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Joana. _ Federatyvinės Vo- 
Seiijos katalikų organizacijos 
■įiveniat" praėjusiais metais 
(rinktos lėšos — apie 40 mili- 
jglįiiarkių — bus panaudotos 
tagisu negu dviejų tūkstančių 
projektų finansavimui Lotynų 
Amerikos kraštuose. Dalis su
mai bus paskirta žemės drebė- 

UOJE Įm sugriautų bažnytinių pa- 
uokiam, statymui Gvatemaloje, 
b kai Lū™3-5 Plūgais bus finansuo- 
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>je ^Hot ėrio projektai Brazilijoje ir ki- 
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Vengrijos katalikai

Bona. — Naujasis Vengrijos 
katalikų Bažnyčios primas Esz- 
terjomo arkivyskupas Laszlo 

kuris' kitą savaitę bus 
jkeltaa kardinolu, būdamas Ro- 
soje pasakojo apie vengrų ka- 
M bendruomenės dabartinę 
padėt; ir jos problemas. Vengri- 
ja tikintieji dar susiduria su į- 
rirkmiB neišspręstomis proble
mos ir sunkumais, kurie pri- 
nk> būti pabalinti, bet jie tikisi, 
kad atviro ir dalykiško dialogo 
kalba kliūtys galės būti nugalė
tu Katalikai Vengrijoje, kal- 
kj> arkivyskupas, sudaro dide- 
| krašto gyventojų daugumą. 
Ja tačiau ir netikinčiųjų, su 
kurtais katalikai ir Intų krikš- 
Mkųjų konfesijų tikintieji 
Hardžiai bendradarbiauja, 
arkdami savo krašto gerovės. 
Katalikai gerbia netikinčiųjų pa
tins, bet kartu jie laukia, kad 
ir netikintieji parodytų tokią 
ĮSI pagarbą krikščionių regi
mas įsitikinimams, nes krašto 
institucija užtikrina visiems 
Sdie&ma tikėjimo laisvę.

Kodėl reikia nauju šventųjų

Vatikanas. — Kai kam gali 
ilt| klausimas, kodėl Bažnyčia 
febia naujus šventuosius ir 
Primintuosius. Ar jų nėra per 
riif. kad tikintieji galėtų su 
Vienu iš jų arčiau susipažin
si juos pasekti", — kalbėjo 
balius VI ‘šventieji ir palai
dieji suteikia Bažnyčiai gar- 
fejjentiįjų kultas jokiu būdu 
■pamažina Dievo garbės. Prie- 
&, šventieji dar labiau iš- 

Dievo garbę ir tikintie- 
®s nurodo kelią labiau prisi- 
ffiįŠ prie Dievo. Juose mes 
•tane Dievo atvaizdą. ‘Nuo- 
W»s Dievas savo šventuosiuo- 
jfcpako Psalmės žodžiai. Gar- 
Įzįkd šventuosius, mes iške- 
Įsjjė šį Dievo nuostabumą, 
•fitipjl MTO gyvenimo pavyz
di be savo darbais ir mums 
Mala siektĮ tobulybės".

Meksikos Miestas. — Meksi
kos užsienio reikalų ministeris 
Alfonso Garcia Robles Ameri
kos Valstybių Organizacijos po
sėdy nedalyvaus, nes tai bus 
Santjago, Čilėje. Costa Ricos 
parlamentas irgi užprotestavo 
dėl susirinkimo vietos, nes “Čilė 
laužanti žmogaus teises”.

Henry Kissingeris konferen
cijoje dalyvaus. Konferencija 
šaukiama kitą mėnesį,

Maskvos siūlymas 
Izraeliui

Tel Aviv.—Sovietų Sąjunga 
pažadėjo atnaujinti diplomati
nius santykius su Izraeliu, jei 
Izraelis sutiks su jų siūlymu Ge- 
nevos konferencijoj leisti pilnom 
teisėm dalyvauti palestiniečių 
delegacijai. Pasiūlymas yra nau
jas kursas. Iki šiol Maskva ža
dėjo atnaujinti diplomatinius 
santykius tik Izraeliui pasitrau
kus iš visų 1987 okupuotų že
mių. Izraelio atsakymo tuo rei
kalu dar nebuvo.

Douglas rūpinasi 
parku

Washlngtcj’as. — buvęs Uli- 
nojaus senatorius demokratas 
Paul 'Douglas daugiausia rūpi
nosi ir -išsirūpino netoli Chica- 
gos esančių Ml.chigano ežero pa
krančių apsauga, išsikovojo, 
kad būtų paskelbtas Indiana 
Dunes National Lakeshore na
cionaliniu parku. Praktiškai 
parko paruošiamieji darbai dar

Paul Douglas

k’ishingtonas. — “Laisvė ir 
Mgumas visiems". Tokia te- 
Espėr ištisus šiuos metus A- 
®koje vyksta Įvairūs studijų 
■arimai. Remiantis jų išva-

neprasidėjo, vis trūksta lėšų. Y- 
ra žinoma, kad Northem India
na Publiz Service Co. netoli Ga- 
ry miesto nori statyti atominį 
reaktorių. Reaktorius būtų par
ko pakrašty ir jam labai pa
kenktų. Douglas dabar kreipėsi 
į senatorius ir Vidaus reikalų 
departamentą, prašydamas, kad 
jie nebūtų tylūs, kai ruošiamasi 
nepataisomai sužaloti gamtos 
grožį ir pakenktų tirštai apgy
vendintai apylinkei.

Panašios akcijos ėmėsi ir abu 
Illmojaus senatoriai, Percy ir 
Stevenson.

įysj? įgtoaumai. Remiantis jų išva- 
etu'^ Mš, Amerikos katalikų Baž-
Ci^ Bį nustatys savo socialinės 

programą ateinantlem 
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Griežtesnė linija 
prieš Maskvą

Kissingerio kalba-NATO ministeriams

Oslo. — Valstybės sekretorius 
Henry Kissingeris NATO vals
tybių užsienio reikalų ministerių 
konferencijoj sudarė įspūdį, aad 
pradeda daug griežtesnę liniją 
prieš sovietų ideologinę agresi
ją, sako Raymond Coffey, ;“Chi- 
cago Daily News’’ koresponden
tas. Galimas, dalykas, kad jo 
kietesnė laikysenai turi bendro 
ir su Amerikos rinkimais. Ro- 
nald Reagau, atakuodamas For
do administracijos daromas 
nuolaidas Maskvai, daug laimi.

Kissingerio kalba keturiolikai 
kitų ministerių buvo pasakyta 
prie uždarų .durų, todėl kalbos 
citatų nebus galima skelbti, bet 
tonas ir kai kurios mintys ži
nomos, nėra, paslaptis.

Sovietų politika yra griauti 
Vakarų pasaulio vertybes,’ silp
ninti jos institucijas. Vakarų 
atsakymas būtų —• pasipriešinti 
tokiems Maskvos' kėslams. Kis
singeris taip pat paneigė ir pa
smerkė tuos, kurie norėtų piršti 
įtakes zonų pasiskirstymą, va

dinas, Vakarai tyliai priimtų 
sovietų dominavimą Rytuose 
kaip neišvengiamą būtinybę, 
laukiant, kad Rusijai nesikištų į 
Vakarų Europos reikalus. Prie
šingai, Amerikos politika buvo 
ir ateity- dar labiau sieks, kad 
Rytų Europą i būtų drąsesnė; 
siekdama pilned nepriklausomy
bės ir autonomijas.

Kalba buvusi pati griežčiau
sia prieš sovietus, kokią jis yrą 
pasakęs per šdšis paskutiniuo
sius mėnesius. Korespondentas 
pažymi, kad Vakarų Europos 
kolegų ministerių ji buvo priim
ta su pažymėtinai dideliu prita
rimu. Tai turėtų, atsispindėti 
ir vakar žadėtam paskelbti ko
munikate, baigiant dviejų die
nų konferencčją.

Užsiminė (Kissingeris ir apie 
prezidentinę kampaniją, kur ne
išvengiamai paliečiama ir Ame
rikos- užsienio politika. Nežiū
rint, kas būtų prezidentu, Ame
rikos politika nepasikeis, liks 
pastovi.

Geveland, — Keturių didžiau- 
p Įumos fabrikų darbininkai 

ą mtaja jau penktą savaitę,
kol jie gaudavo iš savo fon- 

. ri^ripą. bet pinigai išsisėmė
jį^' -R savaitę gavo paskutinius
j |«erių čekius. Streikuoja 

žmonių.

Khartoum. — Sudano prezi
dentas Gaafar al-.Nimeiry į- 
spęjo savo mįnisterius, kad jie 
pasirinktų vieną iš dviejų: pa
silikti ministėriais, ar girtauti. 
Panašiai j‘s parašė raštą ir ki
tiems valdžios pareigūnams, 
parlamentaram, ambasadoriam, 
vyresniesiems karininkams.

Manila. — Nuo didelio lietaus 
kilus potvyniui, Filipinuose nu
skendo 25-žmonės.

Gegužės 8 ukrainiečiai savo 
didžiulėje salėje Uniondale mies
te, Long Island, N. Y., buvo su
ruošę laisvės manifestaciją, ku
rioje pagrindinę kalbą, pasakė 
senatorius James L. Buckley.

Savo įkalboje senatorius pa
lietė Jungtinių Valstijų - Sovie
tų Sąjungos santykius, žmogaus 
teisių Sovietijoje paneigimą ir 
Helsinkio aktą, šį aktą senato
rius pasmerkė, nes jis daugiau 
ginąs sovietų, o ne kitų intere
sus. Būdinga tai, kad Buckley 
daug kalbėjo apie lietuvius, pa
minėdamas Vliko pirmininko dr. 
Kęstučio Valiūno žygius Helsin
kyje ir jo tenai suėmimą. Pa
brėžė ir tai, kad j:š; Buckley, 
prisidėjo prie to, kad dr. Valiū
nas ir kiti pabaltiečiai buvo iš 
arešto paleisti.

Toliau senatorius ukrainie
čiams pasakė, kad Senate jis 
visados remiąs pavergtųjų tau
tų išsilaisvinimo klausimą.’

Icenatoriui kalbą baigus, buvo 
pakviestas tarti žodį ir Vliko 
tarybos narys bei Baituno vyk
domasis pirmininkas Kęstutis 
Miklas, kuris klausytojams nu
švietė (Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos padėtį sovietinėje okupa
cijoje. Kova prieš Sovietų Są
jungą būtų efektingesnė, jeigu 
ji būtų vedama sutartinai lais
vojo pasaulio tautų. Dar kalbė
jo ukrainiečių vadovai ir Long 
Island Estų Bendruomenės at
stovas Aliau Pensą. (E.)

Komitetas už H. H. H. 
nominavimą

Washingtonas. — Susiorgani
zavo komitetas, norįs demokra
tų konvencijoje į prezidentus 
nominuoti ne kurį kitą prasiki- 
šusį kandidatą, bet senatorių 
Hubert H. Humphrey. Komiteto 
pirmininku yra kongresmanas 
Paul Simon (Dl.). Komitetas 
sudarytas be žinios ir sutikimo 
paties Humphrey.

©sfo. — Kissingeris gavo pa
žadą iš užsienio .reikalų minis
terių — Turkijos Tbsan Cagly- 
angll ir Graikijos Dimitrios Bit- 
sios, kad jie atnaujins derybas 
dėl Kipro. Ministeriai pasikal
bėjimus jau pradėjo.

SaSsbury. — Rodezijos gy
nybos ministerio P. K. Van der 
Byl žiniomis, iš Mozambiko į 
Rodeziją įėjo apie 1,000 gerai 
ginkluotų 'juodųjų partizanų, o 
jų agentai pradėjo didesnio mas 
■to propagandą Rodezijos ka
riuomenėj, kad juodieji karei
viai atsuktų savo ginklus prieš 
baltuosius.

Cape Tonui. — Pietų Afrika 
paskelbė Namibijoj (Pietų-Va
karų Afrikoj) 1,009 jardų pa
sieny su Angola draudžiamą į- 
žengti zoną. Tokiu būdu nori
ma apsisaugoti nuo galimo par
tizanų infiltravimo.

Rusai privertė 
nugriauti bažnyčią

Varšuva. — Yra daugiau ži
nių apie naujos bažnyčios nu
griovimą Gorki vietovėje, Len
kijoj. Apie tai su kartėliu ilirdy 
pasakojo per Velykas kardino
las Stefan Wyszynski. Komu
nistai teisinasi, kad bažnyčiai 
statyta, nebuvo gautas leidimas. 
Leidimas buvo duotas, bet kai 
bažnyčia jau buvo pastatyta, 
užprotestavo netoli esančios so
vietų kariuomenės įgulos virši
ninkas. Bažnyčia, esą, gadina 
bendrą vaizdą, kliudys lėktu
vams nusileisti, ir aplink ją že
mė bus reikalinga bazės išplėti
mui.

Washingtonas. — Valstybės 
sekretoriaus Henry Kissing-erio 
kvietimu diplomatinių misijų lle- 
fai Washingtone dalyvavo Kon
greso jungtiniame posėdyje 
1976.V.18 d.į 12 vai. 30 mm., 
kur Prancūzijos prezidentas Va- 
lery Giscard d’Estaing pasakė 
kalbą.

Tame posėdyje Pabaltijo vals
tybes atstovavo — Latvijos at
stovas dr. A. Dinborgs; Estijos 
atstovas E. Jaakson. specialiai 
atvykęs iš New Yorko, ir Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas 
dr. S. A. Bačkis.

Po posėdžio Latvijos atstovas 
Dinbergs palcvictė Estijos at
stovą ir Lietuves pasiuntinybės 
patarėją priešpiečiams. Jų metu 
diplomatai pasikeitė informaci
jomis ir nuomonėmis Pabaltijo 
valstybes liečiančiais klausimais.

Maskva apgailestauja 
Alaskos pardavimą

Maskva. — Sovietų darbinin
kams skirtame “Trud” laikraš
ty įdėtas redakcijas apgailesta
vimas, kad carinė Rusija 1867 
Alaską pardavė Amerikai už 7 
mil. rublių. Tai buvusi pati di
džiausia caro klaida visoj Ro
manovų dinastijoj.

Buenos Aires. — Buvęs ' Ar
gentinos prezidentas Hector 
Campora savo krašte jaučiasi 
nesaugiai ir Meksikos ambasa
doje paprašė azylio teisių.

GISCARD PASMERK KUBA
IR MASKVA

Washingtonas. — Prancūzijos 
j prezidentas Giscard, kalbėdamas 
spaudos klube, pripažino, kad 
Kubos ir sovietų buvimas Ango- 

l loję yra grėsmė taikai ii- Afri- 
| kos tautų nepriklausomybei. Ne 
tam iš ten pasitraukė pranęū- 

| zai, britai, belgai, ispanai, italai 
I ir portugalai, kad ateitų kiti ir 
1 plėstų savo imperiją. “Mes turim 
veikti ta linkme, kad patys afri
kiečiai būtų Savo šalies šeimi
ninkais".

Žemės drebėjimo sugriauti kvartalai Udine, Italijoj

Addėda B-l statybą

VVashingtonas. Senatas 44:37 
balsais nutarė laikinai, iki vasa
rio 12, sulaikyti B-l bombonešio 
statybą, palaukti prezidento i- 
nauguracijos. Prieš tai 48:33 
balsais - atmetė šeri. MęGovem 
siūlymą bombonešio statybą iš 
viso palaidoti.

Rockefelleris už Fordą

Alhany. — Viceprezidentas 
Nelson Rockefelleris New Yor
ko valstijos, respublikonų dele
gatus j konvenciją nori palenk
ti į prezidento Fordo pusę. Jie 
buvo parinkti kaip nepriklauso
mi. Respublikonų Nęw Yorko 
valstijos pirmininkas Riahąrd 
Rosenbaum delegatų susirinki
mą šaukia ateinantį pirmadienį 
ir mano, kad iš 154 delegatų 
120 ar .130 sutiks balsuoti už 
Fprdą, ne. už Reaganą.

Geros žinios

IVashingtonas. — Komercijos 
departamentas skelbia geras ži
nias apie Amerikos ūkinį atku
timą:. pirmam Pietų ketvirty 
produkciją paaugo 8.5 proc., o 
infliacijos rodyklė krito iki 3.5 
metinio proeento.

“NYT” siūlo 
sovietams pasitraukti 

iš Pabaltijo

Ncyv York. — -Vakar dienos 
“NYT’’ įdĮjo. Jęęob Wlener laiš
ką, kuriame cituoja sovietų am
basadoriaus Jungtinėse Tauto
se Maliko reikalavimą, kad Iz
raelis pasitrauktų ilš 1967 oku
puotų žemių, kad tai būtų “radi
kalus politinis sprendimas”! Jei 
Rusija pati: elgtųsi taip, ' kaip 
reikalauja iš kitų, tai ji turėtų 
pasitrauktį iš Pabaltijo valsty
bių, kurias okupavo daugiau 
kaip prieš trisdešimt metų. Bū
tų tai didelis paderiionstraviniaS 
sovietų geros valios ir .ją galima 
būtų pasitikėti, rašo Vtcner.

