. 
PRANUI PILIPAUSKUI minis, 

liūdinčią žmoną BRONĘ, dukrą JANINĄ MOZOLIAUS-
K I E N Ę , sūnų ROMUALDĄ su šeimomis ir k i tus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Julija ir Edvardas Zabarskai 

A. t A. ADOMUI MASČIUI mirus, 
jo žmoną KAROLINA, sūnų VIKTORJį, marčią RO
MUTĘ ir anūką LINg nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Gene ir Kazys Šukiai su šeima 
Janina ir Jonas šalnai su šeima 

Vak. Vokietijoje nepamirš tamai dramos aktorei 

A. t A. Aldonai Eretaifei-Lange mirus, 
jos mielą tėvelį prof. JUOZĄ ERETĄ ir jo ŠEIMĄ d i 
delėj skausmo valandoj nuoširdžiai užjaučiame ir liū
dime. 

Eugenija ir Viktoras Bačinskai 
Laima ir Jonas šalčiai 
Viktorija ir Kazys Tauginai 

ŠEŠEHIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. A. 

JONO MACO 
Jau 6 metai suėjo, kai negai

lestinga mirtis atskyrė iš mūsų 
tarpo mylimą vyrą ir brolį, ka
rio netekome 1970 m. kovo 7-tą 
dieną. 

Palaidotas kovo 10 dieną Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nors laikas bėga, bet mes jo 
niekados neužmirsime. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę. 

Už a. a. Jono sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje kovo 7 d.. 7:30 vai ryto ir kovo 10 d. 9 V«L ryto. 

Maloniai prašome visus: gimines, draugus bei pažįstamus tomis 
dienomis maldose prisiminti a. a. Joną. 

Liūdinti žmona Cecilia; Lietuvoje sesuo Ir brolis su iHntomis 
bei krikšto duktė. 

fl. f A. 

• •^j^ft' 

Laiko dulkės dar neužnešė 
jo vingiuoto gyvenimo pėdsakų, 
bėgančios dienos nesumažino 
skausmo susimaišiusio su vil
timi susitikti Visagalio pažadė
toj amžinoj tėvynėj. 

K.-

% 

- * J 

N 

Mečys Sankevičius 
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad trečiųjt 

mirties metinių iv. Mišios bus atnašaujamos Prisikėlim< 
šventovėje Toronte 1976 m. kovo 13 d., 9:20 vai .ryto. 

VERONIKA VALKEVIČIENĖ IR SCNCS 

''•¥"•&*•!. 

P E T K Ų 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T I Y A S IR S Ū N U S 
raYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 We$t 7lst St. Tel. GRovehiii 52345-6 
1410 So. 50th Ave., Cicero T0wnhai! 3-2108-9 

AIKŠTE AI'TOMOBELLVMS STATYTI 

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

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330-34 South California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 - 07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YAnh 7-1741 - 2 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuvio Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

tam S. LTTCANICA AVfc TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAVVICZ) IR SONOS 
23 H W. 2Srd PLACE TeL VTrginia 7-6872 
2-U1 W. Sfrtr STRErTT TeL BEpoblic 7-1213 
110*18 «knrthwest Hhrjiway, Palo* WUs, OL TeL 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 

'.*.* N ALEFORMA AVE. TeL LAfayette 3-35T2 

POVILAS l RIDIKAS 

S254 S. HALSTED 8TBEET TeL V Ardu 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 & LITUANICA AVB. TeL YAfds 7-1LS8-S9 

VASAITIS - BUTKUS 

1446 S. 50tk AVE, CICEBO, OJL TeL OLytnpk 2-1003 

» 
\ 



DRAUGAS, Šeštadienis, 1976 m. kovo mėn. 6 d. 

x Vilija Bilaišytė, studijuo
jant i pritaikomąją da»i? Illinois 
Universitete, Vasar io 16-tosios I 
proga, t a m e pačiame universi
te te Circle Cen t re paruošė t r i s 
v i t r inas : Lietuvos istorijos 
(medžiaga g a u t a iš dr . V. Sruo
gienės) , l ietuvių tautodailės 
(eksponatai Vaznelių prekybos) 
ir dail. M. K. Čiurlionio paveiks 
lų i r aprašymų. Paroda tesis 
ke tu r ias d ienas ir susilaukė di
delio susidomėjimo, š iame uni
versi tete s tudi juoja keli šimtai 
lietuvių s tudentų . 

