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"iKB Kronika" Nr. 30 

Lietuvos katalikų 
sveikinimas Pauliui VI 

"Mošų Bažnyčia priversta veikti pinnųpi amžių krikščionių pavyzdžiu... katakombiniv 
būdu" 

Šiame numeryje: 

Jo Šventenybei šv. Tėvui Pau
liui VI. 

Lageriuose ir tremtyje. 
Pareiškimai dėl Konstitucijos 

projekto. 
Kratos, tardymai ir areštai. 
Kada bus atidaryta Žaliosios 

bažnyčia? 
Žinios iš vyskupijų. 
B "LKB Kronikos" archyvo. 
Nauji pogrindžio leidiniai. 
Lietuva, 1977 lapkričio 1 
Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 metų. 

JO ŠVENTENYBEI 
ŠV. TĖVUI PAULIUI VI 

Sveikiname Jus, švenčiantį 
garbingą 80 metų amžiaus jubi
liejų, ir meldžiame Dievą Jums 
jėgų i-r toliau sėkmingai tęsti Ap
vaizdos skfetą misiją. 

Ta proga dėkojame už Jūsų 
tėvišką rūpestį visos žmonijos ir 
Katalikų Bažnyčios reikalais šiais 
sunkiais ateizmo išsiplatinimo ir 
dorovinio smukimo laikais, tvir
tai saugant tikėjimo grynumą ir 
dorovinį tyrumą. Dėkojame už 

Jūsų drąsą, rodomą ginant viso 
pasaulio prislėgtuosius, skriau
džiamuosius ir persekiojamuosius. 

Mes girdime Jūsų žodžius, iš 
kurių suprantame, kaip labai 
Jums rūpi mūsų persekiojama 
Bažnyčia! Ji daugeliu atvejų 
negali veikti viešai, turėti savo 
spaudą, ginti savo teises, ypač 
katekizuoti vaikus ir jaunimą. 
Dažnai ji priversta pirmųjų am
žių krikščionių pavyzdžiu skleis
ti Kristaus mokslo šviesą savo Tė
vynėje ir plačiuose ateistų valdo
muose plotuose. 

Mes pakartotinai reiškiame Jū
sų Šventenybei, kaip Kristaus 
Vietininkui, nuoširdžiausią pa
garbą ir drausmingą paklusnu
mą. 

Tikimės ir ateityje Jūsų globos 
ir palaimos tiek viešai, tiek kata-
kombiniu būdu veikiančiai Lie
tuvos Bažnyčiai. 

LAGERIUOSE IR 
TREMTYJE 

1977 m. rugsėjo mėn. P. Plum-
pos žmona aplankė savo vyrą, ka
lintį 36-me Permės lageryje. Prieš 
pasimatymą buvo visiškai išreng
ta ir padaryta krata. A'sisakius 
leisti padaryti kratą, neduodamas 

pasimatymas. P. Plumpa sunkių 
lagerio sąlygų smarkiai išsekin
tas, tačiau tvirtas. Tuoj po, pasi
matymo buvo permestas į kitą la
gerį- Dabartinis jo adresas: Per 
mes sr., Čūsovskij r., Vsevsvets 
kaja st., vs 389-35. 

1977 spalio mėn. Lapienienei 
buvo leista aplankyti savo vyrą 
VI. Lapienį, kalintį Mordovijoje 
Dabartinis jo adresas: Mordovs-
kaja ASSR, Potma — Baraševo, 
učr. žx 385-3 — 5. 

Keli fragmentai iš VI. Lapie-
nio tardymo: 

Tardytojas Lapieniui: Savo veik 
la sodinti žmones į kalėjimą. 

Lapienis: Aš neturiu kalėjimo. 
Jei turėčiau, reikėtų pagalvoti, 
ką sodinti — juos ar jus. • 

Tardytojas pasakoja, kad lage
riuose žmonės kartais labai ilgai 
gyvena. 

Lapienis: Tada nesodinkite ki
tų, o patys sėskite — ilgiau gy 
vensite. 

Ona Pranckūnaitė šiuo meti 
gyvena Čuvašijos ATSR, Koz-
lovkos lageryje. Nuteista pagal 
LTSR BK 1991 St. dviem me
tams lagerio. 

Krikščioniškajam 
Pasauly 

500 metų nuo Tomo More 
gimimo 

Londonas. — Kankinio už ti
kėjimą švento Tomo More gimi
mo penkių šimtų metų sukakties 
proga, britų valstybinė portretų 
galerija Londone surengė pla
taus masto anglų dailininkų kū
rinių parodą, kuri ne tiktai vaiz
džiai atskleidžia šio žymaus fi
losofo, rašytojo ir Bažnyčios sū
naus gyvenimą, bet taip pat ryš
kiai pavaizduoja jo gyventą laiko
tarpį Anglijoje šešioliktajame 
Šimtmetyje. Šventojo Tomo More 
laikais įvyko anglikonų atsiskyri
mas nuo Romos Bažnyčios. To
mas More buvo principingas ir 
ištikimas katalikas, nenusilenkė 
karaliaus Henriko VIII-ojo užgai
dams, neišdavė Bažnyčios, pasi-
rinkodamas kankinio mirtį. Prieš 
mirtį jis pareiškė visai tautai, jog 
aukoja savo gyvybę už katalikų 
Bažnyčią ir jos skelbiamą tikėji
mą. Paskelbtas šventuoju 1935 
metais. 

Vatikano muziejaus lankytojai 
Vatikanas. — Praėjusiais me

tais Vatikano muziejų aplankė 
daugiau negu 1,470,000 žmonių. 
Tai rekordinis lankytojų skaičius 
nuo muziejaus įsteigimo, išsky
rus paskutiniuosius šventuosius 
Metus, kai muziejų aplankė dar 
daugiau žmonių. Pažymėtina, 
kad dideli muziejaus lankytojų 
procentą sudarė mokyklinio am
žiaus iaunimas iš daugiau negu 
trisdeš-irnttot pasaulio kraštu. 

Krikščioniškųjų Bažnyčių 
pasitarimas 

Chantilly, Prancūzija. Žmo
gaus teisių apsaugoj'mo proble
mai aptarti balandžio mėnesį 
Chantilly, netoli Paryžiaus, įvyks 
krikščioniškųjų Bažnyčių atstovų 
pasitarimas. Jame dalyvaus 40 ka
talikų vyskupų ir 40 kitų krikš
čioniškųjų Bažnyčių bei religinių 
bendruomenių atstovų. Pasitari
mą ruošia Genevoje veikianti 
Europos Krikščioniškųjų Bažny
čių konferencija, jungianti 110 
krikščioniškųjų Bažnyčių ir įvai
rių religinių bendruomenių. (LR 
TV). 

Ragina ginti visas etnines grupes 

Londonas. — Užsienio reikalų 
ministeris David Owen, kalbėda
mas Britanijos žydų suvažiavime, 
paragino juos kovoje už savo tikė 
jimo brolių teisių apsaugojimą 
Sovietų Sąjungoje drauge ginti ir 
kitų ten esančių etninių grupių 
bei religinių bendruomenių tei
ses bei laisves. Ministerio nuo
mone, Vakaruose gyvenančių žy
dų akcija už Sovietų Sąjungos žy
dų teisių apsaugojimą būtų dar 
prasmingesnė ir veiksmingesnė, 
jei ji apimtų ir baptistų, pente-
kostalų, katalikų, Krymo totorių, 
ukrainiečių ir kitų etninių grupių 
bei religinių bendruomenių pažei 
džiamų teisių gynybą. 

Atlanta. — Epidemijos kon-
rolės centro žiniomr:, nuo dviejų 
rūšių gripo jau mirė daugiau ne
gu pusantro tūkstančio amerikie
čių. Tie gripai vadinami A*Texas 
ir A-Victoria. Trečioji rūšis gri
po, rusiškasis, dar plečiasi. Pa
siekė ir Illinojaus studentus. Kad 
būtų kas miręs nuo šio gripo, 
dar nežinoma. 

Mondale skris 
j Australiją 

Washingtonas. — Viceprezi
dentas Walter Mondale balan
džio mėnesį lankysis Australijoj, 
Naujojoj Zelandijoj, Filipinuose 
ir Indonezijoj, pranešama iš Bal
tųjų rūmų. 

Šv. Petro bazilikoj, Vatika ne, iškilmingų pamaldų metu 

Sulaikė vienas kito 
lėktuvus 

Kairas. — Egiptas ir Kenija 
sulaikė vienas kito lėktuvus. E-
gipto transportinis lėktuvas, pa
kliuvęs į Kenijos oro erdvę, karo 
lėktuvų buvo priverstas nusileis
ti. Kenija kuri remia Eiopiją, sa
ko, lėktuve buvo 19 tonų amuni
cijos Somali] ai. Egiptas, atsily
gindamas Kenijai, sukike du jų 
Boeing 707 lėktuvus. 

Atsistatydino pašto 
viršininkas 

Washingtonas. — Pašto virši
ninkas Benjamin Bailar atsista
tydino. Nepajėgė pašalinti defi
cito. 

Fairbanks. — Alaskos policija 
laiko suimtą vieną įtariamąjį sa
botažu prieš naftotiekį. Dviejų 
inčų skylė vamzdy buvo užlopy
ta, naftos tekėjimas po 24 valan
dų pertraukos buvo atnaujintas. 
Ištekėjo ir užteršė mišką 90,000 
galionų naftos. 
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NH TMrmvn, nei atgal. Providence, R. I., sniege ant greitkelio įstrigę 
' automobiliai 

Eurokomunizmas 
nesipriešintų sovietam 

Roma. — Ar sovietai tikrai 
grasina Europai, ir jei taip, ar 
eurokomunizmas pasiryžęs ją 
nuo Maskvos ginti? I pirmą klau
simą eurokomunizmas atsako 
"taip", į antrą "ne, rašo "Moni-
tor". Tokios išvados priėjo Euro
pos socialistų, marksistų, krikščio 
nių demokratų ir konservatyvių 
partijų atstovai Romoje. Jie buvo 
susirinkę paruošti dirvą Lisabo
nos konferencijai Rusijos grėsmei 
nagrinėti. Į konferenciją euroko-
munistai atstovų neatsiuntė. 