Wilmington; Delaware. — 
Teismo įsakymu, miesto ir prie
miesčių mokyklų mokiniai nuo 
rudens bus vežiojami į priemies
čius ir atvirlflščiai, siekiant mo
kyklų integracijos.

Manila. — šeši ginkluoti oro 
piratai vakar- pagrobė Filipinų 
lėktuvą su 103 keleiviais ir nu
kreipė į Zamboangą Mindanao 
saloj. Piratai pareikalavo duoti 
tolimosios distancijos lėktuvą ir 
juos nuvežti į Libiją,

KALENDORIUS
Gegužės 22: Romanas, Julija, 

Rita, Eimantas, Aldoną.
Gegužės 23: Deziderijus, Mer- 

kurija, Gertautas, Tautvyda.
Gegužės 24: Meletas, Zuzana, 

Algirdas, Gina.,
Saulė teka 5:25, leidžias 8:09.

ORAS
Dalinai saulėta, vėjuota, apie 

65 laipsniai.
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ATEITININKAI IR SOCIALINIS 
IDEALAS

suderinami
duo, ateitininkai iš pat pradžios 
buvo kritiškai nusiteikę marksiz
mo požiūriu,’ taipgi ir revolicinio 
socializmo, pripažinimo asmeni
nį terorą, kaip politinės kovos

Susikuriis moksleivių atettinin 
kų kuopelėms tikslu siekti lavi
nimosi bei auklėjimosi, pradžioje 
didžiausias’ dėmesys buvo krei-' 
.piamas ugdyti religinį sąmonin
gumą ir tairtiaj šusipratimą. Re-j
Ilginio sąmoningumo .buvo šie- priemonę, 
kiamaf skaitant.vreligino turinio Tačiau jie negalėjo būti abc- 
knygas, rašant religinėmis te- Jingi masių — darbininkų ir ma- 
ųįomįs ę^aUs/ų.vykdant, reli- žažemių skurdui, jų išnaudoji- 
giųę priL^jįą. \ N . mui ir ryškiai socialinei nelygy-

Tautinio. .smaMdmo buvo bei. O ir daugelis jų pačių buvo 
gj'ąkUmą, tū^ahtLą Lietuvos hto išnaudojamos, . skriaudžiamos 
rijos, skaitant lietuvjšką spaudą liuudies vaikai- Tas.vertė ieško- 
ir skaitant liejųviskąsknygas. J* būdų tą skriaudą nugalėti. Tad

teitininkus rišo draugėn. Jie bu
vo tarsi vienos šeimos broliai ir 
joks erzelis jų neskyrė.

Reikia pastebėti, kad pasirin-i 
kimas to. ar . kito socialinio idealą 
nulemdavo ir ašmens pasaulė
žiūrą. Kas noęs įtikėjęs socializ
mą (taip, socializmas yra tikėji
mas^ ne mokslas) pasitraukdavo 

ijš ateitininkų gretų. Voronežeirškąįtantlię^ygk^kųygąs. e................... ... v .
J Religinio ^mpgir^mo v tau |ateitminkai suskato ieškoti :swo man žinomas tik vienas atsitiki-

3 ■■. k" O* ir

LOS ANGELES STUDENTŲ
ATEITININKŲ KURSAI

draugas
Hl ..flHi AMAN DAJEBv

ST. CJffCAGO, DLL. 8082* TeL UJ $

■Second Class Portage paid at Chlctgo, Ūltook PublbberfiT
R^ceept Sundays, LegaJ boiidays, days after Christmai and 

by the Lithuanian Catholic Preu Society.

Subecriptloo Rater 828.00 — Chlcago and Cook Camty, DlįJ 
KlMMhcrr 1q U.SX 326,00. Canada &/.0G. Fou®. 
Couatrtea — 829.00,

FafU alaldaj MKlmani. p*ivflavinai ui’ giutaa 
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Ubicagc, Coak,
Kaaadoįt
Kitu* 
Užaie&yfe 
Savaitini*

828-00
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826.00
829.00 
818.00
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110-00 Ha 
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S <«Ukcip tirita ka&dier 
SJO 4^0 Seitadieniab
4:30 — 12:00
• Administracija dirba ka> 

tien mo 8:30 Iki 4:30. šešta 
Deniais nuo 8:30 ild 12:00.

į

• Kbdakcij* utraipeniuz Ube 
ouožiOra Nesunaudotų jtraipim, 
•eeaugo, |uo? grąžina Ui U Hb 
to ausitarua Redakdji ož tkdb 
mų turini neatsako Skelbimų fr 
noe prisiunčiamo* garus praJpfr,

sura-Kursų vjetoje .studentai 
do įdomų draugą, mažą pilką S'sij 
liuką, kurį jie pavadino Ausi ūku. 
Per laisvalaikius ir po pietų, st-u-j 
dėntai išeidavo pažaisti su Au- j 
siuku. Studentė. Audrė Kazakevi
čiūtė atsisėdo ant asilo ir prade- j 
jo joti. Visi džiaugėsi-Audrės pokš-; 
tais.

Los -Angeles studentų ateiti
ninkų ' kandidatų pavasario kur
sai įvyko gegužės T ir 2 dienomis, 
San Bemadino kalnuose, netoli 
Big Bear ežero. Los Angeles stu
dentų ateitininkų draugovė dė- 

Įkdja ponams L.Nėfams, kurie taip 
maloniai leido mums* pasinaudo
ti savo vasarnamiu, kuris randa
mi'■tyliame miškelio’kditfpėlyjė;

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VASARINĖS DOVANOS

SIUNTINYS 1 (1976)
Stora, gėlėta nailoninė mdežiaga dėl 2 suknelių; crim- 

pieno medžiaga dėl 2 suknelių; spedali crimpleno me
džiaga dėl 1 moteriško palto; 2 nailoninės skarelės; 1 
vyriški nailoniniai marškiniai; 2 poros vyriškų arba mo 
teriškų geriausios rūšies kojinių; angliška vilnonė me
džiaga 1 vyriškai eilutei.

Kaina su įskaičiuotu muitu ir persiuntimo 
...<x . .. <išlaidomis $150.00

Jei kas pageidauja, galima dadėti iš - šių žemiau iš
vardintų arba kitokių prekių:

Vyriškas arba moteriškas nertinis------------------ $22410
Vilnonė gėlėta skarelį---------------—:—■ ^-*8.00

Crimpleno medžiaga moteriškam kostumėliui 23.00 
Crimpleno medžiaga suknelei --------- ------- :—— 13.00
Dirbtinis mink’as moteriškam paltui ---------— 56.00
Nailoniniai marškiniai ---------------—-----------------  10.00
Lietsargis teleseopic -------- —■ ——*^104W
Vilnonė medžiaga vyriškai eilutei ——---------- —'45.00

Šios kainos yra su įskaičiuotu muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą arba kitas šalis.

krikščioniško socialinio idealo. r j Petrauskas> tapęs socia]is.
Norint .pagyvinti ir susistema- tu> pasitraukė g ateitininku or- 

tinti ateitininkų veiklą, dar 1915 ,ganizacijos> . • " >
- 16 mokslo metai-Petro Karve-1 ■ 19I? metų yasario mėnesį ki.i 

lūs Rusijoje revoliucijai, ateiti
ninkai „jau buvo suvokę sociali
nį idealą Dievo Karalystę ir ne
pasimetė revoliucijos sūkuriuose. I 
Jie ryžtingai ėjo-Lietuvos kėliu, Į 

I kovodami dėl jos laisvės-ir nepri-.| 
klausomybės.

Petrograde, Lietuvių draugijos 
centro komitete darbavosi įvai
rių politinių srovių potencialūs 

] partijų vadai. Tik nutilus gatvių 
kovoms, jie tuojaus sukūre cent
rinius partijų komitetus. Kaip 

i žinoma, demokratinėse valstybė- 
. se pjolitinei veiklai vadovauja 

•politinės partijos. Jos vadovauja 
, kavoms .dėl tautų laisvės^ 

' Partijų centriniai komitetai 19-" 
‘ 17 m. kovo' mėn. 13 d.

Rusijos Lietuvių Tautos
■ kuri balandžio m. 19 d.
1 sušaukti Rusijos lietuvių 

Sermas buvo šaukiamas gegužės j čio tris pagrindinius 
*27-d. (sėn. kak); ritikimaii Sei
mą .vyko apie gegužės mėn. vi
durį. Gryriai' lietuviškos partijos 
nesuspėjo ligi seimo rinkimų pa-

■ ruošti ir paskelbti savo progra
mų. Socialistinės partijos: soc. 
dem. ir socialistai liaudininkai 
turėjo atitinkamų rusų partijų 
programas. Bet žiųant partijų i- 
deologiją, nebuvo sunku impro
vizuoti partijų programų ryš
kiausius bruožus. Tuo būdu pra-

. sidėjo kova dėl lietuvos laisvės.
Vasaros atostogas praleisti bu

vau pakviestas į Naujadvarį Min
sko gubernijoje. Atostogaudamas 
Naujadvary, įsijungiau į seimo 
rinkimų akciją. Įsijungimas buvo 
sėkmingas, nes iš tos apylinkės 
atstovais į seimą buvo išrinktas 
mano pasiūlytas kandidatas kun. 
V. Borisevičius (vėliau vyskupas 
— kankinys), o patys rinkikai 
pasiūlė mano kandidatūrą. Abu
du buvova išrinkti. Seime balsa
vome už Lietuvos nepriklauso
mybės rezoliuciją. Jeigu nebū-‘ 
čiau įsijungęs į rinkimų akciją, 
seimo atstovais būtų buvę išrink
ti socialistai.

tinio susipratimo pradai buvo į- 
■diegti .senuose, Kuopelėse jie bu
vo gilinami. Prrmąsiąis ateitinin
kų principais būva paskelbti lie
tuviškumas, katalikiškumas ir vi
suomeniškumas. Socialinis idea
las principuose nebuvo minimas 
ir pradžioje nebuvo aktualus.

Dėl' vykusių .Lietuvoje karo 
veiksmų, pradžioje dauguma iCtiaTSėkjfeto'ri^voJ. Valaitis (Lie- 
moksleivių susitelkė Vilniuje. Iš \uvos Nepriklausomybės metais

lio, vieno Jš’ ryškiausių ir veik- ' 
liausiu Voronežo ateitininkų va-1 
dų Voroneže, rūpesčių buvo į- 
steigta.kęl.etąs 'sekcijų..Jis ipats į- 
stėige Ir vadovavo sociologų sėk-

čia dalis patraukė j didesnius Ru- buvęs Žemės banko vyr. buhal-
t sijos mįe.stųs: Petrogradą, Mask- Ltėris, o paskutiniu mėtų to ban- 

vą arba į ten, kur/buvo evąkuo- valdytojas). P. Karveliu? bai- 
. tot jų /mokyklos. Bet didžiausią 

mak leivių dalį Lietuvių drąugi-1 
jos nukenttėfusiems dėl karo šolp 
ti cenjroj; komitetas evakuavo į Į 
pietų Rusijos miestą Voronežą. I

•’ Ten-btrfe J evakuoti Vilkaviškio i 
>• gimnazijoj į‘*Saū4ėl dr- r:edagogi

/niai- it ^frūhalterijos -kursai ir) 
i įsteigtos Vilniaus Martyno Yčo 
. vardo. vyrų ir mcrgaKių -ginma- 

t fcijos. Moksleiviai buvo apgyven-l 
j dinti; keliuose bendrabučiuose. Į 

Gyvenant bendrabučiuose šusi- 
;tįarėrpalankios'sąlygos'veikti slap 

,: „ ideologinėms moksleivių
organizacijoms.

Į 'Nuo. .1910-—1911 m: lietuvių 
L moksleivių tarpe buvo papiltu- . 
b sios -ir sėkmingai5 veikė aušrinin- 

kų (liberalų - individualistų) ir
< ‘ateitininkų (katalikų) kuopelės, gus gimnaziją, sekcijos pirminin 

•Tų kuopelių nariųiarpusavio san kū liko J. Valaitis.
- tykiai buvo gana: geri, pakantūs. • Gal tiksliau tą sekciją tiko pa- 
; Vbrotieže įsikūrėJrdų organiza- vadinti socialinio klausimo sek- 

: rijų centrai. . . - r/ mer i rija, nes joje buvo stengiamasi pa
Be minėtų mc^lęįvių organi- žinti ekonominių c/\ 

atsirado, nauja ideolo- praktikos raidą, pradedant senų 
senove (Kinija, Babilonija, Egip 
tu) , ir baigiant naujaisiais lai
kais, įvairiomis socializmo, ko
munizmo bei 
socialinėmis doktrinomis. Studi
jų rankvedžių -parinko žymaus 
prancūzų ekonomisto Cahrles Gi
dę veikalą ‘‘Ekonominių dokti- 
nų istoriją.”

Sekcija paskatino giliau pa
žinti socializrpo doktrinas ir jų 
kritiką."Tuo klausimu buvo aps
čiai -literatūros, verstos iš Vaka
rų Europos kalbų ir parašytos ru
sų mokslininkų. Vienas tokių 
dviejų tomų veikalas, rodos, 
“Krikščionybė ir Socializmas”

Stud. Vincas Skiriūs, kandidatas į 
studentus at-kus, rašo savo temą.

Nuotr. L. Kojelio

cija, nes joje buvo stengiamasi pa 
_ _ _____ --- 4 doktrinų ir

I Kursuose dalyvavo visa stūden- 
Į tų draugovė: pirmininkė. -Elytė 
Bandžiulytė (USC), iždininkas 
Vytas Bandžiulis ^(UCLA), Asta 
Graikau^kai-tė (CLA), Audrė Ka4 
±akevičiūiė (UCLA)-, Aida Kloiy- 
tė ( Calif. Štate- U., Fullerton). 

Linas Kojelis (ŲCLA), Petras 
Narkevičius-(UC Irvine),}yinča‘. 
Skirias (ValleyiCollege) ir drau
govės globėjas, dr. Feliksas Palu
binskas, ekonomijas profesorius.

Taip ir praėjo Los Angeles stu
dentų ateitininkų kursai.' Visi 
kursantai ruošiasi išlaikyti egza
minus ir būti pakeliami į pilnus 
studentus ateitininkus pėr Los 
Angelės ateitininkų šeimos šveh ( 
•ę, kuri įvyks gegužės 23 d., para- ~ 
pijoje.

įsteigė 
tarybų, 
nūtaYė 
seimą.

Lokys

Kursuose iškląucėme trijų įdo
mių paskaitų. Pirmą pasikalbė- 
jimą 'pravedė d?. Palubinskas. Jc 
temą, “LiOtuviAi studentai išėivi- 
jojį-'—191^> ’r Jam* padėję
dvi studentės: Asta Grakauska-i- 
tė, kurr skaitė savo referatą, (Ka. 
yra’ideologija?) ir Elytė Bandžių-’ 
lyte; kuri pristatė Prano Dovydai- 

klausimus.; 
Antrąjį pasikalbėjimą pravedė 
inžinerijos studentas Vytas Ban
džiulis. Jo tema, “Ką mes aiąlink 
save matome — pasaulėžiūra”. 
Jam padėjo Petras Narkevičius' 
šu Linu Kojelio (Jaunieji radika
lai Amerikos universitetuose). 
Vincas Skiriūs (Ekologija ir Ame
rikos jaunimas grįžta prie gam
tos) ir Audronė Kazakevičiūtė 
(Moterų išsilavinimo proble
mos). Trečiąjį pasikalbėjimą pra
vedė Linas Kojelis, kuris pakalbė
jo tema/“Atėitininkai — tauta ir 
tautiškumas”. Jam padėjo Aida 
Klorytė (Skautai) ir Vytas Ban
džiulis (Jaunimo sąjunga).

Po pirmos dienos diskusijų, i 
kursantai nuvažiavo Mišių iš
klausyti Big Bear miestęlio baž
nyčioje. Tada jie nulėkė Čiuožti, o 
yęliau sustojo pjzzos suvalgyti.

Kursams šeimininkavo Asta 
Grabauskaitė ir Vincas Skirius, 
kurie paruošė tikrai puikių patie
kalų. Reikia padėkoti Astos ma- ’ 
mytei, ipoųiai • Grakauskiene^ už 
puikiai paruostus lietuviškus ba
landėlius, kuriuos ji specialiai šių 

* kursų dalyviams paruošė.

Los Angeles studentų at-kų kursų 
Vyriausia virėja Asta Grakauskai-1 
tė- šildo savo msimos paruoštus; Jie- į 
tuviškus balandėlius Los Angeles 
studentų at-kų kursų pietų metu.

Nuotr. L. Kojelio

BALTIC STORES LTD.
(Z.JURAS)

I I London Lane, Bromley, Kėni, England.
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

REGISTRACIJA J ATEITININ
KŲ STOVYKLASgįnė srovė, pasivadinusi visuome 

ninkais. Tai maric-^stąi, komu
nistai Prieškariniais laikais ta 
srovė moksleivhi'tarpe buvo ma
žai ąmoma; nors kai ;kūr ir ban
dė skleisti savo , propagandinius 
leidinėlius: '■

Turint galvoje slaptą mokslei
vių organizacijų veiklą, ’bėndra- 
bųčiu6sė buvo stengiamasi apsi
gyventi kartu su savo ideologijos i 
draugais. Žinoma, tai ne vi- 
Sėms ir ne iškart pavyko/ Tik 
pęf kuri.įarką. mažiau/daugiau to 
buvo pasiekta. '

Apsigyvenus viename kamba
ryje skirtingų pažiūrų ašmenims, 
vakariniuose pokalbiuose palTe- 
fns .pasaulėžiūrinius klausimus, 
iškildavo Tr ginčai. Reikia paste-^ 
bęti, kad anų laikų jaunimas Bu- 
vo idealistai ir nemaža jų užsi
degę apaštalavimo dvasią.