x Rimas Česonis, JAV L B 
valdybos vicepinnininkas i r 
Spaudos va j aus vadovas, a t -
siuntė iš Philadelphijos Nidos d-> 2 v- P- P-

x Lietuvių Prekybos rime su- j 
sirinkimas bus kovo 10 d., tre-i 

x Cicero šv. Kazimiero sese- čiadienj, 7:30 vai. vak. Dariaus 
rų rėmėjos dalyvaus Šv. Mišio-1 Girėno posto salėje. Charles. 
se sekmadienį, kovo 7 d., 7:30 V. Austin parodys du filmus. 
vai. rytą. Po Mišių bus pusry-; p 0 to bus įprastinis užkandis. 
čiai parapijos salėje. x Lg Bnghton Parko apyL 

x Birutė Saidukaitė, Pabal- m e t i n i s susirinkimas įvyks Šį \ 
Ujo u-to prof. Salduko dukra, sekmadienį, kovo 7 d., 3 v. 
atstovaudama savo tėvui, suti- p p p e t ronelės svetainėje, 4500! 
ko įeiti į Pabaltijo u-to minėji- g V ^ ę m A v e . Em. Pakštai-
mui rengti komitetą. P a b a l t i j o ^ a p y l i n k ė s kandidatė į 8-ą 
u-tą baigusiųjų sąrašas yra V. 
Liulevičiaus redaguotoje knygo
je "Lietuvių švietimas Vokieti
joje". 

X šv . Kazimiero seselių rė
mėjų skyrius 

LB tarybą, padarys pranešimą 
ir parodys skaidrių apie Jauni
mo kongresą. Visi kviečiami da
lyvaut i 

x Marija Andrijonait* pra-
Brighton Parke y e d ė p r o g r a m ą L B B r i g n t o n 

ruošiasi atšvęsti savo globėjo p a _ j . 0 y. 'asario 16-sios minėji
me. Jos nuotrauka buvo iš
spausdinta 'Draugo antradienio 

sos narės kviečiamos dalyvauk. ^ ^ ^ k u r i a ^ ^ ^ ^ įfc 

šv. Kazimiero šventę sekmadie
nį, kovo 7 d., 10 vai. ryto. Vi-

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE 
PAGERBS: 

A A. J. VAIČIŪNIENE 

•>Q 

j v o Pavasa r i s — Vytauto Jančio , 
Gedumas i r Mano gimtinė — A. 
Kačanausko. Pianinu palydėjo 

au::r.:uo*r namuose vasario g ^ ^ y y Aleksiūnaitė-Mitche.l. 
J ū r a t ė Ja sa i ty t ė padeklamavo 
keletą Vaičiūnienės eilėraščių. 
Pabaigai velionės sūnus Jonas 
Vaičiūnas tarė padėkos žodį 
svečiams i r programos at l ikė
jams. Minėjimas ba ig tas Lietu
vos h imnu. Po p rogramos visi 
dalyviai buvo pavaišinti kavute . 
Vaišes suruošė L. J . Vaičiūnai. 
Minėjimas buvo gera i organizuo
t a s ir kul tūr ingai a t l iktas . 

J. Kaunas 

įvyko Juozės Augustaity-
:cs-Vaičiūnienės dvejų metų 
.-r.:::: c s sukaktuvių minėjimas. 
Susiiinko apie šimtinė jos ger-
'-cjų. mu'-cytc-jų, skautininkų-:;:. 
'•įsucrr.er.ės veikėjų ir Vytauto 
Didžiojo šauiių rinktinės būre
lis. Minėjimą pradėjo Andrius 

iėius. Balio Pakšto iiau-
dirs instru 
rate: Jas ; 

šv. Mišiose. Po pamaldų bus 
pusryčiai mokyklos salėje. Bus 
ir susirinkimas, kuriame bus 
priimami narių mokesčiai. 

rašy ta Petersonaites pavardė. 
Abi paliestąsias atsiprašome. 
Klaida įvyko todėl, kad pavar
dė buvo paimta iš spausdintos 