"Tai aiškus ženklas, kuo euro
komunizmas iš tikrųjų yra", sa
kė vienas ispanas maoistas. "Eu-
rokomunistai priešinasi tik kai 
kuriais sovietų vidaus klausimais, 
bet niekad neišeis atvirai tarp
tautiniais klausimais". 

Būsimoji balandžio mėnesį Li
sabonos konferencija bus ne anti
komunistinė, bet prieš sovietų 
ekspansiją. 

• 

Netikėtai išlaisvino 
ukrainietį disidentą 

Bern. — Šveicarijoje veikian
čią organizaciją "Tikėjimas Ant
rame pasaulyje" pasiekusiomis ži
niomis, sovietai netikėtai išlais
vino Helsinkio ukrainiečių visuo
meninės grupės narį Peter Vins. 
Vins yra žymus sovietų kalinamo 
baptistų kunigo Georgij Vins 21 
metų sūnus. Jis buvo suimtas pra
ėjusių metų gruodžio 8 traukiny
je Kijevas - Maskva, radus jo la
gamine keletą Šventojo Rašto 
egzempliorių. 

Ir anksščiau jam buvo grasi
nama kalėjimu, jeigu nenu
trauksiąs disidentinės veiklos. Ka
lėjime saugumiečiai jį smarkiai 
sumušė, ir jis buvo gydomas li
goninėje. Spėjama, kad buvo iš
laisvintas Vakarų viešosios nuo
monės intervencijos dėka. Peter 
Vins giminės Kanadoje jau kele
rius metus kovoja, kad Georgij 
Vins ir jo sūnui būtų leista emi
gruoti į Vakarus. 

— Prancūzų kalba leidžia
mos Eltos gruodžio numer'o tu
riny: Lietuvių Helsinkio grupės 
dokumentai, Eitano Finkelštei-
no ir Tomo Venclovos atsišauki
mai, Žmogaus teisių pažeidimai 
Lietuvoje, Spalio 10 Vilniuje. 
Prancūziškos Eltos redaktorė Bi
rutė Venskuvienė. 

Maskva siūle 
Amerikai pulti Kiniją 

New Yorkas. — R.H. Halde-
mano, buvusio Nixono artimiau
sio bendradarbio, knygoje sako
ma, kad 1969 sovietai buvo pa
siūlę Amerikai kartu atominiais 
ginklais užpulti Kiniją. Nixonas 
tokios minties atsisakė. Nixonas 
ir Kissingeris bijojo, kad rusai vie
ni tai gali padaryti. Katastrofa 
būtų buvusi neišvengiama, ra
diacijos nuosėdomis būtų sunai-l 
kinta Korėja, Japonija ir Pacifiko 
salos, žūtų visi žmonės. "Nefor-i 
maliai Amerika savo apsaugos; 
skėtį ištiesė ir virš Kinijos", rašo Į 
Haldeman. 

Kinijos ūkininkai 
buvo sukilę 

Londonas. — Tik dabar britų 
spauda sužinojo apie 1976 metų 
rudens Šečvano provincijos Kini
joje ūkininkų sukilimą, kai reikė
jo •siųsti net armiją juos malšin
ti. Ūkininkai buvo apsiginklavę 
naminiais ginklais — dalgiais, 
šakėm ir viskuo, kas galima buvo 
namie pasidaryti. Puolė valdžios 
įstaigas, policijos būstines, plėšė. 
Susidūrimuose žuvo "tūkstančiai 
žmonių". Jų skaičiaus niekas ne
žino. Apie įvykius buvo uždraus
ta rašyti. Į tą provinciją ir da
bar neįleidžiamas joks užsie
nietis. 

Ultimatumas 
angliakasiams 

Washingtonas. — Darbo sekre
torius Ray Marshall agliaka-
siams ir darbdaviams nustatė ter
miną, kada jie turi susitarti ir 
streiką baigti. Jeigu greit nesusi
tars, gali būti panaudotas Taft-
Hartley įstatymas, nors Baltieji 
rūmai ir neigia tokius ketinimus. 

Priešterorisums 
įstatymas 

Bonna. — Vos vieno balso per
svara, 245:244, Bundestage buvo 
priimtas antiteroristinio įstaty
mo projektas, leidžiąs policijai 
krėsti įtariamųjų namus ir be teis
mo leidimo iki 12 valandų laiky
ti suimtus asmenis. Terorizmas 
V. Vokietijoj taip išsiplėtė, kad 
reikia kas nors daryti prieš žmo
nių, grobimus ir žudymus. 

Belgrado 
konferencijoj 

Belgradas. — Apie Belgrado 
Konferencijos eigą Amerikos 
spaudoje beveik nieko nėra. Tik 
Reuterio žinių agentūra iš Lon
dono pranešė, kad Vakarai ir 
neutralieji atmetė dar vieną so
vietų finalinės deklaracijos teks
tą. Amerikos ambasadorius Arthur 
Goldberg minėjo, jog sovietų pa
siūlyme nėra nieko užtikrinan
čio, kad 1975 Helsinkio nutari
mai tikrai būtų vykdomi. 

Konferencija turėjo baigtis šio 
mėnesio vidury, bet yra įklimpu
si ir negali pajudėti, tęsis iki šio 
mėnesio pabaigos. 

Mite kim. A. Dapkus 

Manistee, Mich. Vasario 16 d. 
Medical Center Traverse City, 
Mich., mirė a.a kuru Antanas 
Dapkus, ilgai dirbęs Manistee Šv. 
Juozapo parapijoje. 

Velionis buvo gimęs 1900 m. 
spalio 23 d. Lietuvoje. Kunigu 
įšventintas 1927 m. balandžio 2 
d. Kaune. Keliose vietose pabuvęs 
vikaru, buvo paskirtas naujai su
kurtos Šimkaičių, Raseinių apskr., 
parapijos klebonu. Čia jis parodė 
didelį darbštumą, sutvarkyda
mas naują parapiją. 1944 m. pa
sitraukė į Vokietiją. Ilgai buvo 
Memmingeno lietuvių stovyklos 
kapelionas, kol 1950 atvyko į A-
meriką. Kelerius metus dirbo į-
vairiose amerikiečių parapijose, o 
nuo 1955 visą laiką išbuvo Šv. 
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A. a, kun. Antanas Dapkus 

Juozapo parapijoje, Manistee 
mieste. Pereitais metais parapie-
čiai jam surengė iškilmingą ku
nigystės 50 metų sukakties pami
nėjimą, tuo įvertindami jo dar
bus ir pasiaukojimą. Lietuvoje y-
ra likusi viena sesuo ir nemažai 
seserėnų. 

Velionis laidojamas iš Šv. Juo
zapo pai . bažnyčios pirmadie-
dienį, vasario 20 d. Pamaldas lai
kys Gaylord vyskupas Edmund 
C. Szoka ir kun. J. Suchocki, pa
rapijos klebonas, dalyvaujant ku
nigams iš Grand Rapids ir Gay
lord vyskupijų. Pašarvotas Her-
bert laidotuvių koplyčioje Manis
tee mieste. 

Maskva. — "Literatumaja Ga* 
zeta" skundžiasi padidėjusiomis 
skyrybomis Rusijoj. Viena šeima 
iš trijų persiskiria. Mini ir prie
žastis: ekonominės ir alkoholiz
mas. 

KALENDORIUS 

Vasario 18: Simeonas, Bernade" 
ta, Lengvinis, Gendrė. 

Vasario 19: Konradas, Belina, 
Šarūnas, Nida. 

Vasario 20: Eleuterijus, Ama
ta, Visginas, Auksuolė. 
• Saulė teka 6:44, leidžias 5:26, 

ORAS 

Didėjantis debesuotumas, Salta, 
apie 18 laipsnių. 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. kam a i mp^'aęr* ir nuotratrlcn. 

Būtų gera tuo klausimu išgirs
ti daugiau pasisakymų iš kitų 
ateitininkų. 

Jonas Žadeikis 

REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacine medSagą ir nuotraukas 
8522 South Bocfcvrell Ave^ Chicago, H- 60629. TeL 778-7852 

FEDERACIJOS VALDYBOS 
POSĖDIS 

Ateitininkų Federacijos valdy
ba buvo susirinkusi savo eilinio 

' posėdžio vasario mėn. 8 d. dr. P. 
i Kisieliaus namuose. Buvo svars-

— • ' tomą darbotvarkė balandžio mė
nesi numatomam sukviesti pasi-

A T E I T I N I N K Ų I S T O R I J O S K L A U S I M U i tarimui, kuriame dalyvautų Fe-

Kada gyvenimas jau šuoliais 
žengia pirmyn, kada vyresnių
jų gretos sparčiai retėja, kada 
okupuotoje Lietuvoje aieitinin-
kams nėra laisvės nei pagalvoti 
apie jos veikimą, mes, laisvėje 
būdami ir laisvai veikdami, turė
tume stabtelėti ir pagalvoti apie 
mūsų organizaciją, nueitus ke
lius ir ateitį.Pagal-voti, kiek daug 
veikta, koks svarbus, vaidmuo at
liktas mūsų lietuviškame gyve
nime. Mum^ tačiau reikėtų irgi 
pagalvoti, ar neatėjo aukščiausias 
laikas susirūpinti ateitininkijos is
torijos išleidimu. 

O jos praeitis graži. Ji šakota. 
ir -gili. Ji daug džiaugsmo ir aša
rų turėjusi. J i spalvinga, t a r tum 
vaivorykštė su daugeliu spalvų,1 

nusitiesu:i per mūsų tautos gy
venimą, ir su daugybe atspal
vių josios veikime. Jos praeitis 
nusako mūsų dabarti. O be pra
eities gi nebūty nei dabarties. Is
torija nusako mūsų ateitininkų 
charakterį. Be istorijos mū.:ų or
ganizacijos egzistencija būtų blan
ki fr paviršutiniška. Ateitininki-į 
ja savo šūkiu ir principais nesens-į 
ta. Keičiasi tik veikėjų veidai, kei
čiasi laikas, sąlygos.--keičiasi ap
linka, bet jos ideologija ta pati pra 
eityje, dabartyje, ji tiks ir atei
tyje. Istorija yra pasakojimas apie 
praeiti, pasimokyrnas iš praeities. 