ApŠtįnipkal ,ir, viruomeninkai 
.didžiavosi esą pirmeiviais, visuo- 

‘meninkai 'Ir dlHs aušrininkų sa- 
Ve/ la^ė, bedieviais. Tos dvi sro
vės..sudarė bloką prieš ateitinin
kus. Bert; ir jie, svarstydami sociali
nį klausimą, dažnai karštai su- 
sikfbdąvo. Neretai.ir ateitininkai 
įsijungdavo į tuos pokalbius. 
Siekdami pažinti tietą, ateitinin
kai suskato giliate pažinti .socia
lizmą. Bet kadarfgi', marksistai 
skelbė įdasiu kovą,.materialistinį 

' istorijos ratuos supratimą, religi
ją laikė “liaudies' op^ūmu*^ tad 
krikščionybė su socializmu ne-

fl

•r

r

u

• 4

4*

1

krikščioniškomis

_ __________  I
parašytas 'Svi Sinodo pirmininko I 
:Sabler,;kuriame autorius patrauk]
Įiu stiliumi aprašo Vakarų Eu
ropos katalikų prieihones kovo- 

'jdnt prieš sėcializmą.
Aiškinantis ateitininkams dėl 

priimtino socialinio idealo, sekci
jos nariai rinkosi tuo klausi
mu mokslininkų sukurtą litera
tūrą, pvz., Vladimirą Solovjovą, 
jS. Bulgakovą, N. Berdiajevą ir ki- 
pus.

Tuo būdu mums išaiškėjo so
cialinis idealas — Dievo Kara- 
lystė, t kurios atėjimo kiekvienas 
ateitininkas prašo savo kasdie
ninėj^ maldoje. Bet, deja, nekiek- 
vienas suvokia, tos karalystės re-u 
alumą, jos grožį ir jos palaimą 
visuomenL'Jos buveine mūsų Šir
dyse. j

Suvokimas socialinio idealo a- I

B. Žukauskas
(Bus daugiau)

Los Angeles studentų ateitininkų .’ draugovė, susirinkusi pavrsar o kur* 
pams Los Angeles kalnuose. Iš k.; E. Bandžiulytė,-a. Kazakevičiūtė, V. 
Bėndhidis; A. Soiyfe,T.‘ Norkūs', ’A." GrttkaušIcaltV vT Skfriūa, L. Ko
jelis Ir dr. F. Palubinskas, globėjas. Nuotr. U Kojelio

Moksleivių..ateitininkų stovyk
la Dainavoje (IX - XIII sk. moks
leiviams) prasidės birželio 20 d. 
ir baigsis liepos 4 d.

Jaunučių moksleivių ateitinin
kų (I - VIII sk.) prasidės liepos 
4 d. ir baigsis liepos 18 d. >

Vykstančius į šias stovyklas 
Chicagoje registruoja Balys Lu-! 
koštūnas, 2711 W. 86 Straet, Chi- 
cago, IH. 60652, telefonas 471 - 
0661.

STUDENTŲ DĖMESIUI

Studentų ateitininkų Chicagos 
draugoves susirinkimas įvyks fy- 
toj, Jaunimo .centre, tuoj po 11 
vai. šv. Mišių* Kalbės tautosąikos 
tema EL Bradūnaitė. Bus apta
riami aktualūs studentų reikalai 
ir artimiausia.; pavasario iškyla. 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

Valdyba

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

TAUTVILĄ j

Juozo KRALIKAUSKO 
romanas

Tai yra knyga apie žmogų, kuris m 
vo tėvynėje yra laikomas prieSu

Aplankas Ados Korsakaitės Sutkų 
vlenės Kaina ė'dof

Gaunama Drauge Ir pu 
fantojua, '• iėį . ■ -r į- .
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiuiiiiiii «•

GREIČIAUSIAS TIESIOGINIS KELIAS 1 LIETUVI 
1976 mėty Ekskursijos j Lietuj 

VIENOS SAVAITES EKSKURSUOS Į LIETUVĄ
6 naktys Vilniuje, 1 diena Kaune, 1 naktis Frankforte 

Rūgs. 80—spal. 8 .... $779 SpaL 14—spaL 22 .... pfl

DVEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ, AUSTRIŲ 
BAVARIJA [R VOKIETIJA

6 naktys Vilniuje, 3 naktys Viennoje, 4 naktys Municbe 

Ekskursijos kainos yra iš Bostono, New Yorko, Montrealio 
Lufthanca linijomis.
Dėl daugiau informacijos apie lietuvių ekskursijas prašom krdpdri 
ALGIRDAS MITKUS 5 
8 IVhlte Oak Road arba 
Newton, Msm. 02168
TeL: 617-069-1190

GALAXY TOURS & TKAVfl 
141 Undeo StoiMt- 

IVelIesley, Maaa. 02181 
Tel.: 617—237-5502

Chicagos apylinkėje kreiptis;
MARIUS KIELA. 6557 S. Talman Ave^ Chfcago. IH

Te L: 312—454-0655

FRANK'S TV and RADIO, INC. j
SO HALSTE1) MTBE1ST TEL. —

RADUC (R OTERBC ARARATU PARDAVIMAS TR
OIDH3JF PAriIRINKLMAf {VAIRIAUSIŲ rELEVTZJJU

hpAi voms nei .mosime aparatai |

■



REIKIA VISIEMS PASIRUOŠTI
Tarptautinis Eucharistinis 

kongresas yra pasaulinio masto 
pasirengimas. Tai nėra tik mal
dos ir susitelkimo dienos, bet ir 
plati katalikų demostracija šio 
meto pasaulio gyvybiniuose rei- 
kaluose. Kaip kiti, taip ir šieme
tinis Eucharistinis kongresas tu
ri : savo užmojus ir ieško sa
vų krjkščioniškų sprendimų. Čia 
bus sprendžiami socialiniai klau- 

' starai, kurių nepajėgia išspręsti 
pasaulinės valdžios. Čia bus gvil
denami pasaulio reikalai, ku
riems savo duoklę turi atiduoti 
tiek valstybė, tiek Bažnyčia, tiek 
ir. pavieniai asmenys. Žmonija 
Šuo metu yra labiau su
jungta tarptautiniais ryšiais, ne
gu. buvo . prieš kelias dešim- 
tis.metų. Žmonijos rūpesčiais sie
lojasi tautos , valstybės ir kitos 
institucijos. Šiandien vienų ne
turtas ir badas yra visuotinė 
grėsmė, žmonių ateičiai.
••■•Eucharistiniai kongresai yra 

tikėjimo .manifestacija — viešas 
pripažinimas Dievui, ka6 yra 
Dievo, ir ^žmonijai, kas priklau
so žmonėms. Tai nėra žmogaus 
nuo Dievo atskyrimas, bet kaip 
tik žmogaus gyvenimo problemų 
sujungimas su dieviška tvarka, 
$u-krikščionišku teisingumu ir 
krikščioniška meile. O tai ir yra 
Kristaus mokslo esmė. Kongre
sas'jungia. tikėjimą ir maldą, 
svarstymus ir pastangų derini- 
ijį, pagąrhą Dievui,. kaip Kūrė- 
jiii,.ir.meilę.žmogui, kaip Dievo 
į&įui'. ir: žmogaus broliui. ■ Šia- 
tekbrigrėsė . ir bus svarstomas 
austančios žmonijos likimas, ku- 
ns nesprendžiamas be meilės 
iAlSsinguino. O męilė ir .teisin- 
gumas.neįvykdomi .be tikėjimo 
-Kristumi ir be-maldos, su Kristu
mi;, Hęi (pasaulio pabaigos gyve- 
riįpčju .žmonių-tarpe.
< Šiam didžiam įvykiui — Eu
charistiniam .- kongresui, kuris 
Semėt rugpiūčio 1-8 dienoiųis 
vyks -Phįladelphijoje, jau dabar 
kruopščiai rengiamasi ne" tik A- 
merikoje, bet ir visame- krikščio
niškame pasaulyje, kuris siųs sa- 
yojatstovus. ir jungsis į bendrą 
Įnaldąir bendrus rūpesčius.

f,-.Prieš. penkiasdešimt metų 
'Chicagoje vyko labai ipa- 

įekęs rEucharįstims . kongresas, 
kurio jtdka '‘dvasiniam šio kraš
to gyvenimui ilgai buvo jaučia- 
na.. Amerikos katalikų delegaci- 
įį"dalyvaudavo ir kitur vyky 
jteuošė kongresuose sėkmingai, 
su gražiais pasirodymais ir dva- 
aniu pakilumu. Ypač tai ryškėjo 
po antrojo karo, kada ja ii buvo 
galimumai -aktyviai jungtis į 
tarptautinius '.katalikų junginius 
Ir plačiu mastu pademonstruo
ti katalikų .rūpestį pasaulio rei- 
kąlais, žmonių gyvenimu ir dva- 
snio gyvenimo kėlimu.
Į Philadelphija yra pasiruošusi 
priimti šimtus tūkstančių žmo- 
Bfoį ir .‘sudaryti sąlygas garbinti 
Kristų Eucharistijoje, — bendrai 
Belstis, ^sujungti krikščioniškas 
lėtos žmogaus tarnybai, spręsti 
plačios apimties žmogiškuosius- 

Žmonijos gyvenime ne- 
atskiriamas žmogaus jungimasis 
Sū ^vo Kūrėju,' ieškant pilnes- 
®ij'ątšąkyrnų į,dabarties reika- 
ląvimus, nuo rūpesčio pačiu 

, feogumi, padedant jam geriau 
Šventi šioje žemėje. Gyvenimas 
nuolat ...keičiasi savo pasiekimais 
’ priemonių naujumu, nestovi 

i^-prisltaikymas .prie nau

jų sąlygų ir aplinkos religiniais 
sprendimais ir misįjine veikla.

Krikščionybė nuolat turi atsi
naujinti Kristaus misijoj ir įgy
vendinti Kristaus gyvenimą savo 
laike. Krikščionis yra nuolatinis 
ir kaskart naujas apaštalas savo 
gyvenime ‘ ir savo aplinkoje. 
Eucharistinis kongresas ir ieško 
tai Kristaus misijai naujesnių ke
lių, kurie krikščionis išvestų pro 
dabartines politines, moralines, 
medžiagines ir dvasines painia
vas.

. Būtų klaida šiuo atveju žmo
nėm? įtik atokiai, žiūrėti į šį įvykį 
— Viešą tikėjimo pareiškimą ir 
krikščioniškumo deklaravimą. 
Kongresas yra daug daugiau ne
gu rik dėmonStracija — tai nau
jo gyvenimo kūrimas, krikščio
niškos dvasios atnaujinimas, rū- 
pečių žmonijos dvasiniais ir ma
terialiniais reikalais iškėlimas ir 
jų sprendimas. Sprendimų šia 
ieškoma ne tik žmogiška išmo
ne, bet ir dieviška pagalba, kuri 
ateiną iš bendros maldos ir su-1 
derintų meilės ir teisingumo ry-l 
šių.

♦ .
Nė viename Tarptautiniame 

Eucharistiniame 'kongrese nebu
vo lietuviu grupė tokia gausi, 
kaip Chfcagoje 1926 m. Lietu
viai tada buvo stiprūs savo pa
rapijomis, organizacijomis ir e- 
nergija.Išeivija buvo, dar jauna 
ir- turėjo moro viešai- , reikštis sa
vo tikėjimo.ir tautinio- nusiteiki
mo iparOdymu.^Reįktų Jaukti, <kad 
ir • šių metų -Eucharistiniame 
kongrese- lietuviai pasirodys su 
ne mažesnė ' reprezentacija* ’ ir 
savo religinių bei tautinių troš
kinių pareiškimai^-Čia yra. tokia 
progas kokios .-reikės--vėl- laukti 
gal: penkiasdešimti metų. Užtat 
dabarties pareigos ir skatina: kel
tį savus* reikalus plačiausių mas
tu ir .dalyvauti’ kartuy su . Jčjiaįs 
tatptąųtinių problemų. '. spren- 
.dimupse..

Prieš penkiasdešimt metų. Eu
charistiniame kongrese dalyvavo 
arkly. 'Jurgis Matulaitis,''•■tuo- mėr 
■tu buvęs -Šy. -Sosto . vizitatorius 
.nppriklaųspmaį EJetųvai.; Dabar 
dalyvaus keturi ■ lietuviai vysku
pai, .kaip katalikų-' -aukštieji. pa
reigūnai ir -lietuvių' bei; Lietuvos 
•atstovai. -Tai nėra įvykis tik -pasi
didžiavimui keltį, 'bet ir įpareigo
jimas bent’ ’ daugeliui kongrese 
dalyvauti. -To reikalaii ja 'gyvybi
niai. -taut0sr.ręikaĮai ..ir. persekio
jamos Rietuves Bažnyčios -kan
čios. Bendras išeivijos .fiętuvių pa
sirodymas, kongrese turi būti 
bendros už visūptįmų teisių žmo
nijoje jrv. licįūyių tautoje sustip
rinimą. Ir tai yra lietuvių -išeivi
jos misija,. kuriai ji įsipareigojo 
pačių savo gyvenimų laisvėje.

Informaciją, apie pasiruošimą 
Eucharistiniam kongresui yra 
gera. Lietuviškoji kongreso dalis 
kruopščiai rengiama. Ko dar 
reiktų — tai tik nepaskęsti savo 
smulkiuose kasdienos reikaluose, 
o ryžtis jame atstovauti paverg
tai tautai ir visai, lietuvių išeivi
jai. Atostogų, metas daugeliui bus 
palankus, nes tai rugpjūčio pra
džią. Reikia tik daugiau -atviros 
meilės savo tąųtai ir savo tikėji
mui. Eucharistiniame kongrese 
lietuviai turėtų Būti tokia didelė 
ir aktyvi grūpė, kad ją pajustų = 
Bažnyčia, sųVažiavę katalikai ir- 
iš tolo kongresą stebi nekatali- 
kai.

’ Pr.Gr.

LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimo atstovų-d alis. Suvažiavimas įvyko Chicagoje Jaunimo centre ge
gužės 2 d. Platesnis aprašymas “Drauge” buvo gegužės 6-7 d. laidose. Nuotr. A. Šimkaus
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SOVIETŲ ĮSPĖJIMAS VAKARAMS
Taikos sambūvis yra tik priemone Maskvos imperialistiniams tikslam?

Šiuo metu -visai skirtingos nuo
taikos Vakaruose ir Sovietuose. 
Amerikiečiai tenkinasi svarstymu, 
kuris kraštas turi ginklų persva
rą. Europiečiai vis dar delsia 
spręsti skubius reikalus ir net susi
gyvena su mintimi, pvz. Italijoje, 
turėti komunistų partijos vyriau
sybę. Vakaruose bandoma taiky
tis, nemaloniai tikrovei ir remtis 
tik ginklo jėga, kai išsaukiama 
kovon dėl idėjinio vyravimo pa
saulyje.

Visai kitokios nuotaikos Sovie
tuose, kurie šiuo metu rūpinasi 
ne gyventojų gerove, nors apie ją 
daug kalbamą, bet idėjiniu ir 
medžiaginiu pasiruošimu kovai 
dėl rusiškojo imperializmo pa* 
saūlyjė:.'

Pasitikėjimas savimi

Po 500 mėtų., teritorinės plėt
ros, įsivyravimo • Sibiro, įtaigoje, 
šiuo'metū tek' stato' Baikalo — 
Amūro įnagistralę (BĄM), tie
sią , 3542 > kip. ilgiom gpležinkelį, 
rūsčiąme klimate,, nes. įšąląs sie
kia 5 metrus, o žiemą šaltis pašo 
ka ligi 48 laipsnių Q Rusai .pąsi- 
telkė'įiVąinas, tautas 300 mil. kūb. 
m; žemės iškąsti, kąlnamSj upėms 
nugalėti, 56 miestus ir 200 stočių 
pastatyti. Ten ir1 lietuviai turėsi 
atlikti duoklę, pastatyti Uojano 
miestą.

Sovietai. išmoko panašiai elg
tis ;ir\taEp|auiįnėje plotmėje. Ru
sai tapė yą^a3^o.Jęito5'tautos.^ 
jų^alios;-vyK^ytpjais. Tiesą,: ko? - 
mjlriištar.yrą‘sųškilę; tarpušdvyje 
nesutaria, bet,. L.. Brežnevas, nė- 
trukųs pąšiškeibęsnmarŠdlu, ■ IV.30 
kalbėjo I; LiChaČiovo/autovežimių 
gamykloje Maskvoje: ^Tdkių pa
lankių sąlygų taikiam darbui ša
lis dar neturėjo. Dabar reikia kuo 
geriausiai .panaudoti jas žengti to- 
liąū į priekį į komunizmą”. Jis 
ten, ‘kalbėjo apie komunizmą 
•krašte, bęt .irięąbejotinai jį siejo ir 
su užsienio .politika.