X Lietmių p . Rudžių radijo programos, o vėliau buvo pa 
forume šį sekmadienį, kovo 7 Į daryt i pakeitimai 

kalbės Pabaltijo 
GaJlaitčs su ra s t ą naują "Drau- teutu. draugystės vakaro reika-
go" p renumera tą ir čekį. Džiu- lu> estų ir latvių atstovės. 
gil, kad J aun imas rūpinasi lie- X Juozas Žvynys, Income 
tuviška spauda ir aplanko savo : taksų apskaičiavimo specialis-
tautiečius apylinkėse. Platini- tas, prisiuntė čekį už "Draugo" 
mo vajaus vadovui i r platinto- prenumeratą, kalėdines k o r i 
jai N . Gailaitei nuoširdus ačiū. les įr pridėjo 25 dol. auką spau 

Windsoro Iietuvaičų kvartetas "Aušra" a:'.:ko programą Vasf 
minėjime WLndsore. Kanadoje. Aš k.: La.rra T\..;:kt:v:.:.ū-.c Bfitt 
kūtė, Aldona Tautkevičiūtė ir Irena 

Nuotr. Jone I 

Ut--"S-

x V. Montvilas "Draugo" 
nuoširdus skaitytojas Toronte, 
atsiuntė 8 dolerių auką. Ačiū. 
atsiuntė 8 dolerių auką. Ačiū. 

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
Raymond E. Paskųs; 3 dol. —'vakar. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE rė sąjungos pirm. arch. A. Kere

lis. Vietos veikėjams įteikta 
\>r<A — Pasaulio lietuvių inžinierių s i m b o l i n ė s dovano*. 

ir architektų sąjungos suruošta p a i l o g monografi joj- Studijų 
žiemos studijinė konferencija ^ ^ g o l f o m ė g ė j a i t u r ė j o p r G . 
St. Petersburgh. 71a., užbaigta g o s pasportuoti, o mėgstą mau-

kovo 6 d. konferencija d y t i s _ pasimaudyti, nes oras 
, . . Ed. Skopas; po 2 dol. — A. G.. buvo pradėta šeštadienį, vasario ^ ^ l a b a i g e r a s I š v i g Q t o k s 

X "The N e w Wor ld ' \ Chica- j S s t i p r i n T ^NuoširdžTa! deko-1 Bražėnas, J. Kavaliauskas,, 28i d a t p a ž i n i m o v « J a u u o į l i e t u v i ų technikos žmonių užmo-
Frank Namoff, M. PieČaitienė, sekmadieni Lietuvių klube jvy k o : j i S j e i t i . p l a t e s n i u s sluoksnius, gos arkivyskupijos savai t rašt is , 

kovo 5 d. laidoje įsidėjo ilgą i r 
išsamų kun, J . P runsk io s t raips 
nj apie persekiojimus okupuo
toje Lietuvoje. Straipsny pla
čiai panaudota "LKB Kronikos" 
medžiaga. 

X Prel. d r . V. Balčiūnas, 
Thompson, Conn., atnaujino 
prenumeratą i r ats iuntė 7 dol. 
auką. Dėkui. 

jame už auką. Ta proga Leo
kadiją ir Juozą Žvynius Įrašo
me į "Draugo" garbės prenu
meratorius. 

X Anelė Kybartas , Chica go, 
III., dėkodama už kalendorių, 
įteikė auką. Ačiū. 

Z. Stanaitis, P. Kurnėta, Z. Lu-
kauskas, V. Liuima. Dėkojame. 

x Po 5 dolerius aukojo: 
Jonas Abraitis, Chicago, 
Vaclovas Mažeika, Park Ridge, 
Pe t ras Vacbergas, Chicago, 

visuomenes 

X 

banketas, kurį pradėjo sąjungos j l a b a i v e r t į n g a s 
vicepirm. inž. J. Rimkevičius, 
paryškindamas sąjungos darbus 
ir užmojus. Taip pat gražų žodį 
tarė Lietuvių klubo pirm. Albi
nas Karnius. Meninėje progra
mos dalyje savo kūrybos pa
skaitė rašyt. Al. Baronas, o mo-

' susilaukė 
pritarimo. 