Greitai švęsime mūsų veiklos 

gi reikty paskubėti ir surasti tą 
idealistą, kuris apsiimtų Šį mil
žinišką darbą dirbti. Juk tai bū
tų neįkainuojamas turtas, pa
liktas ateičiai. Tai pagrindas, ant 

j deracijos valdybos ir tarybos na-
josios neturime. Cia ir kyla klau- riai. kad kartu su sąjungų valdy
simas; ar neatėjo laikas juo susi- bomis ir jaunime globėjais pa
rūpinti? Darbas bus sunkus. Tai- svarstytų aktualiuosius sąjungų 

reikalus. Norima tęsti kongrese 
pradėtas krikščioniškojo ir žmo
giškojo atsinaujinimo darbas, su
konkretinant kongrese pabertas 
gražias, bet bendras idėjas, kad 
jos galėtų būti realizuotos gyve
nimo praktikoj. Jos turėtų virsti 
gairėmis, pagal kurias būtų or
ientuojamas veikimas ir kasdie
nos visų mūsų gyvenimas. 

Seniau buvusi Chicagos ateiti
ninkų sendraugių Rudens vaka
ro tradicija, gauna naują, įdo
mesnę ir prasmingesnę formą — 
tai "Ateities" žurnalo vakarai. 
Jau jų turėjome du, ir ten 
buvusieji gerai atsimena pirmojo 
vakaro aukšto meninio lygio mu-

Į zikinę programą ir jaukią draugiš-1 
j ką atmosferą. "Ateities" vakaras j 

rengiamas ir Šiais 1978 metais. 
Jau numatyta ir tiksli data — tai | 
rudenį, spalio mėn. 14 d. 

Leidžiamės žemyn rogutėmis nuo kalnelių Dainavoje, moksleivių 
ateitininkų kursų metu Nuotr, Edmundo Salikjio 

mtasi 
n pr. 

70 metų jubiliejų. Būkime rea-, 
lūs. Kiek daug rasime gyvųjų t a r - P 0 1 ^ aterririrrrkrjos dabartis 
pe, kurie atsimins- anuos veikimo 
laikus? Esame svetimame krašte. 
Kiek daug galėsime surasti archy
vinės medžiagos? 

• • . » ' 

Ateitininkų organizacijos są
jūdžiui pažinti reikalinga rašyti
nė istorija. Ji įgalintų ateitinin
kus pažinti save tautine, religine 
Ir kultūrine prasme. Tiek St Ša! 
kauskio "Ateitininkų ideologija", 
tiek dr. J. Girniaus "Prano Dovy
daičio" monografija mus nepep-
rastai praturtina. Bet ar atėjo į 
gah-ą kam klausimas, kiek sun 

Dainavoje ant Spyglio ežero ledo, 
moksleivių ateitininke žiemos kur
sų metu 

Nuotr. Edmundo Saliklib 

re-
Istdrija. tai mokykla, ku-
?Iecia veiklos horizontus, 

kuri suteikia veikimui akstiną, ku
ri pamoko ir paruošia sutikti sun
kumus, džiaugtis laimėjimais, di
džiuotis ir-mokytis iš jos. 

Esame išblaškyti po įvairius 
pasaulio kontinentus. Ne viską pa 
iėgsime surinkti. Atrodo, niekas 
neorganizavo, kad visa ateitinin-
kiškoji medžiaga būtų saugoma, 
koncentruojama vienoje vietoje. 
Tad tektų po įvairius lietuviš
kus knygynus istorinių žinių ieš-

kaus darbo ir laiko dr. J. Girnius ***** a r tai Romoje, Šveicarijoje, 
Vokietijoje. Amerikoje ir priva
čiuose namuo:e. Gal tai ne vieno 

j žmogaus darbas, o kolektyvinės 
redakcinės kolegijos darbas. Vi
sos korporacijos ir pavieniai na
riai turėtų ateiti. į talką, pasko
lindami tai užrašus, tai nuotrau
kas. 

G gal aš labai klystu? Gal kas 
nors ir turi bent dalį medžiagos 
surinkęs? Gal tokių stebuklų ir 
esama? O taip norėtųsi, kad, švęs
dami 70 metų jubiliejų, turė
tume ateitininkijos istoriją. 

Irena Pemldenė 

Pastaba. Kiek atsimenu, dėl 
ateitininkų istorijos parašymo 
šiame skyriuje jau rašė Vincen
tas Liulevičius ir Pranas Razmi
nas. 

"Aš, Patricija Giedraitytė — stora 
balerina..." — pasakė j sceną išė
jusi viena kaukė moksleivių at-kų 
Dielininkaičio kuopos baliaus metu 
ir gavo maišeli saldainių 

Nuotr. J. Polikaičio 

įdėjo rinkdamas tą medžiagą. Šį 
darbą atliko didelio idealizmo ve
damas. Tačiau visa tai dar nėra 
pakankama. Kai norime kalbėti 
apie ateitininkijos pra-itį, susidu
riame su sunkumais, iš kur gau
ti duomenis, kaip teisingiau vi
sa tai perduoti jaunimui. Tą spra
gą pajuntame me*. ir mūsų jau
noji karta. 

Kas ateitininkų istoriją pa-
ruoS? 67 metai jau praėjo, o mes 

Tuo klausimu rašiau buvu
siam Ateitininkų Federacijos va
dui dr. Just. Pikūnui ir Tarybos 
pi-mininkui kun. Ged. Kijauskui. 
S. J. Jie tą reikalą perdavė dabar
tinei Ateitininku Federacijos val
dybai. Reikia tikėti, kad ji to rei
kalo neperduos būsimai Federaci
jos vaidybai. Juk Clevelande IX-jo 
ateitininku kongreso metu priim
tas nutarimas Kleisti ateitininkų 
istoriją. 

Ka:r> šakota yra ateitininkų is
torija, pradedame gimnazijomis, 
institutais, akademijomis, univer
sitetais Ir baigiant visuomenine 
veikla, 'tokią pat turėtų būt; pa
rašyta ir ateitininkų istorija. Dar 
turime gyvų liudininkų, pakan-

SUSDCAUPIMO VAKARAS 

Pr. Dielininkaičio jaun. moksl. 
ateitininkų kuopos susikaupimo 
vakaras įvyks sekmadienį, vasa
rio 26 d. 5 vai. vakaro Tėvų Ma
rijonų koplyčioje ir salėje, 6336 
S. Kilbourn Ave. (Prie "Draugo". 
Kilbourn yra vienos krypties gat
vė iš pietų į šiaurę). Susikaupi
mo vakarą praves kun. V. Rim
šelis MIC, labai daug dirbęs su 
jaunimu. Programoje Sv. Mišios 
koplyčioje, religinis pasikalbėji
mas, religinis montažas ir agapė 
•salėje. Kviečiami visi kas tik norė
tų 'praleisti gavėnios vakarą reli
ginėje nuotaikoje su jaunimu. 
Ypatingai laukiamas kitų kuopų 
jaunimas ir tėvai. 

Garbė Kristui, 

Kuopos vadovybė 

UPNIŪNIECIU IŠKYLA 

Moksleivių ir studentų am
žiaus jaunimo dėmesiui! Chica
gos kun Lipniūno at-kų kuopa 
ruošia slidinėjimo iškylą į Alpine 
Valley vasario 26 d., sekmadienį. 
Autobuso registracijos mokestį, 5 
dol. sumokėti -Edmondtii Saltkliui 
6720 S. Maplevvood (telefonas 
737 __ 6836), ligi vasario r8 d. 
Važiuojantieji iki 18 m. amžiaus 
turi turėti leidimo lapą su tėvų 
ar globėjų parašu. Vyresnieji raš
tu pažymi, kad atleidžia kun. A. 
Lipniūno kuopą nuo bet kokios 
atsakomybės. Renkamės vasario 
26 d., 7 vai. rytą, prie Jaunimo 
centro. 

STUDIJŲ SA VAJTGALIS 

Clevelando moksleiviai ateiti
ninkai rengia studijų savaitgali 
Clevelande, kovo 17—19 dieno
mis. Kviečiame visus mokslei
vius ateitininkus ir iš kitų vie
tovių iiose studijose dalyvauti. 

Registracija, pristunčiant pro
gramą, bus pravesta vėliau. 
Visi laukiami. Lidija Blč. 

JAUNIMO STOVYKLA 

Šiandien daug kalbama, aukos 
renkamos jaunimo vardan... Štai, 
kad ir "Dainava" —jaunimo 
stovykla. Pažiūrėkime, kada mūsų 
gražusis jaunimas ten atostogau
ja. Vos tik mokslo metams užsi
baigus, prasideda stovykla, kada 
dar net miestų apšildomi basei
nai Uždaryti — per šalta. O mū
sų jaunimo stovyklos prasideda 
tada, kada dar baisu ir koją ikgti 

į.Spyglio ežerą — per šal ta . ' 
Reikia suprasti, kad daugelis tė

vų taupo pinigus, kad išleistų į 
stovyklą savo jaunimą, kur jis 
rastų dvasinį ir fizinį atsigaivini
mą. Kad, atitrūkęs nuo miesto 
dulkių ir slampinėjimo gatvėse, 
galėtų lietuviškoje atmosferoje 
sau dvasinį peną rasti. Išleidžia
me jaunimą į "vasaros" atosto
gas, pripakavę žieminių drabu
žių, nes dažniausiai ten būna šal
ta. Grfžta namo, nei karto ežere 
nesimaudę, peršalę, o kartais, ten
ka net pesišaldžius namo parsi
vežti. T u o tarpu gražiausias lai
kas Snuomucjamas vyresnie
siems. 

Kartais dejuojame, kad jauni
mo stovyklautojų nedaug! Ar ne
vertėtų ir tuo susirūpinti, priežas
čių paieškoti, jas pataisyti. 

Tikiu, kad šiemet į jaunučių 
ateitininkų stovyklą, jeigu tie pa
tys vadovai liks kaip praeitą vasa
rą, vietų tikrai nebus. Jau dabar 
reikės rūpintis užsiregistruoti, kad 
nebūtų taip kaip praeitą vasa
rą — gali vietų vėl nelikti. Neat
baidė šūkrs"priimsime tik lietu
viškai kalbančius". Priešingai — 
šeimos pasitikėjo, kad bus vai
kai išleidžiami į lietuvišką sto
vyklą. 