Užsienio politika

Lenino 'gimimo 106-tose sukak
tuvėse IV. 22 kalbėjo KGB pirmi*, tų kova už savo laisvę. Čia nėra

GEDIMINAS GALVA

nin'kas Jurij V; Andropovas, po
litinio biuro narys ir griežtosios 
politinės linkmės šalininkas, jis 
aptarė Sovietų užsienio .politiką: 
“Bus toliau stiprinama socialisti
nė sandraugą,! plečiamas mūsų 
bendravimas su išsivadavusiomis 
iš kolonijinio jungo šalimis, 
įtvirtinamas posūkis nuo. įtempi
mo ir “šaltojo karo” į tokią tarp 
tautinių santykių būklę, kai skir
tingos visuomeninės santvarkos 
valstybių . taikos sambūvis bus 
tvirtu -politikos pagrindu”.

Kodėl Sovietai šiandieną sie
kia taikos sambūvio su kitų sant
varkų kraštais.
v 'Į šį klausimą .kalbėtojas tik da
linai teatsakė. jo atsakymas labai 
panašus į H. Kissingerio skelbtą
jį: dėl milžiniškos naujų 'ginklų 
griaunamos - jėgos karo padari
niai būtų • tikrai katastrofiški. 
Šiuo, metu telieka “vesti.derybas, 
daryti susitarimus, ieškoti priim 
tinų -nuolaidų, organizuoti, savi- 
ta-rpiškai .naudingą bendradar
biavimą su kapitalistinėmis vals
tybėmis. Taip buvo Lenino lai
kais, taip yra ir dabar”.

-Jis vengė, pasakyti, kad šiuo 
metu Sovietams parankiau rem
tis taikos sambūviu, nes jis pra
veria -kelią į .pasaulinę revoliuci
ją. lieninąs turėjo darytį nepap-4 
rastas puoląidas Lietuves Brastos 
derybose; ' užleisti vokiečiams. 
bent trečdalį krašto- gyventojų, 
bet išgelbėti. -komunistinę sant
varką

Dvigubas žaidimas

Sovietai'jau seniai vykdo dvi
gubą žaidimą, užsienio politikoje; 
bet Šiuo -metu jau atvirai: .minė
tas, kalbėtojas dėstė: “Mūsų už
sienio politiką yra klasinė-tiek sa
vo pradais, tiek tikslais. Jos .pa
grindą sudaro socializmo ir ko
munizmo interesai. Komuniz
mui reikalinga taika. Partija gi 
remiasi intemacionalumu ir tąu-

MARIJA PO KRISTAUS
DANGUN ĮŽENGIMO

jokio prieštaravimo. Mes nesitiki
me, kad -įtempimo mažinimu mo
nopolistinė buržuazija ir jos va
lią vykdančios vyriausybės stos 
proletariato revoliucinės kovos ar 
pavergtųjų -tautų išsilaisvinimo 
pusėn. Tokių reikalavimų Va
karams Sovietai nekelia. Tegul ir 
iš Sovietų niekas nereikalauja, 
kad jie liautųsi kovoti prieš iš
naudojimą ir kolonijinę priespau
dą. Kiekviena tauta pati nulemia 
savo likimą. Bet jei j-i pasirenka 
kovos kelią, jei .priversta kautis su 
kolonizatoriais, atremti užsienio 

, samdytų žudikų puolimus, tai 
ines .padėsime jai”.

■Išvada aiški. Sovietai ir toliau 
grobs svetimus kraštus įvairiomis 
dingstimis, rems svetur vykstan
čius -karus ir (taikos sambūvį nau
dos dar labiau sukaustyti jų pa
vergtas itaūtaš. Sovietai -kalbą 
apie tautų laisvinimą, bet-dau
gelį užgrobtų svetimų kraštų te
belaiko priespaudoje. Jie smerkia 
Vakarų, imperializmą, bet šiuo 
metu-žymiai paspartino savąjį..

Nesikišimas

■ Sovietų užsienio politikos dvi
veidiškumas yra -pati jautriausia 
jos vietą. Galima pripažinti ideo
loginę kovą, bet ir jąi vesti turi 
būti vienodi būdai. Sovietai pa
naudoję įvairius būdus svetur ne
ramumams kurstyti apsigręžęšau
kią: .nevalia jums - daryti tai, ką 
mes darome. Mes pasi rėmę tarp
tautiniu sėčialižmu, taikos sam
būvių, kurstysime perversmus ir 
■ginklus siusime^ bet jums.neva
li a net šnekėti apie Sovietų pa
vergtas -tautas ir. jų nedalią, nes 
tai mūsų vidaus reikalas.

Andropovas dar ryškiau išsita
rė: ‘‘Mes -nesusitarėme remti veiks 
mus,’ kurių tiksiąs kenkti socia
lizmui. Su juo susiję reakcingų 
sluoksnių planai neturi nieko 
bendro ir su atitinkamais Helsin
kyje pasirašyto dokumento sky
riais”.

Šiais žodžiais jis ir iškasa duo
bę tokiam sambūviui, kuris turi 
tarnauti tik Sovietų reikalams J būvis jiems-nebus reikalingas.

V. Jėzus po prisikėlimo il3 nu-1 ji paėmė jį į šavo rankas. Pir- 
mirusiųjų gyveno su apaštalais mą kartą Marija pasiėmė Jėzų 
ir savo motina dar keturiatde-1 į savo rankas jam gimus ir da- 
šit dienų, kol parengė apaštalus bar jam mirus. Tuo 'būdu ji dar 
savo misijai. Paskutinis jo susi
tikimas su apaštalais buvo pas
kutinės vakarienės kambaryje, 
■kuriame jis su jais valgė, pa
siuntė vietoje savęs mokyta, ir 

; krikštyti. Po to išėjo su jais į 
Alyvų daržą, laimindamas pa
kilo į dangų. Mokiniai, kaip Jė
zus jiems liepė, visi sugrįžo at
gal į tą patį kambarį ir laukė 
Šv. Dvasios atsiuntimo. “Jie’vi- 
si ištvermingai ir vieningai at
sidėjo maldai kartu su moteri
mis ir Jėzaus motina Marija bei 
jo broliais (Apd. 1.14).

Marija, Jėzui įžengus.! dangų, 
neliko viena. Jis mirdamas pa
skyrė ją globoti šv. Jonui, savo 
apaštalui. Šv. Jonas rūpinosi ir 
labai ją gerbė, kaip Savo Moky
tojo motiną, kol ji buvo gyva.

Kaip ilgai Marija gyveno, ka
da mirė ir'buvo paimta į dangų, 
tikrų žinių neturime. IŠ kai ku
rių aplinkybių sprendžiant, ji 
galėjo būti iš šios žemės paim
ta būdama 65 metų amžiaus. Ži
noma, V. Jėzus neskubėjo savo 
motinos greit pasiimti pas save, 
nes ji buvo dar reikalinga jau
nai ir tik besiformuojančiai Baž
nyčiai. Apaštalai ir pirmieji 
krikščionys būrėsi apie Mariją,' 
o ji visus Šv. Dvasioje, kaip, 
Išganytojo motina, stiprino. Ji 
buvo jiemg stiprybės ir išmin
ties motina.

Jaunutė Bažnyčia .buvo lyg 
kūdikis ant Marijos rankų ir 
prie jos nekaltos’ širdies. Visi 
tikintieji yra Dievo vaikai ir visi 
kartu sudaro vieną šeimą Kris
tuje, kurios motina yra Marija. 
Sunku suprasti sunkumus šei
mos, netekusios savo motinos. 
Tuos pačius sunkumus išgyven
tų Bažnyčia, jei' neturėtų moti
nos Marijos.

Vatikano H susirinkimas sa
ko, kad .ji yrą tikrai Kristaus 
narių motina, nes savo meile pa
dėjo Bažnyčioje, giinti tikintie
siems, kurie yra Kristaus, tos 
Bažnyčios galvos, nariai. Ji nuo 
pat pradžios, kaip i 
Kristaus tarnaitė, į_____ ___
savo Sūnaus asmeniui ir jo dar- gintaro karolius.

pratęsė jo kentėjimus iki prisi
kėlimo aušros. Č.a išsipildė Si
meono žodžiai, pasakyti Mari
jai, aukojant Jėzų: “It tavo pa
čios sielą pervers kalavijas, 
kad būtų atskleistos daugelio 
širdžių mintyfe” (Lk. 2.35).

Marija, pasilikusi žemėje su 
Bažnyčia, kartu su kitais tikin
čiaisiais dalyvavo Eucharistijo
je. šv. Komunijoje ji jungėsi su 
savo Sūnumi eucharistiniu bū
du. Gilus ir gyvas buvo Marijos 
susitikimas su Jėzumi, mistinis 
jo išgyvenimas, tyras džiaugs
mas ir paguoda dvelkė Marijos 
širdyje, susijungus su savo Sū
numi ir Išganytoju.

Gerai ir vertingai priimti šv. 
Komuniją, kaip Marija ją priė
mė, reikia - jai: pasirengti, juo 
didesnis yra dvasinis pasirengi
mas priimti .Komuniją, juo gi
lesnis jos išgyvenimas. Prieš 
steigiant švč. Sakramentą Jė
zus liepė apaštalams paruošti 
kambarį. Mes turime paruošti 
savo širdis, kai einame pas savo 
dangaus Karalių. Išvalyti iš jos 
visas pasaulio mintis, ydas, rū
pesčius, gailėtis už savo klaidas 
ir prašyti Dievo pagalbos. “Ta
čiau žinok, kad ir savo jėgomis 
negali tinkamai pasiruošti’** 
(Krist. Sek.). Reikia- pasiruošti 
šv; Komūnijai • ne iš įpročio ar 
pareigos, bet su. gilia pagarba 
ir meilė. Reikią no tik ęiti prie 
šv. Komunijos, bet jos ir trokšti 
visa širdimi. . • . J. Budzeika.

GINTAIKAS

Gintaro istoriją yra labai se
na. Jis randamas priešistori
niuose' kapuose papuošalų pavi
dale. Mykėnų kapuose Sohlie- 
man rado gintarą, kilusį iš Bal
tijos jūros. Senovės graikai , jį 
vadino “elektron”, o germaiiai 
‘glaesum”.

Gintaro gydomoji vertė .seno
vės tautoms buvo labai svarbi-_L1. Ji nUO VCS> 

nuolanki Kada vaikams dygdavo dantys, 
pasišventė I įtikėdavo užkabinti ant; .kaklo 
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bui. Su juo veikdama ir nuo jo * įgaudavo sveikus ir gra- 
priklausydama, tarnavo žmonių, žius dantukus. Gintaro Žiedas 
atpirkimo paslapčiai. Todėl ant i apsaugodavo; nuo reumatizmo. 
Kalvarijos kalno, stovėdama po Prieš astmą reikėdavo įalsuoti 
savo (Sūnaus mirties kryžiumi, j degančio gintaro dūmus. Seno- 
buvo jo paskirta išganymo ir vėje vaistinėse jis būdavo paf- 
Bažny&os motina. Jam mirus, duodamas vardu “Succinum” ir
___________________________ .. jį sumalus į miltus,, gydydavo
Kai Sovietai turės jėgos persvarą j beveik visas, ligas. Ypač jis 
Vakarams sunaikinti, taikos sam- buvo vaistas prieš visų . rusių 

kraujavimą. (t).

mokyklos mokiniai atlieka programą 
Nuotr. VI. Bacevičiaus

i ValaoC'aus lltuan>stinėB mokyklos
j diuoB Bunšjuue. Vai a. Malėnienė.

MOTERIS BALTAME CHALATE
DK. K. PAPROCKAm>šDIAHIENĖ

NEUŽMIRŠTAMAS ĮVYKIS

'Pasaulyje nėra blogų žmonių, yrą tik žmonės, 
kurie turi blogus charakterius, bet ir po jais 
slepiasi jų jautrios širdys.

Žiema; Baltu sniego apdangalu pasipuošė žemė. 
Deimantinėse snaigėse žaidžia gatvių žiburiai. Medžiai 
Užmigo po baltais lyg vestuviniais rūbais. Nuostabiai 
giedras dangus. Mėlynoj padangėj spindi auksinės 
žvaigždutės. Lėtai, lėtai dangumi plaukia mėnulis. Jis 
apšviečia balto pūko debesėlius ir savo sidabrine šviesa 
papuošia jų kraštelius. Debesėliai sukasi aplink 
žvaigždutes ir sudaro, fantastiškas figūras. Vienu me
tų jie atrodo, lyg jūroje plaukiantis laivas, kitu metu 
— kaip balta gulbė. Po to jie vėl subyra į smulkučius 
pūko gabalėlius; Jie ir vėl susiburia ir susidėsto į pasa
kiškai gražią pylį. Ir taip be galo, šis grąžus miražas 
greit dingsta man iš akių.

Grįžtu į gyvenimo tikrovę. Ji slepiasi už St. Fran
cis ligoninės raudonų mūro šienų, kur aš atlieku in- 
temo Stažą.

Sekmadienis. Budžiu vidaus ligų skyriuj. Darbas 
yra įtemptas ir surikus. Dirbu ištisas 48 valandas. 
Būna didelė prabanga, kai gaunu be pertraukos pa
miegoti bent, porą valandų. 12:30 vai. po vidurnakčio.

Suskambėjo telefonas. Pakėliau ragelį ir išgirdau 
gailestingos sesutės balsą:

— Daktarė - pasakė ji — dr. Cenzano nori su 
jumis kalbėtis — ir sujungė mane su juo.

— Čia kalba dr. Cenzano — pasakė jis man. — Aš 
esu pas pacientą. Mano manymu, jis serga akutiniu 
inkstų uždegimu. Aš siunčiu paciento šlapumą. Jį at
veš jo sūnus. Daktare, būkit tokia maloni, kaip galima 
greičiau padarykite mikroskopinį šlapumo analyzą 
ir praneškit man rezultatus.

Gerai, aš padarysiu, — pasakiau jam. Jis davė 
man savo telefono numerį ir pakabino triūbelę.

Už kelių minučių atvyko elegantiškai apsirengęs, 
kokių 18 metų jaunuolis. Jis- padavė man šlapumą ir 
atsiprašė, kad jį atvežė vyno stikliuke, nes. jo mama 
ant greitųjų nesurado buteliuko. Jaunuolis atsisveiki
no ir dingo už laboratorijos durų.

Atsisėdau prie mikroskopo. Paėmiau su pipete la
šelį šlapumo ir užlašinau ant stikliuko. Uždengiau jį 
plonyčiu dengiamuoju stikliuku ir pakišau po mikros-| 
kopų. Bandau visokiais padidinimais ieškoti šlapume 
raudonųjų ir baltųjų kraujo rutuliukų. Deja, jų, kaip 
nematau, taip nematau. Matau tik kelis oro burbuliu
kus, patekusius po stikliuku ir tiek. Labai susijaudi
nau. Net prakaitas išpylė mano kaktą, nes žinojau dr. 
Cenzano karštą būdą. Jis dėl savo tokio būdo inter- 
nų ir rezidentų buvo vadinamas “Charakteriu”. Ir kaip 
gi aš galiu jam skambinti ir pasakyti, kad šlapume ne
randu kraujo rutuliukų! Juk jis aiškiai man pasakė, 
kad pacientas serga akutiniu inkstų uždegimu, šlapu
mas tikrai yra raudonas. Bet kur gi dingo kraujo ru
tuliukai?

Mano galva pasidarė sunki. Parėmiau aš ją su kairia

ranka, o su dešine pasiėmiau naują stikliuką ir, at
sargiai įlašinusi šlapumo lašelį, pakišau vėl po mik
roskopu. Ir vėl tas pats! Kraujo rutuliukų kaip nėra, 
taip nėra. Tik šį kartą oro burbuliukų buvo mažiau. 
Suskambėjo telefonas. Net sudrebėjau, nes jaučiau, 
kad dr. Cenzano, nesulaukęs iš manęs duomenų, pats 
skambina. Pašokau nuo mikroskopo ir drebančia ran
ka pakėliau ragelį.

— Kokie yra šlapumo rezultatai? — nervingai jis 
paklausė.

— Dr. Cenzano, aš du kartus dariau jūsų paciento 
šlapumo mikroskopinius tyrimus, bet jame jokių krau
jo rutuliukų neradau.

—Ką? — suriko jis ne savo balsu. Aš paprasta 
akimi matau, kad šlapumas yra raudonas, o jūs ne
matote po mikroskopu?.

— Gerai, aš vėl bandysiu, — pašakiau jam ir jau 
norėjau padėti telefono ragelį.

— Palaukit, aš dar nepabaigiau — suriko jis. —- 
Daktare, ar jūs esate kada dariusi šlapumo analyzus?

— Taip — atsakiau jam. —Aš daug jų dariau, kai 
atlikinėjau stažą Innsbrucko universiteto ligoninėj, ir 
neturėjau jokių problemų.

— Tai darykit trečią kartą, bet atidžiau, ir man 
paskambinkit. Nelaukit; kad aš jums skambinčiau — 
Jis su triukšmu padėjo telefono ragelį. Jaučiau, kad 
jis buvo labai supykęs.