«3ESS*T* 

Dr. Albinas Garūnas, Chicago, 
Aukų po penkis dolerius p ^ ^ A u g a i t i s > Islington. 

atsiuntė: Visiems maloniai dėkojame. 
Stefanija Radzevičiūtė, Euclid, j 
Ohio, x 

X Dr. L . Kriaučeliūnas, pr ieš į Sigitas Kaunas, Benvyn. HL, J " * * ! S o ^ ^ o l e r i u ' P"" pustrečio šimto, kurių t reč-
du metus L. B . Tarybos sesijo- i Liaueaudu šeima. Downers n u m e r a a : . _ P 1 ^ 6 ^ 7 d o t e n ų ,dalia b u W ne vietiniai. Vakarui 

terų oktetas, vadovaujamas E. 
Rūkštelienės. padainavo keletą 

Anicetas Grigaliūnas, C h i - j d a i m i - Menininkai buvo išskirti
nai šiltai sutikti. Svečių buvo 

jė Detroi te iškėlė reikalą Penk - ! Grove, 
tąją L i e t Tautinių šokių šven-1 p . Heiningas. Detroitas. 
tę ruošt i 1976 metais Amerikos 
Bicentennial paminėjimui. L. B. 
Taryba šį pasiūlymą padarė 
nu ta r imu 1974 metais. V Tau
tinių Šokių šventė y r a pagrindi
nis visų lietuvių Amerikos Bi
centennial minėjimas, ruošia
m a s š. m. rugsėjo mėn. 5 d. In-
t e rn . Amfi tea t re . (P r«) 

x šv. Juozapo garbei šv. Mi
šių i r maldų novena prasidės 
kovo 10 d. i r tes is iki 19 d. 
(7 vai . r y t a i s ) , Marijonų koply
čioje, prie "Draugo" . Norintieji 
šioje novenoje dalyvauti ir įsi
jung t i su savomis intencijomis, 
kviečiami nedelsiant kreipt is : 
Mariau F a t h e r s , 6336 So. Kil-
boorn Ave., Chicago, DL 60629. 

<pr ) 
x N o r m a s Bursteino Kailių 

k rau tuvės didelis išpardavimas. 
Atvyki te , įsitikinsite. Moteriški 
ir vyriški kai l iniai paltai, kepu
ra i tės , kepurės . I špardavimas 
prasideda vasar io 28 d. ir tes is 
iki kovo 7 d. Nepraleiskit*- M.-
progą! Krau tuvė a t d a r a : šeš
tadieniais nuo 9 v. r y t o iki 5 v. 
vak. Sekmadieniais nuo 10 v. 
r y t o iki 4 v. p . p. Darbo dieno
mis nuo 9 v. r y to iki 6 vai. vak . 
Krau tuves t a t 263-5826: namų 
67T-84SP. 18.5 Nor th U'ahash 
Ave, (2nd F loor ) , Chicago, UI. 

(sk) 
X Lietuviu kul tūros palaiky

mui y ra scenai rengiamos 3 lie
tuvių kompozitorių operos šį 
pavasarį . J q pasta tymui visa
da daugiau reikia lėšų, negu 
be t kada. Tad t a m reikalui 
Ulinois Lietuvių Gydytojų d rau
gijos pagalbinis moterų viene
t a s atėjo į pagalbą i r ka r tu su 
Opera rengia šaunų balių su me 
nine p r o g r a m a balandžio 25 d.. 
5 vai . popiet, puošniame But ter -
field Country krabe. Hinsdale. 
IIL Įėjimo a u k a $50. l ie tuviš 
k a operų pas ta tymui kviečiame 
visus į ta lką ! Vietas ir s ta lus 
prašome rezervuoti V. Mažei
kienės telefonu 438 — 7223 a r - j j 
b a V. Momkaus telefonu 925 — vakaro 
6193. Gro ja Neolituanų orkes-

auką. Ačiū. 
Į išskirtinai gražiai vauovavo An-

X Antanas Yalukas, pirmas g e l ė Kamiene. Savaitės bėgyje 
Visiems esame labai dėkingi. J A V prokuroro padėjėjas, yra įvyko paskaitos, kurių klausyti 

išrinktas vienu iš dešimties pa- kartais susirinkdavo daugiau 
sižymėjusių jaunų piliečių Chi- poros šimtų asmenų. Paskai tas 
cagoje. Išrinko vadinamas Jay- skaitė dr. P. Mažeika, dr. J. Va-
cees sąjūdis. įlaitis, dr. 0 . Nakas, B. Saldu-

Ikienė, J. Kerelytė, archi tektai 
x Juozas Žvynys, patyręs In- M u l o k a L i n ž - s > L ukauskas . dail. 