Reiktų ne tik pagirti, bet ir 
pageidauti, kad ir šiais metais sto
vyklai vadovautų su nemažesnė
mis užmačiomis, kaip ir pernai 
(vadovavo p. Udrienė ir jos šta

bas). Anglų kalbos žinojimą pa
didinti nėra reikalo važiuoti i 
"Dainavą" — progų yra kiekvie
noje gatvėje. Ir . Pemkienė 

KANADOS 
ŽINIOS 

Hamilton, Ont. 

P L A T E S N I O DĖMESIO 
V E R T A PARODA 

Vasar io 12 d. Toronto skau 
ta i padarė didelę staigmeną h a 
mil tomečiams, atveždami į J a u 
nimo cent rą "Draugo" red. Br. 
Kviklio a rchyvinę medžiagą, k u 
rioje dokumentuotais leidiniais, 
a ts išaukimais , nuotraukom i r 
ne t įvair iais s laptais mūsų pa r 
t izanų a ts i šaukimais bei bolševi 
kų ir vokiečių s laptais dokumen 
t a i s pa rody tas mūsų t au tos — 
vals tybės t i k r a s Golgotos ke
lias. Tiesa, paroda pradedama 
džiaugsmingais atsišaukimais, 
nuot raukomis i r ryt inio "Lietu
vos Aido" pranešimais apie stei 
giamąjį seimą, tačiau labai grei 
ta i Lietuvos dangus apsiniau
kia. Seka Lietuvos okupacija, 
ateist inė šiandieninės Lietuvos 
l i tera tūra , pogrindžio spauda 
vokiečių okupacijos metais , Lie 
tuvos okupacija 1944 m., parti
zanai, Sibiro t remtis , disidentai 
i r be abejo — plati l i te ra tūra 
ne tik lietuvių kalba, be t ta ip 
pa t ir k i tomis kalbomis. 

Ši l iūdna, tačiau k a r t u pasi
ryžimą kovoti už Lietuvos lais
vę kelianti paroda yra ve r ta vi
so laisvo pasaul io lietuvių dėme 
sk>. Su k i t ų kalbų paaiškini-

Po žaidynių reikia ir pasivaišinti. Iš Dielininkaičio kuopos kaukių 
b a J i a u s Nuotr. J. Polikaičio 
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I E L I T A U T I E Č I A I I 
Pirma pareiga geram ir a t sak ingam piliečiui y r a apsi

rūpinimas savimi: išsimokslinimas, kar je ra , profesija ir 
Šeimos gerbūvis. 

Antroje vietoje turėtų rūpėti kaimynystės i r prigimtojo 
kraujo — tautos reikalai 

Tie, kurie iš mūsų daugiau a r mažiau yra savo gyveni
mą susitvarkę, — nepamirškime šios Vasar io 16-tosios pro
ga atiduoti savo duoklę LIETUVAL 

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA jau daugelį metų 
vadovauja Lietuvos išlaisvinimo reikalais Amerikoje, i r at
rodo, t a s darbas bus dar reikalingesnis atei tyje. Jeigu dar 
nesate paaukoję, pasiųskite savo auką TARYBAI : 

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 
2606 W. 63rd St ree t , 
Chicago, Dl. 60629 

Jonas Talandis, 
5 Amerikos Lietuvių Respublikonų Federacijos Pirmininkas 

iiMiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiimiiiiiniHimuimni'iiimmHiiiiimMiimii!!-

Perskaitę "Draugę", duokite ji kitiems. 

P i 

THE LTTHL ANIAN WORLT>WID£ DAILY 
Second dass pasage p&id at Chicago, DJ. Punią tori dali? 
ercept Sundays, LegaJ Holidays, days after Christmas 

and Easter by the Lithuanian Catholic Press Soclety. 
Subscriptkm Rates: $33.00 — Chicago, Cook County, 

IHinois and Canada. Ebenrhere ia the U.S.A. $31.00. Foreign 
countries $34.00. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, gavus iš jo mokesti, atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera** mokama is anksto 
netams .6 mėn. 3 mėn. 

Chkago ir Cook apsto. $33.00 - $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.60 18.60 13.60 
Kanadoje 33.00 19.00 16.00 
Užsienyje 34.Q0 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Administracija dirba kas- • * Redakcija straipsnius taiso savo 
dien nuo 8:30 iki 430, sėsta-t nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. T nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 

t to susitarus. Redakcija už skelbi-
• Redakcija dirba kasdien t ^ ^ neatsako. Skelbimų 

&30 - 4:00, ieftadieniais X ^ ^ p r i s i u n c i a i n a 8 gavus p r a . 
& 3 0 - l * 0 . Isymą. 

mais j ą galima būtų rodyti taip I 
pat visose pasaulio valstybėse. 
Didelis ačiū Toronto skautams, : 

dar didesnė padėka Br. Kvik- į 
liui už tokį kruopštų ir rūpės- ; 
tingą darbą. Parodą Hamilto- j 
ne aplankė per 600 asmenų. Nu- j 
matoma ją dar nukelti į S t . Ca-j 
therines ir Londoną. 

S. KUDIRKOS FILMAS 

Hamiltono televizijos stoties 
i r po dviejų dienų Buffalo rody 
tas filmas apie Simą Kudirką 
plačiai nuskambėjo Niagaros 
pusiasalyje, Toronte, Hamilto
ne ir k t miestuose. Darbovietė
se kanadiečiai teiravosi lietuvių 
apie mūsų valstybę ir jos lais
vės kovą, lygiai kaip ir priva
čiuose pobūviuose, labai dažnai 
teko aiškinti apie komunizmą 

ir j o siekimus vakarų pasauly
je, Lietuvos okupaciją. Nusiųs
t a daug padėkos laiškų televizi 
jos stotims bei filmo rėmėjams. 

GYVATARAS Į CHICAGA 

Iškilioji mūsų taut inių šokių 
grupė "Gyvataras" , vad. G. 
Breichmanienės, vasar io 25 d. 
koncertuoja Chicagos Jaunimo 
centre. Hamiltonečiai išvyksta 
autobusu penktadienį 8 vai. v. 
Sėkmės mūsiškiams, o Chicagos 
lietuviams — smagaus vakaro, 
praleidimo-' 

K. Baronas 
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i VVAGNER and SONS I 
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Banaičio 

JŪRATĖ IR KASTYTIS 
S veiksmu opera 

Dainuoja Chicagos Lietuvių Operos 
choras, Dana Stankaitytė, Marga
rita Momkienė. Aldona Stempužie-
nė, Stasys Baras. Groja simfoni
nis orkestras. Diriguoja Aleksand-
rasKučiūnas. 
Puiki dovana. Albumas. 3 plokš
telės. Kaina su persiuntimu S15.55 
ras Kučiunas. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS 
4545 West 63rd St., Chicago, I1L 
60629 
iiiiiiiiiiiiiiiiimnilimmtiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TYPEWRrTERS, = 
ADDING MACHINES = 

AND CHK( K\VKITKRS. E 
Naomoja, Parduoda. Taiso r 
Viri 50 metų patikimas jums s 

= patarnavimas. = 

| Phone —- 581-4111 1 
= 5610 S. Polaski Rd.. Chicago E 
s E 
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A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. KAL 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. t d . 776-5162; rez. 737-5047 
2649 W. 63rd St^ Cicago, m . 

Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
Trečiadieniais uždaryta, 

Seštad. atdara pusę dienos. 
l ies duodame įvairius teisinius 

patarimus. 
miiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiHiuiiiiiiiiiuHiiiiii 

FLORIDA 

\J3* 
THE FARGO MOTEI 

1«81© Gulf Boulevard Treasure Island 
St. Petersburg. Fla. 33706, USA 

Tel (813) 360-0878 
MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, 
Treasure kland centre, gražiausiame pajūry-
je. Miegamieji kambariai, kambariai su virtu
vėmis, apartmenati ir maudymosi baseinas. 
Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo Ir te
niso aikštes, SventovSs, krautuvės ir t. t 
Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 

ALFONSAS Ot TERESP 2EBERTAVIČIAI 
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f įsigykite sia populiare plokštelę | 
= RADVILA PERKŪNAS - L A GIOOONDA - TOSCA i 
= TURANDOT - AIDA - IA J O V Ė - ANDREA CHENIER = 
| CARMEV - MANON - LESCATJT - P A G U A C d = 

f S T A S Y S B A R A S , tenoras | 
= Stut tgar t 'o Simfoninis orkestras = 
I Dirigentas DARIUS LAPINSKAS 1 
= Tai viena populiariausių plokštelių. Kaina su persiimti- I 
5 mu $7.30 Amerikoje. Užsakymus siųsti : 5 
| DRAUGAS. 4545 W. 63rd S t , Chicago, DJ 60629 I 
"«tiwHirtiiitiiHwwiiHiiiHiiiimiiiiiiwniiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiinniiHinminnnniiniiiii5 

I JURGIS MATULAITIS 
Stasys Yla 

"Biografinė apybraiža, pirmoji tokios apimties... Autorius 
skaitytojams pažįstamas, nes jis savo raštais pririša skaitytoją, 
verčia mąstyti, gyvai ir vaizdžiai charakterizuoja asmenis... 

Šioje knygoje autorius susikaupia ties vienu asmeniu — ark. 
Jurgiu Matulaičiu ir jį ryškina įvykiais, pokalbiais, dienraščių ir 
laiškų ištraukomis, buvusių mokinių ir bendradarbių liudijimais" 
— Valdemaras Cukuras. 

.*. 
Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys. 370 pusi., 1977 m. 

Kaina su persiuntimu $7.41. Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. SSrd S t , Chkago, TU. 



, } 

Satiji planai — 

• 
DARBAI IR PASKATAI ATEIČIAI 

..,. 

Valstybiniam gyvenime še
šiasdešimt metų nėra ilgas laiko
tarpis. Bet istoriniai įvykiai per 
tiek metų gali pažymėti tautos 
gyvenimą laimėjimais ir nedalia. 
Tauta neprasidėjo tik su nepri
klausomybės atkūrimu ir nepasi
baigė su jos praradimu. Tautos 
gyvybė ir troškimai, tautos tikė
jimas ateitimi ir pasitikėjimas sa
vimi yra tokie dideli veiksniai, 
kad jie kuria istoriją, jie ją tvar
ko ir švarina, jie gina laisvę 
ir ateitį. Ir šių metų minėjimai, 
kuriais buvo ar bus prisimintas 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
paskelbimo istorinis įvykis, krei
pia tautos akis į save ir išorę — 
į pasitikėjimą laimėjimais ir į 
bendrą laisvės pergalę. 