Vėl sėdau prie mikroskopo. It vėl tas pat. Kraujo 
rutuliukai nesirodo ir tiek. Labai nusiminiau. Tačiau 
turiu skambinti dr. Cenzano, nors ir ima baimė. Suku 
jo man duotus telefono numerius. Širdis taip smar
kiai ėmė plakti, kad, rodos, ims ir pliS iš baimės. Tik 
suspėjau išsukti telefono numerį, atsiliepė dr. Cenzano.

Bus daugiau
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Brocktono šv. Kazimiero parap- mokl. 5, 6, 7 skyr, mokta, atlieka programą.

nius. To stendo globėja buvo j s 
Aldbna Gobtižas. •'Ą

■A ’Sftnku' ’fefcidizuoti tuos kuri- ’ 
nitis nesant menininkui tik iŠ 
pasikalbėjimo su Aldona Gobu- 
žas supratom, kad šią mūsų lie- 
tuvių-ėtiginabais kūriniais buvo 
ypatingas susidomėjimas. Be to, 
jitaftai 'susidomėjo -Kafiubos Ši
luvos Dievo Motiftdį* kuri yra 
Washingtono tautinėje Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Lietu
vos koplyčios altoriuje, (k.)

H E AL ESI-A t E HfiLP WAN7W—ii

9

MOŠŲ KOLONIJOSE
Brockton, Mass. ksnytė,.-Austą- šoko 6'Skyr., Už kraštų galerijos bei menininkei, 

tolimų debesų dfeklaihavo Ta-1 Deja, dalyvavo tik kai kurios 
dag Ktilbis, Malda — Linda Į galerijos iš Europos kraštu: 
Lesčinskaitč, Malūną šokO/5, 6 
ir 7 skyr. mokiniai.

Programos vadovė Nukry
žiuotojo Jėzaus, sešelė Dovydą

LRRš RftMfiJŲ SVENTR

. Prieš'porą m. Bropktone įsi 
gfpigė rėmėjų/ būrelis,
įremti tėvynėje persekiojamą 
rėligiją. Veikli šalpos rėmėjų ^amauaus^ajtė, ' kelinti metai 
valdyba, su. dvasios ' vadu Sv. 
Į^Tiiifem parap. kleb. kun. Pet- 
ru šakaliu, gegužės 16 d. suruo- 
šė. gražią šventę.

valdyba., su. dvasios va^u ŠvtjVadjoVauį’a §v.: Kazimiero parap. 

mokyklai, ąųklčtiiUĮms (nežiū
rint,' kad ne viri lietuviai) gra
žiai skiepija Lietuvoš meilę.

/ 10I vai.-:Mišias atnašavo klebo- • p0 gr^os programos buvo 
nas ir-pasakė pamokslą. Dalyva- bičiuliški pusryčiai,? kuriuos ska- 
v2 mokyklos mokiniai, pasipuo-^aj * paruodė vis tos pačios, 
šę tautiniais rūbais, su Lietuvos ^rbščiosiosbrocktonietės, ve- 
ir JAV, vėliavomis, giedojo cho- > jamos Stasės Gofensienės. §>ve-

ve-

Elecfrical Problems?
Free estimate anytime

Gali 225-9560

HOT SPRINGS. ARKANSAS 
parduodami 9 sklypai. 100x200 p. 
Miesto ribose. Vanduo, gazas ir iš
grįstos gatvės. $26,000. Skambint 
(Chicagoje) (312)^925-6136’pb 6 
v< vak.

ras, kaip per didžiąsias šventes, 
buvo pilna bažnyčia tikinčiųjų. 
‘ po-pamaldų buvo susirinkta 
į parapijos salę. Atvyko miesto

David E. Grosby (lie- 
tftVių'kilmės), jo sekretorė — 
Jasionytė, prekybininkas. J. 
Kairys su žmona7ir Šalpos rėm. 
būrelio pirm. dr. P. Bizinkaus- 
kas.
J' Po pirm, trumpo žodžio ir 
dvasios vado maldos, parap. mo
kyklos vedėjos seselės Dovydos 
paruošti, 5 6 ir j. sk. piok. atliko 
programą, visi sugiedojo him
ną? Tęvynė ėil. deklim Jonas 
Lęsčinskas. Norėčiau aš keliau
ti ?-■ dainavo 5 ir G skr. mok., 
Kepurinė ~ šoko 6 ir 7 sk. mer-1 
gaitės, Vai, “Lietuva, Motinėle, ’ 
deklamavo 6 ak. mokiniai, Pas I 
močiutę augau — gražiai plas- 
tls&ai pašoko 5, 6 ir 7 skr. mer 
gaitės: Mikita gražiai, sutarti- 
nai šoko Paulius Bizinkauskas, 
Juozas čepkauskas, Matas Dilis 
ir Philip Greil. Lietuva mūsų 
Eąvyne? — ’ deklamavo 'Verutė 
^užinkauskaitė, Lietuva brangi 

'dainavo 8. mergaitės, žiogelis 
-r- Šoko 6 ir T sk. moku. Kur 
bakūžė samanota. —» aolo daina- 
Vjp ’ęA&ri Slayo. Jis klausytojus 
sužavėjo balsu ir gražiu lįetu- 
vlškų Žodžių tarimu. Tėvų na- 
meliaideklamavo, Rūta Al-

Čiams patarnavo Lįetuyos Vy
čių*. mergaitės su. draugėmis. 
c Buvo :ir; dovanų • dalini m as.

- Pusryčiaujant žodį tarė me
ras David Crosby, • klebonas, 
pirm. Pi. Bizinkauskas, Vytenis 
Sanuta paskaitė apie okupuoto-' 
je; tėvynėje gyvenančių lietuvių 
nuotaikas, tikinčių- dalią, lėi-l 
džiamą Katalikų Kroniką. I 
Klebonas paskaitė iš Lietuvos 
gautą laišką.
* Svečiai programos atlikėjams, 
pusryčių rengėjams padėką iš
reiškė gausiais plojimais.

Gražu kai jaunį paaugę ir 
suaugę lietuviai randą bendrą 
kalbą, ašarodami palikę savąją 
it^yynę. Kada visų o laisves tė- 
.vynei trokštančių visada bus 
daugiau negu išdavikų.

E. Ribokienė

Prancūzijos, Italijos, Anglijos, 
Belgijos, Austrijos, Vakarų Vo
kietijos, Ispanijos, Šveicarijos 
ir Izraelio. Dalyvavo, apie 100 
galerijų ir apie 750 menininkų.

Pagrindinis tiks’as ~ su Isąa 
paroda pradėti ruošti tarptauti
nio masto meno parodas, sten
giantis įtraukti ypač jaunus me
nininkus į tarptautinę meno 
bendruomenę.

Mums ypač džiugu, kad šioje 
tarptautinėje parodoje dalydavo 
ir du lietuviai menininkai: r,V‘ 
Kašubą ir K. Žoromskis. Jų ku
rmiai buvo išstatyti New yorko 
Veyąraa Ltd galerijos 286. st^n* 
<Je. Kiekvieno, jų. buvo po 3 kinv

PUSMEČIUI

$70.00 Chicagoje 
$52.00 Ciceroje 

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

Amžius 62 iki 80 m.

J. BACEVIČIUS

Turiu OhioagDu miesto loldlmą.
‘Dirbu ir 1 užmiesty. .Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai.

•«*’LE1K T R O S 
ĮVFDLMAT — PATAISYMAI 

«MliAWlJU8 PUMPUTIS-
4&S8 8. Washtenaw A ve. 927-8539

1TAT0MĖ NAUJUS NAMUS 
/T'’ 

atltekame įvairius pataisymus

PETRAUSKAS & COMPANY
GENERAL CONTRACTORS 
skambinti po 6-os vai. vak? 
^ 4TEfe -^ 84T45S4

FREEMAN REAL ESTATE
710 Rector

HOT SPRDfGS, ARK. 71901 
Tel. (501)—-321-2633

Brokeris DON FREEMAN
Agentas KATH-y BAKER

2-jų butų mūr. bungalour. Garažas.
Apyl. 56-os if Kedzib; $22,000. Skam
bint tarp 5 ir 7r-v.'. v. tei. -528-lttMk

MISCBLLANDOC8

ooooooooooooooooooooOooooo
.NAMŲ REMONTAS 

778-22331 prieinama kaina
. . _ j Taisau ir naujai Įrengiu; vonias,
__ __________virtuves ir naujas lubas. {rengiu 

' kambarius rūsy. Dažau.
Zigmas, tel. 778-0838 po 6 v. vak.

000<XXXXXX>0000^>000^00000<>0 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiinuiiiiiu

VALOME
PtaunanM tr vaškuojama 

vImj rūšių rrindū
BUBNYS —• Tel RE 7-51 &

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUUIIIIIIII

l

GRAŽI IR PRASMINGA pOVANA MOKSLEIVIAMS, 
BAIGUSIEMS MOKSLĄ AR PERĖJUSIEMS 

J AUKŠTESNĘ KLASĘ
Tai L F. išleisti medaliai: Lietuvos Prezidentų ir 

Mindaugo.
KAINOS: — Prezidentų — $12.50; Mindaugo — 

$15:00; dėžutę— $3.00.
Galima gauti asmeniškai L. būstinėje arba užsakyti paštu: 

Lietuvių Fondas, 2422 W. Marųuette Rd., Cldcago, iii. 60(1)9. 
TeJ. 925-6897

9.

HF.ATTNG CONTRAOTOB 
»r perstatai aenna MIMu name
\pAHdymut pečius, atr oondltlonlnp

I renetu mieste Ir užmiesty naulnr 
Ir vandeni" boilerius Dirbo ^relt m 
♦inlnjral Ir garantuotai

DOMAS ttrKAT’RKAR 
4444 «*». Wr RtriM 4 venos 
Chlcaeo. TlllnnU nn«nu 

Tetef. — VI 7-8447

Washington, D. C.
TARPTAUW® MENO 

PARODA

Amerikos 200 metų sukakties 
minėjimo-proga buvo suruošta 
pirmoji tarptautinė meno paro
da Washingtone. Ji tęsėsi nuc 
gegužės 12 ijti 16 dienos.

$i 1976 m. paroda suruošta 
amerikiečių inioiątyva. Jos gen. 
direktorius yra Elias A. Felluss 
į parodą buvo pakviesti ir kiti:

[777 MARIJAI EIDRYGEVICIENETmiras,
I jos dukrai IRENAI SPRINDIENEI, buv. ansamblio 
I tautinių šokių vadovei ir žentui ANTANUI SPRIN- 
I DŽIUI, buv. ansamblio režisieriui bei giminėms 
I reiškiame nuoširdžią užuojautą

“Dainavos” ansamblis
4

Pirkit Pelningus Namus
Liuksu© apartmentlnls. 2-Jtj aukš

tų . mkrąs. Marųuettė. • <-.Pke>. Gauatta 
112,040 metama pajamų. Perkat ui 
146,000. . •> iT*;-r. 'Z- /
, Geras, didelis 2-Jų butų mūras. 2 

po 6 k&mb; 2 auto mūro garažas. 
Arti vienuolyno. >28,800.

4 butų Švarus, nesenas mūro na
mas arti Marquette Pko. bažnyčloa 
M6.000.. . ... . • . , - V J

9 kamb. mūrus. Galima nuomoti ' 
pajamoms. | vakarus ouo Californla. 
Marquetie Pke. >23.800. .

•Platus komercinis sklypas. Blokaa 
<«uo Sv. Kryžiaus - llgonlnfia Pigus. , ,

Tvirtas — erdvus 6 kamb. bunga- 
kiw. Tinka didelei* Seimai. >2t;00O.

Gražus 2-jų butų mūras. Atskiri 
gaso Šildymai. Garažas.. DS ilgos 
parduoda u# >27.500- - i

Visų. puikiausias 15 metų 2-jų 1 
aukStų m Orą®. 2, Šildymai, ppi 2-,Tp- 
nies. Specialisto statytas negailint .pi
nigų- už prabangų. Marquette Pko. 
>67,000.

VALDIS REAL ESTATE
2625 W 71st SUteL RE 7-7200

jrtjrės: 
fcun. T 
gtikara$

MainteMsa
■

Applicant mušt bo ahje to. 
andr rebūild machtufe, "
Veritivė maint on machines j 
(ngs. Weldlhg, fabnat&įįį 
fui. This can‘- bė a 
the right'1tadivfdiM*A^7 

I •'•■j.* • . •/4r<Vui' ..vjjj!
For Appomtment-ca!| —
B^RYHO^^-s^įy 

AUTOMAT. ŠENGL^dS 
6 sucBiNte'opmiįe''

Sėt op and» operaje ’ ■ 
•tr •!!* ’ B

Permanent poaitlop*- for 'ttpBn.l 
up;
spindi e- THd'ėirine? 
cpntrol. know.teflgęį’
Dee insurancė^' 2nl|i

An

• Popie 
fondai 

GITS EROS. MFgT? pirmini! 
Phone — 49MM2.r V' ‘

Bqual Opportunlty 
, • •-.■ yRv

.j tas asm 
gyvai ji 
šuo ja ve 

TO, kų fond 
! nepraleis

MACHW .
Medhanist and'Mill^faiifl.ąJtlP

Operatėrs‘ VVantcd; M&rMf_ . .
eftce8?'Ąpply- irvperson at Chicagoj

-■ 1 jli lož. V.

- --------- ■ . aktyviai
MAINTENANCE ELE
■**•<>*

Experienced pląnt main 
tričian -for fieavy ’ metai

it La VIn & sor 
li426.

MARIJA NGRETKIENF 
VYTAUTAI tTTKAUSRAS, 

SIUNTINIAI | LIETUVA I 
r«hnl pneeldanlsmo*' gero® rfiate® 

Mnt«rt/v» <5 Fnvnpn® mnrVttu 
7MIR W R«fb St. rhlCRgn. VTI 40029 

tfti — wa a-rm7

SIUNTINIAI | LIETUVA 
Ir kitus kraštus

VEDZINSRAH. 44NK Arcbe» <ve 

nhicaeo m toief

MOVING 
•ERĖNAS perkrausi© baldus Ir M 
tus daiktus. Ir Iš toli miesto leidi
mai Ir pilna apdrauda.

TELEF. - WA 5-8063

Jjt- ktM aktyviai 
MAINTENANCE ELE.

Žad /EĮT t 
j&atona 

įfl|urpHy, 
41 bei neužs 

bendruom 
Onė. 
Čiams,.ne 
žmonių ge 

Įdąipūs 
apylinkių, 
iauslfienė 
Turūti (( 
CknctajĮsk: 

________ Vytltutki 

.Ciceroje lietuviškam- M.^Len
O' <*5^ . JOevelande 

r

Nuė> 8 vai? ryt<fji^ės 
Skainbtiit TO-'3-^?t‘kur vedam 

______ Č Uyrad .Yl -flrtihHUl .■ - -^-^^■perdavė ir
ęuįivelkirti'rtią 

t Roėhestc 
Įfliedaųg 1 

LF, bet jie 
Sarti 30,000 
Jjpė nūoširdž: 

VYKAFfB Wto|įff"'Vivtir J 
»n —P 11 i., i iHi ■npro talką b

k/.r.
I ;Pr,; TUrŪt

Cicero-Parkholme savininkas ■ par-1 
duoda. 6 kamb. mūr. bungalow.’3 
miegamieji,. 114 vonios, valgomasis, 
2 niaš. garažas- su elefctr. durim. 
Plius, 3-fų Kamb. butas giminingai 
šeiniafrKaina $39.500. SkambintJ'po 
5 vi-y? tėL 86>0766 •: ~f *į

Mūrinis 6 kamb. 3 mlea. 1 %' vonios. * 
Prie 73-tfkfe Ir-Mozartr Kaina $22,000.

$41500. . J ~4.... ,
Medinis 4'kamb. prie .68*os> už rife- -'

dziė. Gerač,.-Labai švarus.* Kabtaettaė HELP WANT^D 
virtuvė. Platus 'sldypaa. Garažas. Bar- 
genas?’ ; v "ž:~ . _
■ Mftrtals*5,4 kamb. ’22*metų.. 3* mfe- 
gaYhfeji. 'Namas kaip naufas. Arti»prie tAp^ly'Tubs: thrtt''rn!tĮpjfl

qnrcM> VVANTBD r—

| ■hlirpiėces. Clesta

Kėdzie. • :

Brokeris P. ŽUMBAKIS
’j* • n ’ PB to *

5 -butai 1H auKSto Švarns et
ir Kedžie. Gar. >28.500. g£t$T. .0

6 kamb. 25 metų gera mur,. rexf- 
denci’fu 78; ir Galitomto. 3V?5- pėdų* 
sklypas. Centrinis vėsinimas, ^rupfltas 
skiepas. $33,000.
9) 1 ^.aukštoj 16 metų mūr. M. P. • 
5%,..4. ir 2 kambu Gar.- >88.50^
'2 butu po Ąr kamb. mūr." 78 Ir 

rnttnl: Atskira, Šiluma. .-$84,»o.o.,. (A kamb. 4 mi«:. 2' vonios., mflr. 
71? ir? Rnckwell. Gb.ri. >23.909. ’Lxb''

3 legalūs butai 1& metų; mūr. M.-P. 
Gir. - Atkkirf- šildymai.- '8 4*000. h: 
*•.>19 batų 10 metų' mitai į- vakarus 
už Kėdzle. 8153-.00D. .