ner.tų kvartetas, Ju
rytei deklamuojant, 

pagrojo lietuvišku melodijų. Pa
grotas iš plokšteles J. Augustai-
tės - Vaičiūnienės įkaibė tas 
balsas oalyiint lietuviškos mu
zikos garsams. Mokyt. Ignas 
Serapinas savo paskaitoje išryš
kino a. i. J. Augustaitytę-Vz:-
šiūnienę kaip gimnazijos moky
toją, auklėtoją, kūno kultūros 
puoselėtoją i r tautinių 
pradininkę. Be to, ji buvo rašy
toja, poetė, publicistė i r jauni
mo auklėtoja. Dalyvavo spaudo
je, y r a išleidusi tris eilėraščių 

Kolų-; rinkinius. 
Mokyt. I rena Smieliauskienė 

prisiminė savo mokytoją J . Au-
gustaityte-Vaičiūnienę, kad ji 
buvo tautinių šokių atgaivin
toja i r stilizuoto ja. I. Smieliaus-
kienės vadovaujama studentų 
šokių grupė pašoko kelis JĮ. Vai
čiūnienės stilizuotus šokius. :.s 

CHICAGOS ŽINIOS 
BRANGSTA 

UNIVERSITETAS 

Northvvestern universi te tas 
šokių į nuo ateinančių mokslo metų pa 

kelia mokestį už mokslą 10.9 * 
ir tada kainuos metams 4,260 
dol. 

K O I E T A 

Chicagoje iki kovo 9 d. ma
toma kometa \Vest. J i nuslinks 
iš š iaurės į pietus, pasislinkda
m a ir r y t ų kryptimi. 

come Tax pildyto jas, greitai ir 
tvarkingai užpildys jūsų Fede-
ral ir State Income Tax. Kreip
tis visomis dienomis neišski
riant ir sekmadienių nuo 8 vai. 
ry to iki vėlaus vakaro. 7259 S. 
Francisco Ave. TeL PR. 6-1349 

(pr.) 

x TRETIEJI VAINIKAI", 
lietuvių poezija išeivijoje, išėjo 
iš spaudos. Dalyvauja 51 auto
rius, gražiai išleista, kaina 

;$6.00. Užsisakyti: DIALOGAS, 
Eleanora Zapolienė ir Albertas . o A . „ , . -- . . « . ~.. 

^ _ . . , T* 4304 West ooth StrM Chicago, 
111. 60632. (sk.) 

^ Lietuviškam restoranui 
reikalinga pilnam laikui pada
vėja (waitress). Skambint tel. 
925-5777 (sk.) 

X Vienos savaitės ekskursi
jos i LIETUVA — gegužės 
mėn. 19 dieną ir rugsėjo mėn. 
22 d. Kreipkitės į HEGER TRA-
VEL BURBAU, INC., 6118 

A. Rūkštelė. Konferenciją užda-
— Vytautas Paukštelis, vie

nintelis lietuvių ta rpe 156 tar-
• — nautojų didžiausiame First Na-

x Zota >Iicke\ičienė, gyv. tional Banke Kenoshoj, Wis., 
Beverly Shores, Ind., atostogau- kurio apyvarta siekia per 125 
ja Floridoje. Zola ir Geaiminas mil. dol., už savo uolų darbą. 
Mickevičiai vra "Draugo" gar- banko vadovybės buvo įvertin-
bės prenumeratoriai ir rėmėjai. 

Pianistas Andrius Kupre-

Snarskis repeticijos metu. Pirm>"n 
choras Chicagoje kovo 13-14 d. sta
to Franz Leharo operetę "Grafą 
Liuksemburgą''. 

X RAŠOMOSIOS maš. BetuviSku 
raidynu, visom kalbom, GAIDOM, vi
sliose modeliuose gaunamos CHICA
GOJE: Draugas — 4545 W. 63rd St, 
ir vakarais pas A Daugirdą tel. 476-
7399 arba tiesiai iš SPARTA savinin
ko: J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr, E. 
Northport, N. Y. 11731 (sk.) 