Kas sutirpsta praeities prisimi
nimų saldume, nėra šios dienos 
žmogus, atliekąs asmeninius ir 
tautinius uždavinius, kurių rei
kia šioms generacijoms ir šiems 
laikams. Kas težiūri tik į ateities 
viltis, pats nieko nedarydamas, 
tas taip pat nusisuka nuo tautos 
uždavinių, kurie laukia sprendi
mų, planų, paskatų ir darbų.. 
Praeitis jau yra istorijos dulkėse, 
bet ji yra mokytoja neklysti ir 
nedaryti buvusių klaidų, džiaug
tis laimėjimais ir naujiems lai
mėjimams pastangas pakartoti. 
Tačiau tik dabartyje tauta ar 
tautos narys kuria savo istoriją 
ateičiai, nes kiekvienas savo lai
ke ir savo aplinkoje atlieka tik 
savo misiją. Ateities vizija, į ku
rią kreipiama tautos gerovė, turi 
būti pagrįsta ne tuščiomis vilti
mis ar svetimųjų paguoda, bet 
dabarties darbais, kuriais kuria
mi *tai vizijai įkūnyti pagrindai. 

Po minėjimų žvelgiame į tuos 
darbus ir rūpesčius, kurie kyla 
šiais metais, nes gal jau kiti me
tai nepriklausys mums. Kreipia
me akis į paskatus, kuriuose iš
kyla praeities laimėjimai, dabar
ties darbai ir ateities vizija. O 
Tai skatina visą veiklos svorį nu
kreipti tik į tautos laisvę į pa
vergtųjų išsilaisvinimą, į oku
panto tautai daromas skriaudas, 
į savo pasiryžimus kurti pagrin
dus tautos atiečiai. 

* 

Tautinių švenčių minėjimuose 
geriau pažįstame save. Taip pat 
šiose šventėse, nepasitenkiname 
tik neturinčiu pagrindo optimiz
mu, bet įsižiūrime į tikrovę, ku
rioje esame ir dirbame. Po šven
čių kritika nereikalinga, nes jos 
jau praėjusios. Po minėjimų rei
kalingi planai dar labiau negu 
prieš juos, ką reikia daryti, kad 
tikrovė būtų bent daugumai ma
toma, kad bent daugumas dirbtų, 
kalbėtų ir planuotų toje tikrovė
je, kurią turi. Neatitrūkti nuo sa
vo pačių gyvenimo, nuo tautos 
pažinimo, išgirsti pavergtųjų 
balsą, pasirūpinti kūryba ateities 
kartoms ir laisvai tautai, — tai 
vis uždaviniai, kuriuos reikia 
spręsti dabar, kuriuos turi spręsti 
antrieji gyveną dabartyje ir atlie
ką savo pasiuntinybę tautai. 

Planuoti artimiausiam laikui 
— tai rūpintis ne tuo, kas bus už 
dešimties ar šimto metų, kada 
jau gyvens kelios kartos po 
mūsų, bet planuoti šiems me
tams tai, kas gera ir reikalinga. 
Pavergta tauta šaukiasi pagal
bos. Jos reikia duoti visais įma
nomais būdais, net pro geležinę 
uždangą paskleisti tiesos, meilės 
spindulių, didinti jų viltis be 

kurstymų ir aukų reikalavimo. 
Kad išeivija tą misiją tinkamai 
atliktų, ji pati turi pasiruošti 
tautiniam gyvenimui švietimo, 
kultūros, visuomeninių darbų po
žiūriu. Išeivija turi būti toks 
veiksnys, kuris dirbtų tautos ka
mienui išlaikyti, bet nę apsišau-
kęs vadu, kuris iš anapus apka
sų nurodinėtų, ką pavergtieji turi 
daryti. Išeivija turi būti tautos 
pagalbos ranka, nutildyto balso 
riksmas, kančių ir dejonių pertei
kėjas ir skleidėjas, kad pasaulis 
žinotų pavergtųjų dalią. 

Išeivijos pasiruošimas išti
siems metams, o ne tik švenčių 
proga pagelbėti tautai yra toks 
uždavinys, kurio negali išsemti 
nei bet kuri pavienė organizaci
ja, nei paskiras asmuo. Reikia vi
sas pajėgas panaudoti, kam jos 
šiemet labiausiai reikalingos, kad 
tauta tikėtų savo broliais laisvė
je, kad jaunimas tikėtų vyresniai
siais ir kad vyresnieji pasitikėtų 
savo darbų pratęsėjais. 

* 
Ir šiais metais bus daug studi

jų dienų, kursų, stovyklų, jauni
mo mokymo, tėvų raginimo. Vi
sa tai gera ir naudinga. Tačiau 
šiais metais bus ir didelės šven
tės, kurios sujungs daugelio kraš
tų lietuviškos visuomenės dalį 
draugėn, sutelks geriausias tauti
nes pajėgas vienon vieton pasi
dalinti patirtimi ir paplanuoti il
gesnei distancijai. Tos šventės — 
tai Pasaulio lietuvių seimas, Dai
nų šventė ir Sporto žaidynės. 
Gal nelengva jas bus suderinti, 
gal Torontas nebus pakankamai 
pajėgus visus tinkamai aprūpin
ti, bet išeivijos atstovai rinksis ne 
prabangai, o surasti bendrą kal
bą tautinės kultūros kėlimo ir re
prezentacijos reikalams. Bendra 
kalba šiose trijose šventėse — 
bendras tautos reikalas ir konk
retus to reikalo sprendimas. Jis 
turės lemiančios reikšmės kele
riems ateinantiems metams. 

Apie seimą ir dainų šventę dar 
bus daug progų kalbėti. Spor
to atstovai plačiai kalbės apie lie
tuvių sportininkų suvažiavimą ir 
įvairių sporto šakų pasireiški
mus. Šiuo atveju reikia tik nu
kreipti akis visų vadovų, kurie 
vadovauja bet kuriai visuomeni
nei, kultūrinei ar sportinei sri
čiai, kad jie yra atsakingi ne už 
tų kelių dienų pasisekimą ar ne
pasisekimą, bet už tikrovės paro
dymą, toje tikrovėje konkrečių 
planų netolimai ateičiai kūrimą 
išeivijos — gal ir pavergtos tau
tos — veiklai, kad būtų tik viena 
tauta ir tik viena išeivija. Visi tu
ri rūpintis žmoniškumu, laisve, 
asmens verte ir tautos gyvybe. 

Tautos nėra be žmonių. Vie
nos tautos žmonės jungtyje turi 
tautos troškimus, nepaisant, kad 
kiekvienoje tautoje atsiranda iš
davikų, niekšų ir priešo statyti
nių savo paties tautinei sąmonei 
ardyti ar drumsti. Išklausius op
timistinių kalbų, reikia įsiklausy
ti ir vidinio balso. Jis parodo tik
rovę ir tos tikrovės galimumus, 
leidžiančius kurti tautos ateičiai 
pagrindus. įsižiūrėjus tikroviškai 
į dabartį reikia ruoštis joje atlik
ti savo pasiuntinybę, kad ją ga
lėtų tęsti ateinančios kartos. Ta
čiau vieniems ir kitiems reikia 
matyti dabartinius tautos reika
lus dabar ir pavergtiesiems da
bartyje padėti. Pr Gr. 

MITAI IR TIKROVE 
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PRIEŠ SMURTĄ 
Kas tikrai trokšta taikos, 

tas visų pirma privalo ryžtin
gai kovoti prieš bet kokio po
būdžio smurto veiksmus, kurie 
yra vykdomi tiek prieš pavie
nius asmenis, tiek prieš tautas 
dėl jų rasės ar dėl jų religinių 
įsitikinimų, tiek prieš negimu
sio kūdikio gyvybę, pažymi 
Zagrebo arkivyskupas Kuharic, 
Jugoslavijoje, H-sios Pasaulinės 
taikos dienos proga paskelbta
me pareiškime. Šių metų Pa
saulinei taikos dienai Popiežius 
Paulius VI. kaip žinoma, pa
skyrė t e n a : "3?liTikimfi smurtą, 

kurkime taiką". Taika, rašo 
arkivyskupas Kuharič, yra ne
atskiriama nuo laisvės pavie
niams žmonėms ir tautoms: tal
ka yra neatskiriama nuo sąžinės 
ir įsitikinimų laisvės. Laisvė, 
o tuo pačiu ir taika, yra įgy
vendinama tada, kai visiem 
žmonėm yra sudaromos sąlygos 
nevaržomai pasinaudoti pa
grindinėmis žmogaus teisėmis, 
suderinant jas su tomis prievo
lėmis, kurias kiekvienas žmo
gus turi savo paties, savo šei
mos ir visos žmonių bendruo
menės atžvilgiu. Žmogaus tei
sių pamynima* p© kojomis yra 

i smurto veiksmą*. 

Jei ok. Lietuvos daugiausia 
rusai statistikai bei ekonomis
tai įsakomi įrodinėti neprikl. 
Lietuvos ūkinį menkumą, tai ir 
žinok, kad tas menkumas buvo 
ne pas mus, o pas juos Sov. S-
goje. Vis iš naujo pamatome, 
kad marksizmas - leninizmas 
lygus lisenkizmui. Stalino bend
r a s Hitleris mokė: jei meluoti, 
tai meluoti stambiai, nes mažais 
melais niekas netiki — toliau 
galioja. O rusams šiokių gabu
mų netrūksta. 

Dirstelėkime kiek giliau, kaip 
geri buvo tie 1950. Pagal jų pa
čių rusiškąjį 1971 metraštį tais 
metais Sov- Sąjungos žmonėms 
valgio tebuvo leista apie tr is 
kartus mažiau, negu neprikl. 
Lietuvoje būdavo naudojama: 
mėsos, įskaitant ir suroga
tus, 26 k g , pieno ir jo gaminių, 
skaič. pienu, 172 k g , kiaušinių 
60 vnt^, žuvies 7,0 k g , cukraus 
11,6 kg aliejaus 2,7 k g , bulvių 
241 k g , daržovių 51 kg , duonos 
ir duoninių gaminių, skaič. mil
tais, 172 kg. Taigi neriebūs šie 
metiniai duomenys, o jie dar 
statistikų pagražinti, nes pagal 
uždarbius nė tiek neišeina. 