Tįėtoii ChicAgoe; prie ežero 80 vie
netu. .motelis. Nebrangus.

LEONAS REAL ESTATB 
2741 W. 69 St*. 92^995

HAIR LINE
5860 W. ■Moatroaa&jĮ®

PARDUODAMI T SKLYPAI 
LEMONTE 

už nesumokėtus taksus.
Po $6.590.00

♦W

FUR FINIS#
' įbrėžė, kac

EOSEL1ND duoda gerus
452 K 162nd aodidelėj k

-'3»WU 
■---------------1 *•■.« »> ■*>■■?« i* nijBarbą'pašvgs

ra* M Kutki

SECREtA^fc*^ “
■ - -į a»<i >r reikal

BtpMPdžiaugė; 
yto neseniai 
9«ną solistt 
®t Baro ir J. 
W V. Kutkai 
Į^žaus konce 

nėra 
pranešim 

įSr^ž: dirbam 
jf^yra visų Ii 

Baigus pran 
ĮBkr. i 
iešė, kad s 

fondui a 
Judžiausia a 
J^Bagdon;

Ark-

Disk 

j "Klausimai ii 
•lĮDrpunktas, 

pasireikšti 
■ t fondas yri 
j Jdas” — past 

Bpntftiinkai 
1. klausim ų

PETER’S REMTY 
Tet. — 257-6675A. t A. OLGAI ANDHUSAUIENEI mirus, 

dukterims JANEI MAČIULIENEI, ALEKSANDRAI U- 
KANDER1ENEI su šeimomis ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

elena ir Pranas Sidzikauskai 
ALDONA IR ARVYDAS KUDIRKAI 
VIKTORIJA IR ADOLFAS MELIN AUŠRAI 

San Francisco, Californla

Į.e«įTELEVIZIJOS 
MIGLINAS TV 

Spalvotos Ir paprastos 
RADIJAI, 

Stereo ir oro vėsintuvai 
Pardavimas Ir taisymas 

m rcinrff s rv 
2846 W. 69th 8L, tol 776-1486

iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiin

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PARDŪOSIT 

nuomosit 
ĮVAIRUS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 Areher Avė. —• 254-5551

185th & Arc-hcr Avė. 257-5861

8929 So. Harlem Avė. — 598-3^ 
iRiniiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiitiiHiiiiHiiHi

Corporate beadquartera. ■ JjH 
suburb, needs' dlctap«^ 
Able to type-‘W to 
Utė ‘ Pfeasant :surrbtthdlMp*i»5 
officė ttaiięftg. E^n^sffijĮĮ 
ry • and' ■ frmge benefit ■ I
talervtew- eofitact — ' '■ ę

p

šablauskai ir Petrauskai

Vladas Gucevičius

Stasys Česnavi&us

.... ........... . ....  >
Brangiai mamytei

A. į A

EUGENIJAI BARTKIENEI mirus,
jss vyrui dr. JUOZUI BARTKUI, sūnui EUGENIJUI 

su šeima, dukrai IRENAI BUDRECKIENĘI su vyru 

reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Ą. t A
MARIJAI EIDRYGEVIČIENEI 

amžinybėn iškeliavus, mielus draugus IRENį ir 

ANTANU SPRINDŽIUS, seserį ELZBIETĄ, anūką 

RIMĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

A. f A. ELENAI ĮOIEČIEliEr mirus, 
dukrai ELENAI ir žentui ALFONSUI BŪT KAM S, anū
kei ADELEI ir ALGIUI MIKELEVIČIAMS bei kitoms 
dukroms ir sūnums ijeiškiaine gilią užuojautą.

Miąmi Beauk, Florida
Petras ir Ona šilaic o J £? c., .

NAMŲ APŠILDYMAS
Tataau senos Ir ędedo naujus pe

čius. Pigiai iAvalau taipgi alyvinio® 
Ir perdirbu dėl dujų. Įdeda vandene 
Aildyiutua. Kreipti* —

A. BANYS — tek 447-8806

įvairių prekių paatrUdUma® ne
brangiai 11 mūsų aanttolio.

OO&MOS PARCELS EXPRES3

SIUNTINIAI 1 LIETUVI
8889 8. aaisted SI. Ohloago m. 40608 
2501 W. 69U1 8U, Ohlcago, 11L 6O®» 

M. WA 6-22M, 854-8&20
V. Valentina®

A. t A. OLGAI ANDRIUKAITIENEI 
mirus,

ALEKSANDRAI ir EUGENIJUI LIKANDERIAMS ir ki- 
tiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bronė ir Albertas Kremeriai

A V I LIM A S 
MOVING 

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų

828 WE8T 84th PLACE 
TeL — FBontier S-1882

Mūrinis — 5 kamb. ir 2 kanib, pa
stogėje. Centr. gazu Šildymas, garažas., 
56 Ir RockwelL $22,000

2 po S kamb. mūr. Centr. guzo šil
dymas. 2 maA. garažas. 61 Ir TaJmėn. 
$29,900. ■ •

8 botai Ir tui<3a krautuvė. $360.00 
mta. pajamų. Brighton Pke. $28,000.

ŠIMAITIS REALTY
Insorance —* Income Tax 

2951 W. 63rd SL 436-7878

UNDAJONESfl

W1LTON COEPO

2400 E. Devon j

Dės: Plataus, IlUnoisi
An eąuaj opportuntfyv į

IANUOMOJAMA

Išnuomojamas ąti 
dviem ■ miegamais 
ar iasa rr» I aikota rpi ui;1 
MicMgan,’ Town line

- - Išnuomojamas • fjį
■ v'^įkhtonrP^tt s

TH.— 52S41» J

______________ ;-------- --------------- U'
| ‘'Draugas” — tai Jūsų dien
raštis -^N«ildto JJ. " *

> ' ----------------- ----------------------

Prūsas vėl • 
L^jųpradžioj'

___  HKti^bddrt
RĘSTO fc* -y“

TEU — 47M7Ū .

IF
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nam^08e at^arymo proga, garbės stalo svečiai. Iš 
ftiltt: ęimaitenė, kųnw Prunskis, kun. Stasys, Bobe’.ienė, dr. Bobelis, 

hiiii. Trakis, klebonas Zakarauskas, vysk. Brizgys, nugaras atsukę kan. 
Utaauškas ir pulk. Dabulėvičius. Nuotr. C. Genučio

tarė O. Zailskienė.

TIESUS IR TAIKUS ANTROJO 
MILIJONO KELIAS

(Pabaiga)
Poįiėfįnei visuotinio Lietuvių 

•jodo, narių suvažiavimo daliai 
jirauntokavo LF tarybos narys 
d, V. Kutkus iš? Detroito. Tai 
3S asmuo, kurs Detroite labai 

judina LF yęiklą, organi- ?
Bojrvajus, parašo šimtus lais
tai fondo reikalu ir niekuomet 
2praleidaa tarybos posėdžių 
&ica$je.
lai V. Sutkus pirmiausia žo- 
į Uiti pakvietė inž. A. Rudį, 
•ktyriai sekusį suvažiavimo ei- 

Rudis‘priminė faktą, 
ŪUinanaiš yra žinomi JAV

a.X Dčuęlas ir' e_______ r>
InrpHy, t^ęl siūlė LF vadovy- metu praradęs w.
| lįįfeidaryti tik savosios lp; Kilius, pareiškęs,-kad' bondų 
jadruomenės ribose, bet fondo porffolio neša 8% ir daugiau 

į pelno ir kad fondo investavimai 
i yra saugiam ir pelningam kely
je.

l jos. Iš,replikų paaiškėjo, kad V. 
Prūsas-tūri galvoje Liet, bend
ruomenę. Į klausimą labai aiš
kiai ir tiksliai atsakė dr. J. Va

laitis, turintis reikšmingą postą 
! Alfoje ir kitose bendrinėse or- 
ganižačijose. Kai kam nebuvd 
visai aiškios visiems , suvažiavi
mo nariams išdalintos piniginės 
apyskaitos, vienas kitas norėjo 

į j dar daugiau 'detalių. Sekr. —
■ ižd. K. Barzdukas paprašė visus 
tuos narius užsukti į fondo įstai 
gą, kur jie galės išsiaiškinti 
kiekvieną detalę, kiekvieną skai 
čių grupę.

feP
►r jiIi«P’Ai-4
I —— -
..į • ii, Bet jie' įnašą jau sudėjo

1
as.

iksbį .išdėstyti Ir amėrikie- Į 
įuffiįnės fondas veikia visų 
afflKgerovė.
|d$į)ūs buvo pranešimai iš l 

Iglm^įį. Juos padarė M. Len-1 
tuAnė (ČSevelandas), Pr. 
kriČC (Grand Rapids), Br. | 
Seno^kas (Kast .Chicago) ir , 
i'rffetkus (Detroitas).
M,^enkauskienČ.s žodžiais, 

Jadaode yra • netoli 300 LF 
irii}, surinkta per 72,000 dol. 
faiygi . Lenkauskienė nese
ki hnkčsi Rochestery, N. YM 
|br vedamas vajus LF-dui, tai 
Įsidavė ir Rochesterio lietuvių 
tMtttrtihfr suvažiavimui.

Rochešteryje kol kas dar 
lietuvių priklauso

A. Rėklaitis, inž. V. Naudžius, į 

St. Jūras ir kiti diskusijose kal
bėjo apie Lietuvių fondo leidinį, 
apie jo reikšmę, ir suvažiavi
mas aiškiai pasisakė, kad toks 
leidinys’ reikalingas ir jį reikia 
išleisti. Suredaguojant leidinį — 
Vardinį’ didziaūsia 'darbų tiašta 
guls ant vyr. rėd. prof. J.’ Puri
no, red. A. Rėklaičio’ ir redakci
nio kolektyvo narių pečių*

Po diskusijų'buvo paskelbti 
rinkimtį dūomenVB. Į LF tarybą, 
balsų''dauguma išrinkti: 'dr; A. 
Razma/ dr. G. Batukas V. Kūt- 
faiš, dr. J. Valaitis, J. Račkaūs-1 
kas ir J. Kučėhas. Į revizijos ’ 
komisiją: P. Sodeika, P. Turūta | 
ir A. Santarai.’c

Į klausimą, ar LF yra šiuo
i pinigų, atsakė

Dėl vitamino C
ucl VtunhflJC’ 0

Kai kurie medicinos tyrėjai nūroj 
do, kad asmenys ilgą laiką v«Jgkil
tys maistą, kuriame šiek .tiek pądi< 
dintas vitamino C kiekis, tampa 
ypač jautrūs mažiausi am jo trūku
mui, ir tokiems, asmenims laibai 
greit išsivystp ūmi C ąyitaminozė. 
Girdi, ^papildomas sislęorbino rakš
ties kiekis iki .mokyklinio amžiaus 
vaikų maiste, pagreitiną jų .pagrin
dinę apykaitą. O prof. dr. H. M.1 
pažymi, jog š-e sutrikimai ga’i at
sirasti papildomai vartojant net te
rapines askorbino rųkšties . dozes —- 
30-50 ;mg per parą. Skiriant dide
les šia vitamino dozę$< (i0O-2OO'.mg 
ir daugiau), vystosi ryškesni pato
loginiai reiškiniai : mežėja eritroci-

Rezoliucijų komisijos pirm, 
žurn. A. Juodvalkis perskaitė' 
rezoliucijas ir jos buvo -priimtos 
118 balsų už ir-1 prieš.

Suvažiavimas pritaria fondo 
vadovybės vedamai linijai, re
miant švietimo, kultūros ir jau
nimo reikalus;

Suvažiavimas pritaria fondo 
vadovybės planams ruošti išleis- Į 
ti Lietuvos istoriją lfetūvių ‘ ir 
anglų-kalbomis;

Suvažiavimas reiškia gilią pa
dėką lietuvių fondo tarybai, [ 
valdybai ir visoms '- komisijoms I

J. Gužaitis, aktyviai dalyvau- 
I jantis kiekviename suvažiavime, 
kiek pesimištiskiau pasisakė dėl 

' kai kurių LF lėšomis išleistų va
dovėlių. jis prašė atsakingus 
fondo pareigūnus prieš išlei
džiant vadovėlius Atkreipti dė
mesį, kad vadovėliuose nebūtų; 
juodinama Lietuvos praeitis. 
Klausėjas kalbėjo atsargiai ir 

į kultūringai, be jokių išpuolių ar 
į juodinimo, tik pasakydamas tai, 

kad viešojoj opinijoj yra nepasi- 
• tenkinimų dėl kai kurių vadovė- 
i liip Jam atsakė dr. F. Kaunas.

šij 30,000 dol. M. Lęnkauskie-1 
~ n®i|irdžiąi pasveikino šuva- į 

k pažadėjo tolimesnę 
aiDblfaį įf»ndram Lietuvos la-

ĮUrūtą iš Grand Rapids 
^ėžė; kad vieningas darbas 
^^ęrii3 vaisius, jie savo 
!5^&j kolonijoj LF kvotą 

125^. Prašė visus 
jM^ašvęsti tėvynei Lietuvai. 
iJlV Kutkua papasakojo, kaip 
^4oūb8 LF vajus Detroite, 
^.būvo parašytą ir išsiųsta 

reikalu net 861 laiškas.
•Wraiugėsi U} vajaus komi 
MįeriM suruoštu mūsų ži- j 
M- solistų D. Stankaitytės,' 

ir J. Vaznėlio koncer- Į 
Butkaus žodžiais, tokio 

^•koncerto Detroito lietu- 
Sįy nėra girdėję. Baigda- 
P Piešimą, V. Kutkus pa- 

ditbąm visi kartu, nes: 
visų lietuvių fondas.

pranešimus iš apylin- 
— ižd. K. Barzdukas 

kad suvažiavimo proga 
^fondui aukų 1,430 dol. Iš 
. Wfaaria auka 400 dol.

, iš Hot

• j

s
įįSf rf^Bagdonavičiaus,

tų bei limfocitų kiekis kraujuje, | DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m. gegužės m. 22 d.
pagre’tėja širdies :ritmas,, sutrinka I ■■■■-■ ■ ■ ■— 1 , tt.t . .
širdies raumens, mitybą,ir., pąn.

Iš minėtų pavyzdžių atrodo, kad 
labai svarbu įsisąmoninti, jog vitr -

; minai turi ne tik teigiamą įtaką or-
(gan zmui. Todėl tyrėjai specialistai
j sako, kad, kaip ir Įeitas vaistines
I medžiagas, vitaminus E___
j galima .vartoti tik pagal gydytojo 
j nurodymus, nes jie vo kia labai 
įvairiai, o kai kada ir neigiamai.

i Apie kuturi tūkstančiai mirties I užterštas oras turi labai didelčs 
j atvejų irgi yra tiesioginiai ar net> |takos žm-6n^ns IJr ‘tį; jtenčiaA-
sioginiai sus'ję su transporto už-1 ■ x, ’, .
terštu oru. Dėl tos oačios Driežas- tlen“ dėl Slrdl“ kraujagyslių, ir
stoginiai sus ję sų Jtranspęrio už
terštu oru. Dėl tos pačios priežas- į , ; T . x

vcMOLnivo t*es kasmet netenkama keturių mi-, kvėpavimo takų susirgimų. Ypač 
ligoniams “jonU darbo dienų: | neatsparūs užteršto oro' j takai pa-

Daug žmonių suserga todėl, kad gyvenę- žmonės;tr'vaT<ak Jm

Dvidešimts Penkerių Metų. Mirties Sukaktis

Ligos ir motorizaera
JAV spėriai? komisija- padarė iš

vadą; kad autotransporto užterštas 
oras yra priežastis maždaug ketvir
tadalio visų ligų, kurios kasmet už
registruojamos didžiuose miestuose.

KUN. JUOZAS MARTIS - 
MARTIŠIŪNAS

(Buvęs šv. Kazimiero parapijos
- klebonas, Gary, Indiana >

Jau suėjo dvidešimt penkeri metai, kai negailestinga mirtis at
skyri iš'mūsų tarpo mylimų dėdę, kurio netekome 1951 m. gegužės 
22 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę.

Vi jo sielą fiv. Mišios bus atnašaujamos aiitrad., geg. 25 d. šv. 
Jono 'bažnyčioje, B'elle, Vest Virginia.

Maloniai prašome vistu — gimines, draugus ir pažįstamus prisi- 
Įnintį a. a. kun. Juozą Martį savo maldose; ~

Nuliūdę: brolio vaikai kun. Albinas Martis, Valentinas Martis 
su šeima, Uršulė Eidietienė su šeima.

A f A.