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

Mutual Federal Savings 2212 
West Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (ak.) 

x PHOEN'IX, ARIZONA. No
rintieji gauti daugiau žinių apie 
klimatą bei įsikūrimo sąlygas 
Phoenbce ir apylinkėse — rašy
kite: D . Z a k a r a s , Century 21 
Realty, 8528 N. 7 Str., Phoenix, 
Arizona 85020. (sk.) 

x 
vičius yra pakviestas Dar iaus ir 
Girėno liruanistinės mokyklos 
tėvų komiteto piano koncertui, 
kurį jis duos Jaunimo centro 
salėje balandžio 10 d. 

x Weiss Travel Bureau, Inc. 
4837 W. Irving Park Rd., Chi- kiasi Kenosha— Racine lietuvių 
cago. UI. 60641 yra visada pssi- visuomeniniame gyvenime, 
ruošęs suteikti reikiamas infor-j 
macijas ruošiantis kelionei į 
Amerikoje a r užsienyje. Tei

t as ir pakeltas j aukštas parei
gas, kurios apima bankines 
operacijas, užpirkimus — s t a 
tybą ir tarnau'.ojų priėmimus. 
Iki šiol dirbo revizoriaus darbą. 
V. Paukštelis y r a baigęs Mar-

, quette universitetą Milwaukee, 
. Wis., Vytautas su žmona dai
nininke Aurelia aktyviai reiš-

Z. Juškevičienė savo paskaito
je iškėlė J. Augustaitytės-Vai-
čiūnienės nuopelnus Lietuvos 
skautijai. J i įkūrė Marijampo
lėje pirmą skaučių tuntą ir daug j 
metų jam vadovavo, dalyvavo 
skautų stovyklose, rašė spaudo-j 
je skautiškais klausimais. Už I 
nuopelnus skautijai pakelta į 
vyr. skautininkės laipsnį ir ap-i 
dovanota aukščiausiais skauti- j 
jos žymenimis ir ordenais. Išei
vijoj dvi kadencijas buvo išrink
ta LSS Seserijos vyriausia skau
tininke. 

Bronius Jancys solo padaina-

— Divorsuojančiųjų teismai 
pilni žmonių, kurie tikėjo, bet ką 
pradedančiųjų laime. 

H a m m o n d o "The Times 
dienraštis 

KANADOJE 
— A. a. Česlovas Valiukas, 

52 m. amžiaus, po sunkios li
gos mirė Šv. Juozapo ligoninėje 
vasario 18 d. Palaidotas iš Lie
tuvos Kankinių parapijos, daly
vaujant labai daug žmonių, 
Šv. Jono lie'uvių kapinėse. Pa
liko žmoną ir tris dukras 

:!imiiiiMii!i!i!imiiim;iim:imiiiii!iiiiii 
NATŪRALIOS ŽOLĖS NUO 

B I B L I N I Ų L A I K Ų 
Nuostabia i veikia užkietėjusius 

vidurius. 
NORLAX mišinyje y r a : aloe, myr rh , 
frsuikincense, ga lbanum, f rancula , 
rhub&rb i r kitos natūral ios žol€s ir 
augalų sul tys , žinomos ir naudojamos 
2,000 metų . X&ra chemikalų n e sin
tetinių medžiagų. NORLiA.X padaro 
stebėtinai te igiamas pasekmes prieš 
ypatingą i r pasikartojant į a r nuola
tinį vidurių užkietėjimą, j aun iems ir 
vyresnis amž iaus asmenims. Naudo
jamos slauR-ymo namuose ir pensinin
kų grupCse. Jei papras t i vaistai prieš 
užkietėj imą jums neveiksmingi, išsau
kia dieglius a r m§šlunges. bandyki te 
>TORLAX švelniai. t ikrai a tvangai 
pe r nakt}. Pasi tenkinimas ga ran tuo 
jamas . 

Išbandymui t ik $1.00 

DIVERSEY DRUG SALES CORP., 
I>ept, 1,-3 

15*7 Diversey Pkwy. . Chicago, IU. 
B0«14 

Prašau ateiųsti pavyzdi N'ORLAX. 
įdedu 1.00. 

VARDAS: 
ADRESAS: 
MIESTAS: 
VALSTYBE: 

ZONA: 
luiiiHiiimimiiimiiimimmmiHmimiif 

<f 

rautis apie papigintas grupines \ ^ 

^ 

STASE'S FASHIONS — 
naujai a t i l a ry t a kūdikiij ir vai
kų rūbų krautuvė. 6237 S. Ked-
zie Ave., Chicago, 111. Telefonas i J* lietuvių liaudies šokiai ir nau-
436-4184. Savininkė Stasė Bace- j J* rūbai, taipogi bus girdima 
vicienė. Atd. kasdien nuo 9:30 n*uja muzika. Bilietai gaunami 
v. ry to iki 5:30 v. vak. Pirmad. G i f t s International. Inc., Jono 

r. iki 9 v. Varnelio prekyboje, 2501 W. 
, 71st S t , Chicago, m . 60629. Tel. 