Ok. Lietuvoj anuomet 
buvo blogiau 

Vyko partizaninis karas, ir 
žmonės už tai buvo baudžiami 
maisto atėmimu. Visos valsty
binės ir koop. krautuvės kartu 
su visomis valgyklomis ir res
toranais 1950 prekių iš viso te
pardavė t ik už 301,3 mil. rubl. 
Iš to maisto prekių ir alkoholio 
už 143,3 mil., arba vienam gyv. 
per metus už 55,05 rubl. 

Ką tai reiškia, atrasite, pasi
skaitę tuometinių valgio spalio 
— gruodžio, taigi jau po antros 
rubl. reformos kainų, štai jos: 
ruginiai miltai 4,5 rub., kvieti
niai — 10,0, bulvės — 0,8, ko
pūstai — 2,0, svogūnai — 3,0, 
burokėliai — 2,0, sėmenų, alie
jus — 220, jautiena — 12,0, 
ssviestas — 34, kiaušiniai — 
1,3 vienas, šitos Vilniaus turga
viečių kainos, paskelbtos prof-
S. Ginaitės, visos už vieną k g , 
išskyrus kiaušinius. Kodėl tur
gaviečių kainos? Ogi pagal ją 
1948-1950 mėsos ir pieno gami-

,nių kainos krautuvėse buvusios 
10-30% aukštesnės. Tų, vadina
si, mums nė žinoti nereikia. J i 
dar priduria, kad ir bulvių su 
daržovėmis turguose būdavo 
daugiau parduodama, negu 
krautuvėse. 

Palyginimui pateikiu 1938 
metraščio kainas litais už tuos 
pačius gaminius: rug. miltai 

LEONARDAS DAROIS 

0,22, kviet. miltai 0,54, bulvės 
0,039, kopūstai 020, svogūnai 
0,63, burokėliai 0,066, aliejus 
1,49, jautiena 0,74, sviestas 
2,60, kiaušiniai 0,075 vienas. 
Sviesto ir kiaušinių kainos ir 
čia turginės. 

Skaitmeninių duomenų 
palyginimas gražiai išryškina 

neprikl. Lietuvos gyvenimo 
lygio pranašumą 

Padauginę iš lietuviškų ir ru
siškų kainų minėtą vieno gyv. 
1950 valgio metinį vartojimą, 
gauname, kad tokiam kiekiui 
valgio nupirkti prireiktų 152,14 
l t i r 2,376,53 rubl., arba rublių 
reikėjo turėti 15,62 kartų dau
giau arba pagal šiokio maisto 
kainas 1950 rubL buvo lygus 
0,064 lito. Žuvies ir cukraus ne
skaičiavau, nes tų gėrybių 1950 
kainos man nežinomos. Mėsą 
skaičiavau litais ir rubliais ne 
jautienos, o mėsos apskritai vi
dutine kaina — litais — 1,50, o 
rubliais — 20,0. 

Padauginę vieno gyv. apskai
čiuoto maisto vartojimą iš anuo 
metinių ok, Lietuvos 2.603.250 
gyv., gauname, kad toks kiekis 
maisto litais tekainuotų tik 
396,058,455, kai rublių prireik
tų 6,186,675,690 glėbio. Spren
džiant iš krautuvinių pardavi
mų Lietuvos gyv. tiek pinigų 
vieneriais metais nė iš tolo ne
galėjo pamatyti, kai litų suma 
visai normali, nes jau 1937 Lie 
tuvos dirbantieji tik iš darbo 
turėjo 3,246,334,967 l t pajamų 
(NV., 1976, Nr. 9) . Vidutinės 
vieno dirbančiojo 1937 t ik dar
bo pajamos buvo 2,158.01 l t , o 
vienam gyv. tokių pajamų išėjo 
1,273,23 l t 

Daugiau nuostabią 
1950 duomenų 

Pagal Ginaitę 1938 Lietuvos 
darbininko pajamos buvusios 
851,2 rub. dydžio, nes pragyve
nimo kainos 1950 buvo didesnės 
6.4 kartų. 1950 darbininko pa
jamos siekusios 587 rub. Darbo 
laiką ji praleido, tik pasakė, 
kad savo skaičiavimus rėmė 
Lietuvos darbininkų tyrinėjimo 
duomenimis, Tokie skaičiavi
mai buvo daryti 1936-1937, o 
ne 1938. Tik darbo mėnesinės 
darbininko pajamos atrastos 
210,83 l t , o pajamų iš viso — 
246,0 lt. Ginaitei tų pajamų už
teko 133,0 lt. Užtai pamatėme, 

i kad išuo atveju ji skaičiavo mė-
I nėšiais, kai 1950 parodytos 587 

rub. darbininko pajamos tegali 

būti metinės, nes ir pagal jos 
pačios gyv. išlaidų struktūrą 
apytikriai taip išeina. Pagal tą 
65% pajamų išleistos krautuvė
se, 25 % miestų rinkose ir 10% 
patarnavimų apmokėjimams. O 
ir jų 1971 metraštis 1955 mėne
sinio uždarbio vidurkį, atseit, 
to pačio kurso rubliais, kaip 
1950 atžymi buvus 62,6 rub. dy
džio. Taigi prof. Ginaitė ok. 
Lietuvos "liaudies ūkį" gerina, 
lygindama mėnesines 1938 dar
bininko įplaukas su 1950 meti
nėmis, įdomu! 

Tačiau aukštos kainos, atsi
radusios dėl rusų Lietuvos api
plėšimo, neišnyko. Sekė didelės 
apimties juodoji rinka su neaiš 
kios profesorių nenagrinėjamos 
kilmės papildomomis pajamo
mis. 

Rusų plėšikavimas visgi at
žymėtas. Štai, pramoninės mė
sos 1950 pagaminta 15,900 t , o 
gyv. jos krautuvėse teparduota 
už 9,9 mil. rub, sviesto paga
minta 7,000 t , o parduota už 
2,1 mil rub. Su kitu maistu pa
naši istorija. 

Va, ir matote, kaip rusai ty
čiojasi iš ok. Lietuvos profeso
rių, jsakydami, kaip kokiems ai 
chemikams, iš mėšlo prispausti 
aukso- Dėl to kitoje knygoje 
prof. S- Ginaitė šiokį liaudies 
gerovės kėlimą bus teisingai ap 
tarusi: "Liaudies gerovės kili
mo dėsnis veikia prieštarin
gai, sukeldamas neprieštarin
gus prieštaravimus''. 

— Laimime laisvę, kai esame 
sumokėję pilną kainą už savo 
teisę gyventi R. Tagore 

George W, Dunne, Cook apskrities 
prezidentas, nuoširdus lietuvių 
draugas, sveikina čikagiškius lie
tuvius Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo metu Marijos 
aukst mokyklos salėje 

Nuotr. P. Maletos 

Kai Pilypas pranešė Natanae* 
liui, kad suradęs žmogų iš Naza-
-eto, "apie kurį rašė Mozė Įstaty-
ne i r pranašai" (Jn. 1,45), tai Na-
tanaelis abejingai atsakė, jog iš 
Nazareto nieko gero negali būti. 
Bet iš pirmo suritikimo Natana-
elis išpažino, kad Kristus yra Die
vo Sūnus ir Izraelio karalius, nes 
Kristus pasakė, jog jis matė jį po 
figmedžiu anksčiau, negu Pilypas 
buvo jį pakvietęs Natanaeliui už
teko tik vieno ženklo, užteko tik 
atskleidimo vienos nežymios pa
slapties, kad jis pripažintų nepa
žįstamą žmogų iš Nazareto Izra
elio karaliumi ir mesiju. Ta proga 
Kristus pasakė: "Jūs matysite atsi
vėrusį dangų ir Dievo angelus 
kylančius ir nusileidžiančius ant 
Žmogaus Sūnaus** (Jn. 1,51). 

Taip pat ir kiti apaštalai, ma
tydami Kristaus stebuklingus li
goniu pagydymus, mirusiųjų 
prikėlimą^ duonos padauginimą, 
buvo tikri, kad tokius darbus ga
li daryti tiktai Dievo žadėtasis 
mesijas. Petras visų apaštalų 
vardu išpažino, sakydamas: ' T u 
esi Mecijas, gyvojo Dievo Sūnus!" 
(Mt. 16, 16). Už tokį išpažinimą 
Kristus Petrą pagyrė, pavadino jį 
uola ir pažadėjo pastatyti ant tos 
uolos savo Bažnyčią, kurios pra
garo vartai nenugalės, bet įsakė 
savo mokiniams neskelbti, kad jis 
yra mesijas. 

Tauta laukė mesijo, kuris tu
rėjo ateiti su didele garbe ir ga
lybe. Apaštalai taip pat negalėjo 
susitaikyti su mintimi, kad mesi
jas, kaip ir visi kiti žmonės, turi 
kentėti ir mirti. Kai Kristus aiš
kino, kad jam reikia eiti į Jeruza
lę ir daug iškentėti nuo tautos 
seniūnų, aukštųjų kunigų ir 
Rašto aiškintojų ir būtį nužudy-
tam'tai Petras pradėjo drausti ir 
šaukti: "Nieku gyvu, Viešpatie, 
tau neturi taip atsitikti" (Mt. 16, 
22). Tada Jėzus Petrą labai smar
kiai išbarė ir šėtonu pavadino. 