OLGAI ANDRIUKAITIENEI mirus, 
dukterims 0L£l UDHOEBIEKEI ir MIGIU- 
LIENEI ir jų šeimoms nuoširdžiausią užuojautą reiš
kia

Elena Lapienė
Stasė Semėnienė 
Aldona ir Jonas Kubiliai 
Lialė ir Edvardas Lapai

Trejų Metų Mirties 
Sukaktis

(BALAKAVICIENE)

Jau suėjo treji metai, kai negailestinga mirtis atiAyrė iš mūsų 
tarpo mylimą mamytę, kurios netekome-1973 m. gegužfis 26 d. Palai
dota šv. Kazimiero kapinėse. *’ c d rąifc/

Patikai tu mus visus dideliame- liūdesyje. Reikalui esant, tu vi
siems padėjai ir visus atjautri. NlėkaS negili mums Tavęs pavaduoti 
ar tavo vietą užimti. Kol triūsų širdys sustos plakusios, mes liepa- 
miršim Tavęs, mylimoji mamyte. skJvVk. to

Bet Tu jau mūsų nebegirdi ir nebematai Mes lankom Tavo kapą, 
dabinant gražiom gėlėm it laistbm graudžiom ašūrom..dšųnfcu mums 
visiems tikėti; kad jau guli amžinai užmigus, bet Tavo'Svefhi ’dvasia 
viešpatauja mušė tarpė. Mylimoji Mamyte, ilsėkis r&dai, tatd gėrt 
darbeliai visi atlikti?-

Mūsų brangiai mamytei pagerbti už jos sielą bus laikomos šv. 
Mišios Queen bf Martyrs bažnyčioje, JEvergreen Pkė., per dvi savaitės 
geg. 23-31 ir birt. 1-5 U; 4^76. ''

Maloniai kviečiame visus — gimines,, draugus-ir pažįstamus su 
mumis pasimelsti už a. a. Marijonos sielą.už gerai - atliekamą darbą. Pra- 

soma it toliau taip'- nuoširdžiai 
dirbti Lietuvių foildd tikslanls ir 
ugdyti pagrindinį kapitalą;

Suvažiavimas dėkoja spaudai, 
radijui-^“teFė’ririjai UŽ Lietuvos 
fondo 
prašo 
remti 
^iktą,' 
į antrąjį milijoną.

Taikūs ir darbingas 13-tasis 
visuotinis Lietuvnjr fondo narių 
suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu 4 vai. p.‘ p. Suvažiavimas 
buvo pats* trumpiausias ir, atro- ■ 
do, taikiausias^ Milžiniška dau
guma suvažiavimo dalyvių — I 

i LF narių patvirtino, kad fohdas : 
| turi gerą ir rūpestingą vadovy-1 
,bę, kad-jis vairuojamas atšar-Į 
giai, neprarandant nuovokos 
sunkesniuose laikuose, kokie bu
vo 1974 m. Tikėkime, kad tiesiu | 
ir taikiu ateities keliu Lietuvių 
fondas dar Žengs ilgus metus, I 
kol nušvis laisvė tėvynei lietu- | 
vai. Ir kaip baigdami suvažiavi
mą giedojom ' Lietųvoš himūo | 
žodžius “vardan tos’ Lietuvos I 
vienybė težydi...”,, visi jautėrb, 
kad juos giedam ne fariziejįš-! 
kai, bet atviromis širdimis.

VL Rm.

idėjos populiarinimą ir 
fondo vadovybę toliau 
ir palaikyti glaudų ?kon- 
fondui sparčiai žengiant

I

Gun. K Kuzminskas, LRŠ rė
mėjų pirm., kalbėjo apie “Kro 
nįką”, pranešė, kad jau leidžia
mas UI tomas, kvietė visus 
“Kroniką” remti aukomis bei 

' prenumeratomis. Jautrų žodį 
apie Vasario 16 gimnazijos išlaį- 

I kymą ir jos liūdnoką egzistenci- 
I ją (dėl mažo mokinių skaičiaus)

į

Nuliūdę: Sūnus Bernardas ir dukterys Sesuo Konstancija ir l

Sesuo Marijona (kazimlerietės) ir Lee.

Laidotuvių Direktoriai 

6845 SO. WESTERN AVENUE 
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MARINOMS VffiTA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

A. t A. ADOMUI DIDŽBALIUI mitus, 
jo žmonai, sūnui Adomui ir jo šeimai ir vi
siems giminėms reiškiame gili užuojautą

Aušros Vartų Tuntas

EUGENIJĄ BARTKUVIENĖ
Gimusi Putnanova

E U D E I K si
LADOTŪVIŲ DIREKTORIJŲ

DOVYDAS P. GAIDAS h GĖRALOAS F. OAIMID
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS' 

4330 34 South Caiifornta Aven.a
Telefonai: LA 3-0441) u LA 3-9,852 Į

1605 01 South Hermitagt Avenue
Telefoną* — TArd* t-1741 • 2 I

Diskusijos j
sumanymai — ' 

.^PunktaB, kur daugiausia 
’ Wreikšti risi, nes Lietu-H 

/L ' fc?*8 narių
S?" Pastebėjo su važia vi- 
'į’^dininkaujantis, paskel- 
į^Mūnų ir sumanymų 

'iŠ ’ '7^®® vėl pakartojo šuva- į
j° klau- 

nuo organiza- 
- ^vistoviems, nebūti į 

^U-politinės organizaci-

WIIIMIIIM1WWWMM—I
Marųuette Parko Lietuvių Nariių Savininkų Organi- I 

zacįjos būv. finansų- sekretoriui

A. t A. ADOMUI DIDŽBALIUI mirus, I 
jo žmonai ONAI, SŪNUI ir DUKTERIMS ir jų šeimoms I 
reiškįa nuoširdžią užuojautą

Marųuette Parko Lietuvių Namų 
Savininkų Organizacijos Valdyba

Gyveno 7205 S. Richmond Street. Chicago, Illinois.

Mirt geg. 20 d., 1976, 7:30 vai. vale., sulaukus 83 m. amžiaus.

Gimė Latgalijoje, Rezeknčs apskrityje, Tiskadų kaime.

Amerikoje išgyveno 27 m.

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Juozas Bartkus, sūnus 
Eugenijus, marti Danguolė ir vaikaičiai Viva Ona ir Darius Juozas, 
duktė Irena Tamara ir žentas Algirdas Budreckai ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks šeštad., geg. 22 d. Gedulingos šv. Mišios bus 
atnašautos “10:30: vai. ArytO'T. Jėzuitą? koplyčioje. Po pamaldų iš Pet
kaus koplyčios velionė bus nulydėta į Lietuvių • Tautines . kapines.

Nuoširdžiai kviečiame 'visus: giminės, draugus ir pažįstamus-da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, sūnus, duktė, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345

b*

M

Mielai sesei

A. t A. MARŲ| WGEVIČIENĖ 
mirus, dukrą, mūsų narę IREN$ SPRINDIENĘ ir jos 
seimą, seserį E. EKERTAITĘ ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvos Pūkinu |i^gl|a

MARQUETTE FUNERAL
TIVAS IR ŠONU

HOME
S

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf liti St. Tel GRovehlll 6-2345-6
1410 So» SOth Avė., Cicero TOunhalI 3-2108 9

AlKŠTfi AtTTOMOBIUAMS STATYTI

13

IURGIS F RUDMIN

VASAITIS • BUTKUS

Tai OLymplr M<X»

t

134* SO OAL4FOR.MA OT Tel LAtąjett* 3-357,

<254 30 RAUTO® STREE1

<818 80. UTDANIOA AVK

TeL YAfds 7-3401

TeL 974-441C

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu laidotuviy Oirektoriy Asociacijos Nariai .

ANTAUAS M. PHILLIPS 

TOMAS Ir LAURYRAS LABANAĮĮSK^ 
1801 SO. LfTDANIGA AVĖ.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) Ir SOMOS
«14 W. ttrd PIACĖ TeL VIr^n& 7^6672
!424 W. «»tih STREET Tel REpabUc T^Ęu '

11020 8ootbwest Mat GĮUls, 0L

PETRAS BIEIIONAS

POVILAS L RIOIIIAS

r*L VArda 7-1188-fe
m • ‘1



DRAUGAS, šeštadienis, 1976 m* gegužės m. 22 d.

X šiandien poezijos dienų 
programa Jaunimo centre prasi
deda 5 vai. popiet Elenos. Bra- 
dūnaitės paskaita “Pirmapradė 
poezija — liaudies daina”, filmu 
apie dainuojančius Pennsylya- 
nijos lietuvius ir tautosakos ar
chyvo atidarymu. O 8 vai. vak. 
poezijos vakaras, kuriame, be či- 
kagiečių poetų, savo kūrybą 
skaitys ir svečias iš Montrealio 
poetas Henrikas Nagys.

X Ziono evangelikų - liutero
nų parapijos bažnyčioje, Oak 
Lawn, III., konfirmacija bus 
ateinantį sekmadienį, gegužės 
23 d., 10 vai. ryto. Kviečiami 
parapiečiai ir svečiai šiose iškil
mėse dalyvauti.

X Dali. Romas Viesulas 
su žmona Jūra ir dviem vaiku
čiais lankėsi “Draugo” redakci
joje, pasikalbėjo su savo pažįs
tamais redaktoriais ir susipaži
no su spaudos darbais. Dail. R. 
Viesulo paroda, kuria susidomė
jimas yra labai didelis, vyksta 
Jaunimo teatro Čiurlionio gale
rijoje. Su jais kartu yra atvy
kęs ir J. Viesulienės tėvelis Ant 
Gailiušis. Visi apsistoję pas A. 
Gailiušio seserį P. Bikinienę. Iš 
Chicagos išvyksta į Philadelphi- 
ją ateinančios savaitės pradžio
je.

X Lietuvių Istorijos draugi- 
jos valdybos posėdis įvyks ge- ; 
gūžės 26 d., 6 vai. vak. A. Rū- j 
gytės bute. Po posėdžio 7 vai A. j 
Rūgytė skaitys paskaitą, ilius- j 
truotą skaidrėmis, “Vokietijos, ]

■ X “Draugo” atkarpoje šian- 
’dien pradedame spausdinti dr.
K. Paprockaitės - Šimaitienės 
į tikrovę atremtus rašinius “Mo
teris baltame chalate”.

X Sol. Antanas Pavasaris su 
žmona Regina iš Los Angeles 
buvo atvykę į Chicagą pamaty
tį.’ liėtuyiškų operų pastątymoJ 
Buvo apsistoję pas sol. Romą 
ir inž, Viktorą Masčius, šia pro
gą, jie aplankė Chicagoje gyve-i 
nančius savo draugus ir pažįsta
mus- taip pat sol. Romos Mas- 
tienės lydimi, aplankė “Draugo” 

1 redakciją ir domėjosi spaudos 
darbais. Penktadienį jie jau iš
skrido atgal į Los Angeles.

X Julija Zdanienė su sūnum 
muz. studentu Almi u buvo at
vykę į paskutinius liet, operų 
spektaklius. Paviešėję savaitę 
Chicagoje, Vėl išvyko į Hot 
Springs, Ark. Juliją Zdanienė 
yra priimta į Hot Springs, Ark. 
Southern. Artists Associątion. 
Laikraštyje, buvo paskelbtą 
kaip “artist of the week”.i Ju
lijos. Zdanienės darbų parodą 
buvo, surengusios Lietuvos duk
terys Chicagoje ir žadą sureng
ti dar antrą rudenį. Almis Zda
nius studijuoja mužiką — kom
poziciją. Jonesboro. Statė univer
sitete.

x Dr. Stasė Riškienė su sa
vo vyru dalyvavo Amerikos 
Daktarų psichiatrų metiniame 
suvažiavime ir kartų atostogavo 
Miami Beacįų FĮą. Motinos die
nos proga atsilankė į Lietuvių

J, A. VALSTYBĖSE

Šalpos Fondo vajus Ou.— atlipus cvuuu vajus 
voje vyksta visą gegužės 
nesį. Otavos lietuviai pasfoyk I

KANADOJE

matika yra kosminė metafiįk 
ir simbolizmas.

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų vadovybė. Sėdi: D. Bindo- 
kienė — vicedirektorė, J. širka — drektorius, I. Bukaveckienė — direk
toriaus pavaduotoja pradinės mokyklos re'kalams; stovi: V. Gautauskas 
— parengimų vadovas, A. Ramanauskienė — Tėvų komiteto pirm., J. 
Bagdonas — inspektorius. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PAVASARINIS NAMŲ 

SAVININKŲ BANKETAS

Gegužės 15 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje 
Marųuette Parke įvyko lietuvių 
namų savininkų tradicinis, pava
sarinis' banketas, kuris buvo 
skirtingas nuo visų kitų banke
tų, nes čia buvo paminėta JAV 
tis. Susirinko per 200 svečių, 
tuvės. Susirinko per 200 svečių, 
kuriuos pasitiko banketo šeimi
ninkės. Pirm. J. Bacevičius pra
dėjo bankęto programą, sveikin
damas svečius, ’ pristatė valdy
bos ir parengimų komisijos ūa-

klubą drauge su ponais O. ir B. nūs. Vėliau jis pristatė', iškilitis 
Sergančiais, kurie Čia įsikūrę'svečius, kurių, tarpe buvo: kun. 
•labai gerai,- turi tris - didelius At Zakarauskas, reprezent. Mc- 
mptelįus «4t. Atlanto vandeny-|Avoy, Mąrąuętt Nationąl Bank, 
no kranto. Taip, pat- sutiko daug Marųųette Federal ^ąy., Tal- 
būyusių * .čikągiečių, kurie jaū man .Federal Sąv. and Loan, 
ruošiasi į "šokių šventę; Dr; Ri§. Midland Sąv. and Loan Ass., 
kieriė. jau daug, metų dirba .Ve- Lopmis Sav. and Loan, Repub- 

Šveicarijos ir Italijos istorinės tej-įnų . ligoninėj ir kartų yrį(^c Chieago ir Soūth-
vietos”. Nariai ir draugijos bi- psichiatrijos asistentė prd- Įwest Federal Šavings bendrovių 
tiuliai kviečiami į paskaitą. ifesorė, priklausanti daktarų šta- a^®tQval svečiai iš New

x Sol. M. Momliienė giėd<^ .įuį- iųiįois universiteto medici-|^^ko’ t
šį sekmadienį tėvų jėzuitų kop-' •
lycioje 11 vai. iškilmingų šv. 
Mišių metu Dzūkų dienos proga;

x Autobusai į Eucharistinį 
kongresą iš Chicagos' išvyks 
rugpiūčio 4 d., trečiadienį, ir da
lyvaus kongreso paskutinėje 
dienose. Penkių dienų kelionė į 
abi puses ir viešbučiai kainuos 
290 dol. asmeniui. Rezervacijas 
reikia jau dabar padaryti, nes 
vietų skaičius ribotas. Rezerva
cijoms ir informacijai skambin
ti “Draugo" administracijai 
Aldonai Sobieskienei tel. LU| 
5-9500, Em. Vilimaitei tel. 523- 
2315 (dienos metu) arba V. Se
maškai tėl. 925-1200, ext. 234.

x Cicero Lietuvių žvejų ir 
medžiotojų Ešerių klubas, birže
lio 5 d., šeštadienį, rengia Mažų 
žuvų' balių Teresės ir Jurgio 
Pėckių svetainėje, 1500 S. 49 
Avė. Pradžia 8 vai;, v. Auka 7 
doL (prj

X Reikalinga moteris prižiū
rėti 7 mėnesių vaiką šiokiadie
niais Marųuette Parko apyl. 
Skambinti tel. 476-2576. (sk.)

, X Akiniai siuntimai į Lietu
vą. Kreipkitės į V. Karošąitę, 
Optical Studio, 7051 S. Washte- 
naw; Tel. 778-6766. (sk.)
. X Irenos Veleckytės Baleto 
ir Piano Studijos metinis kon
certas įvyksta gegužės 23 d., 
3:00 vaL p. p. Jaunimo centre. 
Programą pradės muzikos mo
kiniai. Po to seks du baletai: 
“Spragtukas” ir ‘Karalaičio 
Sapnas” jūros dugne. Sapno pa-, 
saką skaito studijos mokinė.: 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
palaikyti jaunimo dideles pa
stangas. (pr.)

X Papiginti skridimai į Eu
ropą “ęhartered” lėktuvais. Chi- 
caga — Frankfurtas nuo 
$319.00; Chicaga — Londonas 
nuo $315.00 ir Chicaga — Pa
ryžius nuo $373.00. Platesnes in
formacijas gausite American 
Travėl Service Bureau, 9727 S. 
Western Avė., Chicaga M* 
60643. Skambinkite 238-9787.

(•k.)

nos fakultete.

Dail. A Valeška kalba dail. R. Vie
sulo parodos atidaryme Jaunimo 
centre. Nuotr. D. Vakarės

A X Patricia - Nelia Paulaus
kaitė, Marshall Field bendrovės 
choro solistė, gegužės IĮ d. šio 
choro\koncerte, kuris vyko Or
chestra Hali, tarp kitų solo dai
nų padainavo ir Maironio “Lie
tuva brangi”. Už šią dainą ji 
gavo malonių atsiliepimų iš 
amerikiečių klausytojų. P. Pau
lauskaitė atstovauja Marshall 
Field kompanijai, dainuodama 
naujų Amerikos piliečių priėmi
mo iškilmėse. Malonu, kad lie
tuvaitė solo dainomis reiškiasi 
tarp .amerikiečių, ypač kad pa
dainuoja ir lietuviškų dainų.