(312) 471-1424. Ruošia P.LJ .S. 
Ryšių centras. (p».) 

Kun. Tomas Žiūraitis, O. 
iš Washington, D. C , ga-

jvėnios metu kas šeštadienį per 
kur ias 1 2 S * * Atataununų" radiją 

galima pritaikinti skrendant iš ̂ V 0 N e w Y o r k o į ^ e w 

miesto j miestą ar j užsienį. J e r s e y lietuviams duos pamoks-
Naujausias informacijas gausite l ė l i u s religinėmis temomis. Š. 

West Cermak Road, Ocero, ELipa* R. Raslaviaenę tel. (312) m - vasario 28 d. kalbėjo apie 
6O650 Telefonas. 242-3590 arba 545-6466. (sk.) j Šv. Kazimierą. 
863-4774. (sk.) 

X J. Mackeviaus, jr., Stan
dard Federal taupymo ir skoli
nimo bendrovės prezidentas, pa
aukojo $100 operetės "Grafas 
Liuksemburgas" pastatymo iš
laidoms sumažinti. Choras yra 
dėkingas jam. (pr.) 

x Grandinėles Koncertas -
Premjera įvyks 1976 m. kovo 
27 d., 7:30 vai. vak. Marijos 
mokyklos auditorijoje, 6700 So. 
California Ave. Grandinėlė at
vyksta į Chicagą su nauja pro
grama, kurioje bus matomi nau-

M A L D A IR A U K O M I S 
GELBĖKIME MOŠŲ TAUTOS KILNUMĄ, 

GELBĖDAMI TIKĖJIMĄ OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
A U K A S S I Ų S T I : 

Religinė Šalpa — Ii thnanian Cath. Religious Aid 

^ . 

EKSKURSIJOS Į LIETUVA 
- iŠ -

Bostono. Montrealio ir New Yorko 
Balandžfe 15 — K45.M liepos M — $1045.00 
gegužės 20 — $725.00 liepos 28 — $1045.00 
gegužės 28 — $8».0» rugsėjo 1 — $925.00 

Rngsėjs 1« — $725.00 
Groodžis 22 — $873.00 

Dvi naujos grep«s su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5), 
Druskininkais (2). 

Birželio 20 ir rugpiučto 8 — kaina $1136.00 
Prie Shj grupių galima jungtis ii kitų miestų, su papildomu mokes

čiu, New Yorke. 
REGISTRUOKITĖS 15 ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATUNTIC TRAVEL SERYICE 
393 We$t Broadvray, P.O. Box 116 

So. Bocton, Mass. 02127 
TeL (617) 268-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMOYIF/V& 
* Air Faree Subj«ct to Cbangrea and grovernraent approval . 

r ^ s 

L. K. 

L K 

6 4 - 0 9 56th Rd. t Masneth. N . Y. 11378 

arba 

Religinės fcalpo* Rėmėjai — Ii thnanian Cath. 
RHijjious Aid Auxiliary 

68!.-) So. Talman Ave., Chicago. Dl. 60629, USA 

Aukokime kiekvienas pagal išgales. Nariai rėmėjai 
aukoja metams nemažiau kaip 5.00 dol., amžinieji nariai 
— 100 Ąo\. ir mfyvmatai — 1000 00 dol. 

Visiems aukotojams išduodami kvitai, i r jų aukos 
Amerikoje yra atleidžiamos nuo federalinių mokesčių 

ililHIUHimUHllll^IIllll^ 
LIETUVAI IR PAVERGTAI • 

LIETUVIŲ TAUTAI GELBĖT • 
Aukas prašoma siųsti, užpildant pridedamą atkarpą. 
Čekius rašyt Lithuaniaii National Foundation vardu. 
! LITHUANIAN' NATIONAL FOUNDATION, INC. 

64 - 1 4 56th Road 
Maspeth, N. Y. 11378 

Aukoju $ 

I Vardas ir pavardė 

ihllllIIIIUIIIllllIIll!!l!IIII 
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