Kentėjimai, ligos ir mirtis yra 
žmogaus gyvenimo silpnumo ir 
menkumo apraiškos. Visą laiką 
žmogus kovoja su gamta, steng
damasis ją užvaldyti, bet jos dės
nių negali pakeisti. Apaštalai bu
vo matę, kaip Kristus audrą nu
tildo, kaip ligonius pagydo, kaip 
numirėlius prikelia. Tai kas gi 
kitas yra jis, jei ne tos gamtos 
valdytojas? Todėl Petras ir išpa
žino Kristų Dievo sūnumi. To
kiam ne tik nepritinka kentėti ir 
mirti, bet net prisiminimas, kad 
taip gali atsitikti, tokiam stebuk
ladariui, atrodė, lyg pasijuokimas 
iš viso gyvenimo. Jeigu jis yra 
mesijas, tai jam privalu visų pir
ma patį save apsisaugoti nuo | 

kančių ir mirties. Atrodo, kad 
kančios ir mirties klausimas apaš
talų su Kristumi buvo plačiai ir 
ilgai diskutuojamas. Apaštalams 
buvo visai aišku, kad su mirtimi 
viskas baigiasi šiame pasaulyje. 
Bet kaip tada su išrinktosios tau
tos išgelbėjimu, kaip su mesija-
ninės karalystės atstatymu, apie 
kurią Kristus tiek daug kalbėjo? 
Tai klausimai ir mintys, kurių 
apaštalai negalėjo išrišti. 

Prieš kančios ir mirties klausi
mus, —kodėl pasaulyje tiek ne
kaltų žmonių turi kentėti, kode'. 
žmogaus gyvenimas turi baigtis, 
kodėl gyvasis kūnas turi numir
ti ir išnykti iš šio pasaulio, kai 
žmogus visa savo buitimi trokšta 
gyventi, — žmonija per visus am
žius lyg apstulbusi stovi ir neat
randa atsakymo. Tikintiesiems at
rodo, kad prieš blogį pasaulyje 
žmogus turi kovoti drauge su D.'e-
vu, nuo kurio viskas priklauso. 
Bet jei nuo Dievo viskas priklau
so, tai vėl nėra atsakymo į klau
simą, kodėl Dievas to blogio ne
nugali. Išeitu, kad blogio kara
lystė turi taip pat dieviškas privi
legijas. Mirties naikinanti jėga 
yra už viską galingesnė. Ji visas gy 
vybės jėgas nugali ir sunaikina. 
Netikinčiajam pasaulio tvarka su 
kančia ir mirtimi labai nepatin
ka. Dėl tokios tvarkos jis Dievo 
nenori pripažinti ir sako, kad jo 
visai nėra. 

Išrinktoji tauta laukė mesijo, 
kuris turėjo viską pasakyti ir viską 
išrišti. Tą visos tautos mintį mo
teris samarietė prie Jokūbo šuli
nio Kristui išreiškė, sakydama: 
"Aš žinau, jog netrukus ateis Me
sijas — tai yra Dievo Pateptasis. 
Atėjęs jis mums viską paskelbs" 
(Jn. 4, 25). O žmogus iš Nazare
to, kurį apaštalai laikė mesiju, iš
pažino Dievo Sūnumi ir buvo liu
dininkai jo daromų stebuklin
gų darbų, kalbėjo apie savo 
kančią ir mirtį. 

Jis skelbė, kad šios žemės leli
jos ir dangaus paukščiai yra nuo
latinėje jo Tėvo globoje (Mt. 6, 
26, 29 —30), kad be jo žinios nė 
plaukas nenukris nuo galvos (Lk. 
21, 18). Jis kalbėjo ne tik apie sa
vo kančią ir mirtį, bet taip pat ir 
apie savo pasekėjų ir visų atei
nančių kartų persekiojimus, žu
dymus (Lk. 21, 10 —19). Bailų, 
kad tokia pasaulio tvarka yra die
viškos apvaizdos tvarka, su kuria 
yra susirišęs pats mesijas, Dievo 
Sūnus. Dievo Sūnus atėjo į šį pa
saulį ir įsijungė į jo tvarką kaip 
silpnas ir neturtingas Nazareto 
žmogus. Tai buvo tokia dangaus 
Tėvo valia, kad jis išgyventų vi-

(Nukelta į 5 psl.) 
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— Ištesėjimas man nebeatrodo toks baisus. Bet 

kodėl man? Ką tamstai gerą padariau? — atvertė Vy
tautas, metęs akį į čekį. 

— Ar reikia padaryti? O gal ir labai daug. Atnešei 
jaukias Kūčias. Atnešei nuoširdumą Ištiesėm rankas 
kaip savas savam. Savo reikalams jų nebesunaudosiu, 
vistiek reikės palikti kitiems, tai ar ne verčiau tam, su 
kuo toks keistas atsitiktinumas suvedė. Ne visus, ne. 
Tik tiek kiek reikės. Kiti tegu eis kitiems, kuriems ir
gi reikės. Jau šnekėjau su advokatu. Tuo po Naujų 
Metų papildysiu testamentą, kad neturėtum vargo, jei
gu man pasitaikytų nugriūti, galo nesulaukus. 

— O aš šnekėjausi pats su savimi. —lėtai į savo 
pusę pakreipė šneką Vytautas. —Manau, kad tamstos 
mintis buvo auksinė. Dirbsiu. Jeigu sutiksi padėti, dvi
gubai dirbsiu. Jeigu atidirbsiu nors pusę tų valandų; 
kurias praleidau pas Konkas ir pogrindyje, daug bus 
galima nuversti. Jeigu tik sutiksi, kaip sakei, sušne
kėsiu viską į juostas, o paskum mėginsiu paskęsti 
anoj tikrenybėj. Ne aiškinti. Ne teisinti ar smerkti, 
bei atverti tą gyvenimo tarpsnį, kaip tamsta čia pra
dėjai verti savąjį. 

— Puiku! — sušuko šeštokas. J į pagavo vargu 
ar kada justo smagumo nusiteikimas. — Bet šiandien, 
Vytautai, reikia atšvęsti. Ne pasigerti, bet atšvęsti. 
Naujų Metų vakaras. Pasirink, kur nori sutikti. Lietu
viai rengia, sako, šaunų sutikimą Paūžtumėm tarp sa
vųjų, užmeeptum nauju pažinčių. Yra gražaus jauni-

{mo, O jeigu ne, galėsim nueiti kitur. Kur nors į ger§. 

vietą. Dviese vis dar gal rasim kokį kampą. 
— Tik pas lietuvius, — nusprendė Vytautas. — 

AŠ taip seniai nuo jų atitrūkau, kad jausiuos visiškai 
naujame pasaulyje. 

— Taip nebus, šių dienų lietuviai labai maža be-
siskiria nuo visų kitų. Gal mes seniai dar kiek ir ski
riamės, bet.. 

— Vistiek. Tik man reikėtų švariau persivilkti. 
— Važiuodami pasuksime pro paties butą ir per

sirengsi. Aš pasėdėsiu mašinoj. Didelio čia daikto. 
Palauk, kol nevažiuojam, aš uždėsiu... 

Pasikrapštė apie spintelę, ir iš garsiakalbių tuoj 
sutrenkė "Muškit būgnus." 

Triumfas pripildė kambarius, o juodu žiūrėjo į 
vienas kttą ir negalėjo sulaikyti pasitenkinimo šypse
nų. Ne iš pirmo karto išgirdo net durų skambutį. Tik po 
antro susžvalgė vienas į kitą, ir Juozas pakilo atidaryti. 

— Ar L k ne į Naujų Metų sutikimą kas kvies, 
— dar pasakė praeidamas pro Vytautą. 

Įėjo prokuroras. Paskui jį dar kitas. Vytautas 
truputį sumažino muzikos garsumą. 

— Tai jau Naujus Metus Švenčiate, — pasakė 
įėjęs. 

— Dar ne. Rengiamės, bet dar nešvenčiam. Dabar 
švenčiam kitus dalykus. Pirmiausia, ką tik grįžau par
davęs namą, — pakėlęs nuo stalo čekį parodė proku
rorui. mUHĘĘ 

— Graži suma, — tas pasakė vos akį metęs. 
— Reikėjo pavargti, kol išspaudžiau. Gal stik

liuką konjako? O gal ta proga prakimšti šampano bu
telį. Mačiau dar vienas nuo Kalėdų yra likęs. 

— Labai norėčiau, bet mes kitu reikalu. Visa ty
rinėjimo eiga taip nelauktai pasuko gerojon pusėn, kad 
mes net išsižiojom. Greitam užbaigimui rekalingi ir 
judu. Nebijokit, nebus jokų akystatų. Tik mesite akį 
iš tolo. Sugaišim ne daugiau, kain pusantros valandos. 
Mes irgi rengiamės sutikti Naujus Metus. Ir dar kalu. 

Užsimeskit ką nors ir tamsta. Pone šeštokai, mudu 
va su tuo ponu gal sutiksite paimti į savo mašiną At
siprašau, skubėdamas net nesupažindinau. Detekty
vas Moria. John Moris. Detektyvas linkterėjo pirma 
Šeštokui, paskum Vytautui. 

— Tai nė prisėsti nenorite? Nors minutei? —mė
gino šeštokas, bet prokuroras tik papurtė galvą: 

— Kitą kartą. Atvirai pasakysiu, kad už tokias 
paslaugas mudu su policijos viršininku esame jums 
skolingi pačius geriausius pietus, bet dabar laikas sus
kaičiuotas ligi minutės. Prašau užsimesti ką šiltesnio, 
nes jau gerokai šąla. 

— Tą žinau. Pats ką tik grįžau, — imdamas te-
bevėsius kailinius aiškino Šeštokas. 

— Ir tamsta, ir tamsta, — prokuroras paragino 
už stalo tebesėdintį Vytautą 

— O gal galėtumėt i r be manęs apseiti. Aš tik 
šiandien atėjau. Norėčiau apsitvarkyti. 

— Apsitvarkysi. Juk visas gyvenimas prieš akis. 
Be tamstos būtų neįmanoma apseiti Galutinį momen
tą reikės tamstos galvos linktelėjimo. 

— Akystata? 
— Visai ne. Užtikrinu, jog niekas ne tik nežinos, 

bet ir nesapnuos, kad tamsta su mumis būsi 
— Daug paslapčių. Bet ką gi, jeigu valdžia sako, 

gal taip ir reikia, — truktelėjo pečiais Vytautas. 
— Valdžia, — garsiai nusijuokė prokuroras. — 

čia ne valdžios reikalas, bet mūsų visų. Piktšašius rei
kia nugydyti greitai, jeigu tik gali prie jų kaip nors 
prieiti. O dabar tamstos ir pono šeštoko padedami tik
rai priėjom. 