X Sveikiname su saulėtu pa
vasariu mūsų gerb. svečius ir 
prietelius. Esame vėl pasiruošu
sios jus sutikti vienuolyno sody
boje; jūsų poilsiui ir atvangai 
nuo kasdieninės rutinos, ir sun
kių darbų. Prašome pranešti jū
sų atsilankymo laiką šiuo adre
su: Sister M. Rita, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. 
928-5828.

Bąrikėto programai .pravesti 
' pakvietė Algį Barakauską, kuris 
pabrėžė, kad namų šąvįriinkų 
draugija .pą^^^mą.Ąmerikps 
200 m. iieprąclĮnsomybės šuy, 
kaktį, šurūofe'tinkamą^^ ’^bgra- 

’ mą, lomią atliko’-muž: Nikode- 
i mas Kulys Jr solistė Irena Pėt*- 
rattskięnė. Su; nuoširdžiu įsijau
timu Ireną Petrauskfenė . pądai- 

| nąvo: America The Beautiful ir. 
God Biess America.

f Kitas dainas padainavo liėtįiį 
viškai: “Gegužės žiedai”; “Ma
no rožės”, “Aguonėlė”.: ’ Sve
čiams dainos patiko,'gausiai plo
jo ir kelias dainas išprašė bb 

. siu : “Dzūkų daina? ir “Nuo Pu-

tino”. Pianu palydėjo muz. 
Kulys. Po programos buvo 
tiektą šaltų ir karštų patiekalų 
skani vakarienė. Kun. A. Zaka
rauskas pasveikino svečius ir 
sukalbėjo maldą.

Vakarienei įpusėjus, pirm. J. 
Bacevičius pristatė nusipelniu
sius ilgamečius namų savininkų 
draugijos darbuotojus, kuriems 
buvo įteikti atsižymėjimo gar
bės ženklai. Parapijos klebonas 
kun. A. Zakarauskas tarė svei
kinimo žodį ir įteikė garbės žen
klus: Algiui Barakauskui ir Jo
nui Stonkui.

J. Stonkus tarė padėkos žodį 
valdybai ir, draugijai už gražųI 

i įvertinimą. Po vakarienės vyko 
nuotaikingi'šokiai, kuriems Gro
jo‘‘J; Joniko orkestras. Buvo 
draugiška ir jauki nuotaika. 
Buvo suruoštas, laimės šulinys 
su vertingomis dovanomis, ku
rias suaukojo prekybininkai ir 
nąmų savininkų draugijos rė
mėjai. Sumaniai laimės šulinio 
dovanų paskirstymą pravedė 
Bruno Klemka ir Adolfas Šim
kus, kuris daugiausia jų surin
ko. Svečiai »tttrėjo progos malo
niai pabendrauti ir linksmai pa
sišokti. ’ ' J- Kaunas

Telef. (203)
(ak.)

X Gegužinės pamaldos Lietu
vio sodyboje, Chicagoje, laiko
mos sekmadieniais; nuo 3 vai. 
pę pietų. Po to būna pažmonys. 
Visi laukiami..

x Dariaus - Girėno, oro skau
tu draugovė sekmadienį, gegu
žės 23 d. nuo 9:30 iki i vai. p. 

p. Jaunimo centro aikštėje ruo
šia automobilių plovimą.. Pel
nas skiriamas oro skautų drau
govės sklandytuvui įsigyti.

X “Sauthwest News Herald” 
laikraštis gegužės 20 d. laido
je įsidėjo pora nuotraukų iš 
Bicentenniąl parado gatvėje ir 
pamaldų Švč. M. M. Gimimo 
bažnyčioj. Nuotraukose matyti 
Don Varnas posto nariai, parap. 
klebonas ir keletas lietuvių.

X Cicero lituanistinių mo
kyklų mokslo metų užbaigtuvės 
įvyks šį sekmadienį 4 v. p. p. 
parapijos salėje. Visi tėveliai rė
mėjai 
vauti, 
įteikti 
.... X
“Religijos filosofija”, I dalis jau 
pasiekė Chicagą, gaunama 
“Draugo” knygyne. Išleido 
“Krikščionis Gyvenime”^

J X Lengvutė TV tik $89.95. 
1NC., 6118 W. Cermak R<1., Ci- Spalvotos TV nuo 13 inčių. Gra- 
ceiro, UI. 
863-4774. Kalbame lietuviškai.

. X Devynių dienų ekskursija j 
LIETUVĄ, rugsėjo mėn. 22 d., 
per Varšuvą. Informacijoms ir 
rezervacijoms kreipkitės J 
HEGER TRAVEL BURBAU, I

i — Kun. dr. Tomas Žiūraitis 
'dažnai kviečiamas pravesti re
kolekcijas, susikaupimo dienas. 
Jis ir su Washingtono lietuviais 
yra veiklus. Gyvena domininko
nų vienuolyne, 630 — E — St., 
Southwest, Washington, D. C. 
20024. Naujas telefęnas: (202) 
554-7863.

— Vinės Januškaitės - Zau- 
nienės paskaita įvyksta birželio 
6 d. Los Angeles, Calif., po pa
maldų parapijos patalpose. Pa- 

I skaitą rengia. LB apyl.

— Ann ir Patti Grimailos dar 
tik 3 metai gyvena Tucson, 
Ariz.. Patti dirba kaip diplo- 

’muota gailestingoji sesutė. Ji 
turi aukštą tarnybą Sveikatos 
departamente ir tarnybos rei
kalais dažnai keliauja po įvai
rias vietas. Jos uždavinys — in
dėnų sveikatingumas. Toje sri
tyje ji turi didelę patirtį, nes 
pirmiau kaip gailestingoji sesu
tė dirbo dideliame San Carlos, 
Az., indėnų rezervate. Nors ma
ma ir duktė abi yra gimusios 
Amerikoje, bet save laiko lietu
vėmis ir mielai bendrauja su 

N.‘savo tautiečiais. Be to, .domisi 
jų kultūra, žavisi jų menu. Pat- 
ti mėgsta dėvėti lietuvišką tau
tinį drabužį ir pasipuošti ginta
rais. Prenumeruoja Encyclope- i 
dia Lithuanica. Jų namų pasidi- ] 
džiavimas yra puošni Pr. Bal- ta Montrealio kapinėse, po pa- 
tuonio šaknies skulptūra “Vėjo • - - — •
Dukra”.

— Dr. Vyt. P. Vygantas, 
American oro linijoj, per 20 m. 
ėjęs įvairias aukštas pareigas, 
paskirtas American linijos ho- 
telių ir restoranų senjoru vice
prezidentu - administratorium. 

1 American linijoj pradėjo dar
buotis 1956 m., tarnautojų at
rinkimo štabe.

pa

< MOTINOS DIENA

Chicagos * Anglijos - Britani
joj Lietuviu klubo Motinos  ̂die- 
nošzixūnėjimas Vyčių salėj' buvo 
atliktas V. 9. 76.

Minėjimą atidarė klubo pir
mininkas' VI. Palubeckas su 

i trumpą kalba, motinos pagerbi
mui pareikšti visos motinos bu
vo apdovanotos gėlėmis.

Trumpą programą atliko: Be
nas Noreikis pianinu. Ina Kon- 
čiutė akordeonu ir Petriukas 
Noreikis padeklamavo motinos 
garbei eiles.

J. Jokubka priminė motinos 
rolę mokykliniam vaikų gyveni
me.

Po programos buvo kukli klu
bo v-bos Suruošta visiems vaka
rienė; Dalyvavo per 100 narių.

J. J.

ir svečiai kviečiami daly- 
Baigusiems mękyklą buB 
pažymėjimai.
Prof. A. Maceinos knyga

— A. a. Marija Arlauskaitė, 
buvusi “Nepriklausomos Lietu
vos” redaktorė, viena iš laikraš
čio steigėjų, mirė Montrealyje. 
Velionė buvo gimusi 1911 me
tais. Jos tėvai į Kanadą buvo 
atvykę prieš I pasaulinį karą. 
Marija mokytojavo prancūzų > 
mokyklose, o taip pat dirbo iri 
lietuviškose mokyklose, buvo ir 
visuomenės veikėja. 1941 metais 
ji, drauge su kitais, įkūrė “Ne* 
priklausomą Lietuvą” ir 1946- 
—1947 m. buvo jos redaktorė, 
kol laikraštį perėmė iš Vak. Vo 
kietijos atvykęs žinomas žurna
listas Jonas Kardelis. Palaido-

maldų Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Velionė buvo vieniša ir arti
mų giminių neturėjo. Laidotu
vėmis rūpinosi jos pusseserės 
sūnus Juozas Benius, kuriam 
Marija padėjo išeiti aukštąjį 
mokslą.

remia Suvalkų trikampyje^; 
veliančius lietuvius. Per. pį 
jusius 5 metus išsiųsta Šįinįi 
svarų įvairių drabužių, Šalpą 
fondo įgaliotinė prašo prisiįę 
prie vajaus ne tik drabužiu 
bet ir pinigais, nes siuntini* 
persiuntimas brangiai hį 
nuoja.

AUSTRALIJOJE j

— A. a. Sofija Jacevičių#. 
Dryžienė mirė balandžio 23 ( 
sulaukusi 64 metų amžiaus, 
vo gimusi Kaune, mokytoją! 
gą laiką gyveno Klaipėdos kr$ 
te. Jos Vyras Eugenijus Dųį 
tarnavo Klaipėdos uosto žinytę 
je. Vak. Vokietijoje gyv^ 
Dillingeno stovykloje, į Austą 
liją atvyko 1949 m. Buvo veiį 
organizacijose, daug padty 
skautėms.

ARGENTINOJ
— Buenos Aires - Beriso » 

nosios kartos lietuvių “Mindaj. 
go” draugija Jaunimo kongr% 
metu buvo pasikvietusi eksh». 
santus pas save susipažintu pj. 
bendrauti ir parodyti, kad lięb 
vybė ir sunkiose gyvenimo 
lygose jose neišblėso. Tuo m 

buvo pradėta statyti salė ir 
na, tikslu išlaikyti liefuvylė 
tęstinumą per jaunąją karią 
Šiuo metu salės sienos, jau,Į 
mūrytos ir uždengtas skardį 
stogas, bet galutiniam užbąij į 
mųi pritrūko pinigų, todėl mj 
daugiečiai kreipiasi į Šiaurė 
Amerikos lietuvius su pra^Ė 
padėti jiems šį kilnų darbą 
vendinti. Jie patys suaukoj

— CBC.televizija, matyt, fi
nansuojama daugiakultūrinių 
reikalų ministerio. pradėjo 
rengti eilę vaidinimų, apie imi
grantus. Ram££ono “Aukuro” 
ir Toronto “Aitvaro” vadovės 
informuoja, kad CBC dramos 
skyrius, gavęs Petro Jurkšai- 
čio rankraštį apie lietuvio atei
vio gyvenimą Kanadoje, jį nu
pirko kartu su autoriaus teisė
mis ir pritaikė televiziniam 
vaidinimui. Tai atliko Ann
Reiser. Anksčiau buvo paskelb- j 3,000,000 pezų (apie 
ta, kad veikalas pavadintas Statybos darbai vyksta še& 
“Canadianization of Peter dieniais talkos būdu. Aukas jh 
Adams”, dabar rašoma, kad jis soma siųsti šiuo adresu: Lttaa 
pavadintas “Canadianization of| Šaulys, Calle 38 No 804,1 
Tony Adams”. Dėl tikro pąva-lpiata, Argentina, 
dinimo, primenančio asimiliaci
ją, kilo nepasitenkinimas lietu- 
viuose. E. Kudabienė informūo-

NUBAUDĖ DAKTARUS

Vėl dvylika laboratorijų 
daktarų nubausta, atimant tei
sę duoti mediciniškus patarnavi
mus Illinois šelpiamiems. Susek
ta, kad tos laboratorijos ir dak
tarai už šelpiamųjų gydymą su
rinko daugiau kaip milijoną do
lerių.

ir

Petras Laucis iš Mount ja, kad pavadinimas , bus pakeis- 
Olive, III., baigė jėzuitų vedamą tas.
St. Louis universitetą St. Louis, 
Mo., mieste ir gavo biologijos 
ir ekonomijos (biznio adminis
tracijos) diplomą. P. Laucis pa-|las jau baigtas filmuoti. 
sižymėjo muzikalumu ir ilgą lai- grindinį vaidmenį atlieka kana- 
ką turėjo savo orkestrą, kuris (dietis aktorius Albert Salmi. 
grodavo įvairiuose parengimuo- (Vaidina ir daugiau kanadiečių, 
se. Studijas baigė labai gerai ir (aktorių. Iš lietuvių aktorių fil- 
dabar ruošiasi ten pat siekti 
magistro laipsnio. Jo tėvai dr. Į 

Augustinas ir Marija Laučiai, 
gyveną ' Mt. Olive, UI., mieste, | 
pereitą sekmadienį, gegužės 16 Į 
d., surengė mokslo baigimo ban- Į 
ketą savo sūnui ir jo draugams, 
o taip pat ir savo artimiesiems. 
Dalyvavo ypač daug toje apy
linkėje dirbančių lietuvių gydy
tojų šeimų.

— LB Santa Monicos apylin
kė iš praėjusių metų veiklos 
pelno paskyrė 120 dol. lietuviš
kai spaudai paremti. Aukos 
paskirtos Draugui, Darbinin
kui, Dirvai, Pasaulio Lietuviui 
ir vietos spaudai — Šv. Kazi
miero Parapijos Žinioms ir Lie- . 
tuvių Dienoms.

Pasak jos, tame vaidini
me nėra dvipatystės, nes pa
grindinis veikėjas manęs, jog 
pirmoji žmona žuvusi. Veika- 

Pi-

me 'dalyvauja: E. Kudabienė, 
A. Dargytė - Byszkiewicz, M. 
Kalvaitienė, Stp. Ramanauskas, 
A. Ulbinas, L. Radzevičiūtė. 
Kaip tehnikas filmuojcant daly
vavo V. Siminkevičius. Šis vei
kalas numatomas rodyti televi
zijoje ateinantį rudenį.

— Timmins, Ont„ katalikų 
vyskupas J. Landriault, gavęs 
iš KLK Centro brošiūrą apie 
religijos persekiojimą Lietuvoje, 
rašo: “Nuoširdus ačiū už kny
gelę “No Greater Love”, infor
muojančią apie krikščionę mer
gaitę Nijolę Sadūnaitę sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. Mel
džiuosi, kad Viešpats stiprintų 
visus krikščionis, kenčiančius 
dėl Jėzaus vardo”.

60650, 242-3590 ar dinskas, 2512 W. 47 St., FR 
Į 64998. Atd. 9-6; pirm, ir kėtv.

X2-8« Sękm. ir treč. užd. (sk.)
Baleto grupė Šoka trijų lietuvižkų Operų spektaklių metu Chicagoje.

— Vaikų drabužių 
“Sportif” praėjusiais

CHICAGOS 
ŽINIOS

ŠIURPUS UŽPUOLIMAS

Surastas lavonas 19 m. 
gaitės Theresa Lane šiaurio?,1 
dalyje, Chicagos upėje ji 
Bryn Mawr Avė. Ji su 
draugu John Maulden buvo* 
tomobilių statymo vietoje jfl 
apartamentinio pastato Rač? 
Wis. Juos du vyrai pagrobė' 
peršovė į galvą, o mergaitę t 
sivežė į Chicagą, kur ir nužP

KENNEDY CHICAGOS

firmą 
metais 

įsteigė Nijolė Banelienė ir Biru
tė Spudienė. Firmos gaminiai 

i jau paplito Ontario, Kvebeko ir 
rytų provincijose. * Drabužių 

• siuvimo skyriui vadovauja Bi- 
; rutė Čepaitienė

Šen. Edward Kennedy pakvš1 
tas kalbėti Chicagoje, Coui* 
Hilton viešbuty, gegužės 38 i 
pagerbiant Cook apskr. aseso'; 
Th. Tully, kuriam Izraelis 
teiks atžymėjimą už bpniįw 
tinimą.

5TEIKIA FONTANAS
Buckingham fontanas 

goję nuo gegužės 20 d. jau^'l 
kia. Jo išlaikymas metaąis^ 
nuoja 20,000 dol. Tam reik# 
Buckingham šeima yra suM 

i si fondą.
GOLDĄ MEIR CHICAC^

Buvusi Izraelio’ premjerė &• 
da Meir bus pagerbta bahk^ 
Hyatt Regency Chieago vie^ 
ty gegužės 25, d. Banketą ruo^ 

Izraelio bonų platintojai.' 
_5,000 DOL. UŽ INFORMAflil

— Genės Kongelienės tapy
bos paroda balandžio mėnesį 
buvo surengta Ottavos Public i 
Library patalpose. G. Konge- Paskelbtas pažadas 5.000 
lienė yra “Ottawa Arts Socie- atlyginimo policijai praneš 
ty” narė ir dažnai dalyvauja šiam, kas išžudė Colombo
parodose, ši buvo trečia jos mą, jei pateiktos informacij01 
individualinė paroda. Šiuo me- . bus pakankamos nuteisti Wtw!

I

Nuotr. V. Jasinevičiaųs 1 tu G. Kougelienės tapybos te-Įsius.
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