Vytautas nutraukė triumfo giesmę, lyg laužte nu
laužė pačiam vidury takto, pakilo ir užsimetė švarką 
Šeštokas jau buvo apsirengęs ir ištiesęs ranką gesinti 
šviesą. 
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MOSU KOLONIJOSE 
Cleveland, Ohio 

AČIŪ U 2 TALKĄ ŽYGIUI 
Tęsiamas sąrašas aukotojų, prisi

dėjusių savo auka prie Žygio j Wa-
I vienuolių choras gražiai l i e tu- : ^ingtona pasisekimo. Rengimo ko-

Mariia, Ma- m " e t a s nuoširdžiai dėkoja visiem 

C L A S S I F I E D G U l & Ė 

N E R I J O S LEVKEVTCIŪTĖS 
IK B E R N A R D O PRAPUOLE

N I O KONCERTAS 

viškai pagiedojo 
rija", o amerikiečių l iaudies in
strumentų orkestras mi š ių pra
džioje pagrojo "Pulkim ant ke
lių". 

Po šv . Mišių įvyko iški lmingi Vasario 25 d., šeštadienį, 
7 : 3 0 vai. vak. Dievo Motinos pietus, kurių metu kalbėjo arki-
Nuolat inės pagalbos auditorijo- vysk. W. Borders. v ienuol ių kon 
j e Clevelando lietuviai turės gregacijos vyresnioji i r kiti . 
malonią progą išgirsti mūsų T h e Li t t le Sisters o f t h e Poor" 

aukotojam ir organizacijom už su
teiktas aukas. 

500 doL —Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, po 100 dol. 

—Antanas Macelis, Bowfe, MD-, 
dr. A.B. Gleveckas, Chicago, IL, 
Committee to Commemorate the 
Captive Nations Week in Wisconsm 
on Lithuanian Day, LŠS Vytauto 

jaunosios kartos iškilius daini- s e n u o l ė s atsidėkodamos | te ikė D'džiojo šaulių rinktinė kuopa, 60 
ninkus — sol istus Neriją Lin- dr. S. Ankudui a tžymėj imo l e n - ' d o L —Kęstutis Trimakas, Forest 
kevičiūtę ir Bernardą Prapuo- tą ("plaąue"). o Ba l t imorės P a r k - IL< po 50 dol — S.A. Dkffiu-
tenį A b u iš Chicagos. miesto meras William D . Schae- h a i - Cicero. IL dr. Bronius Beinoris, 

Solistai vra baigę "konservato- fer ats iuntė pasveikinimą. Dr. W o « * Dale, IL, Sofija Parokienė, 
r i jas dainavę Chicagos lietuvių S t Ankudas padėkojo u ž sveiki- Wheaton. IL, dr. Mindaugas ir Da-
operos spektakliuose. Pereitais nimus ir seselėms v ienuolėms »* Pautieniai, Ft. Eustis, VA, Dzu-
metais Prapuolenis dainavo Ro- už tokį jam netikėtą pagerbimą. *? Draugija, kun Juozas Pragulbic-
m e o ir Julijos operoje, o šie- Jis išreiškė pasiryžimą dirbti ^s. Elizabeth. NJ, Antanas ir Leo-
m e t dainos Verdi operoje Na- ^ toliau senelių labui. Radiją Tverai. Chicago IL, Sofija 
bucco o Linkevičiūtė neseniai Pietų metu svečius l inksmi- Jehomene^Ch,cago IL Valerija Ga-
dainavo Kačinsko operoje no tas pats liaudies mstrumen- *»***. Richmond Hill, NY Ame-
- Juodajame laive". Pastaruo- tų orkestras, pagrodamas kele- ;™*» - Luhuanmn Club of Beverly 
ju laiku solistai ir atskirai kvie- tą lietuviškų liaudies dainų, ku- į Shores. dr. JJoIandas Ginčauskas, 
čiami koncertams j įvairius rių tarpe ir suktinį. Dr . St . An-
ruiestus kudas buvo net p r a š y t a s paro-

Bernardas Prapuolenis yra, * * , kaip suktinis šokamas , ir] 
Chicagos simfonijos choro na- ajjktaras su ponia, o t a i p pat ir 
r y s ir neseniai pakviestas dai- į k į n e j e dalvvaves dr. Jus t inas 

rmoti su Music of the Boroąue *^J*?™t^^ Sf 
ansambliu Cbicagoje. rikiečiams suktinį pašoko. Vie-

. . . , ^ , ^ L • , ! nuolių seselių choras dar pakar-
Abu solistai 197o metais kon- m e t u ^ ^ 

certavo Pietų Amerikoje ir a „ ^ š v e n t ė s 

1976-77 m. Lietuvių dienose ^ p r i e g i a u d o s ^ ^ 
Melbourne, Australijoje. Neri, v i e n i K > l ė 8 apdovanojo įvair iomis 
j a Linkevičiūtė koncertavo Lie- d o v a n e l e m i s . 
tuvių studijų dienose 1977 m. 
Angl i joje . ^T- St. Ankudas y r a gerbia-

Solistų koncerte girdėsime ma i r populiari a smenybė Balti-
liaudies dainų, mūsų ir pašau-, morės lietuvių, o t a i p pat ir 
linių kompozitorių kūrinių. į amerikiečių tarpe. N e v ien kaip 

Pirmoje programos daly bus S e r a s ***> ^ t i e s special istas , 
atstovaujami š ie garsūs pašau- gydytojas, bet kaip rūpest ingas 
l io kompozitoriai: C. Montever- • * > pacientų globėjas. 

- ~ — ,_' « ^ v in ras sielojasi lietuviška: di, J. S. Bach," P. Cornelius, F . 
Mendelsohn. C. Gounod, W. A. 
Mocart, C. Saint-Sans ir lietu
viai kūrėjai: J. Naujal is , St. 
Šimkus ir VL Jakubėnas. 

Antroji koncerto dalis skir-

Dakta 
ras s ielojasi l ietuviškais reika
lais ir juos, kur t ik gal i . remia. 
Savo la iku gerai parėmė Balti
morės K. Mindaugo šeštadieni
nę mokyklą, o kai įs is iūbavo 
Lietuvių fondo akcija, tapo jo 
nariu su 

Hammond, IN, dr. Danguolė Suran-
tienė. Rockford, IL. Reorganizuotos 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
Valdyba, X., dr. Pranas ir Valentina 
Mažeikai, Lake Zurich, IL po 40 doL 

—M. Karaitis, North Readington 
Beach, FL. Lietuviu Fronto Bičiu
lių Julijono Būtėno vardo sambū
ris. O.J. Tamašauskai, Putnam, CT, 
po 30 dol. — JAV LB Vid. Vakarų 
East Chicagos apylinkė, Laima P. 
Vender Stoep. Chicago, IL, po 
25 doL — dr. Vytautas Majauskas, 
Detroit, Mich., Pranas Budinskas, 
Cicero, IL, Edvardas ir Lite Lapai, 
Melrose Park, IL, Z. J. Petkus, Park 
Ridge, IL, Jonas Vengris, Araherst, 
MA, dr. Vladas Blažys, Chicago, IL, 
Aleksandras ir Stefanija Traškai, 
Chicago, IL, dr. Jonas Reinys, Oak 
Lawn, IL, Stasys ir Ona Skurvydai, 
Harrison, NJ, Jonas Makauskas, 
Baltimore, MD, Marija Ulinskaitė, 
Rochester, NY. Kazys ir Liudvika 
jasėnai. Delrona, FL, dr. Valentinas 

t a liaudies dainoms, kurių iš- ^morė^ J i g ^ p a t priklau-
pildytojai yra susilaukę puikaus ^ ^ ^ ^ a t e i t m i n k ų sendrau-
jvertir.imo ir pripažinimo. Čia gų skyriui, Y^ g a n a aktyviai 
g irdėsime D. Lapinsko Labs reiškiasi, 
ryts . labs vakarėlis ir Ko mer-' 
gyte . liūdi. Pastaras is kūrinys 
y r a specialiai š iems solistams 
sukomponuotas . 

V. K. Banaičio Anksti rytai 
atsikėliau ir Oi. nėra niekur, į 
V . Klovos Močiutės dvarely, ; 

Rūta žalioji. B. Prapuolenio, 
Ulijoną, St. Šimkaus Tamsiojo
j e naktelėj. V. Paltanavičiaus 
Brolužėlis žirgelį balnojo. Ba-
črnsko Asotėlę. V. Kairiūkščio 
Put inas žydėjo. A. Račiūno 
ČSbi ribi ožys ir B. Budriūno I š 
rytų šalelės. 

Bilietai po 6. 4, 3 ir 2 dolerius 
gaunami sekmadienį po lietu
viškųjų pamaldų Dievo Motinos 
N . P. ir šv. Jurgio parapijos 
salėse. Rezervuoti bilietus ga
l ima skambinant Juozui Damu-
šiui, te l . 381-8408 arba Romui 
Bridžiui. tel. 481-9097. Po kon
certo vaišės . 

Koncertą rengia Ateities klu
b a s ir v is i lietuviai maloniai yra 
kviečiami dalyvauti . V. K. 

Baltimore, Md. 
DR. S. ANKTJDO 

PAGERBLMAS 

Ba l t imorės amerikiečių vie-

ir Aldona Pliopliai, Rockford, DL, ir. 
stambiausiu įnašu Bal- j E t a n a s Ciuns, Lake Zunch, IL, dr. 

1 Juozas Bnedis Lemont, IL, N.R. 
Jauniškis, E. Northport, NY, dr. V. 
Urba, Munster, Ind., Regina Trakus, 
Allentown, PA, dr. D. ir dr. R. De
gėsiai, Cleveland, OH, Stasys ir Stase 
Damufei, Vista, Calif., Antanas Jr 
Vilija Machertai, Downers Grove, 
IL. Birutė ir Gediminas Bisktai, 
Clarendon Hills, IL Stasys Vtlrns-
lcas« Windsor. CT, Hilda ir Juozas 

viškumą. Todėl ir l i e tuviškos! Kaciliauskai. Lemont, IL, Bronius 
giesmės bei dainos ats irado jo į Ginčauskas. Hammond, IN, Kazys irjhaven, NY, Stasys ir Sofija Vaškiai. 
pagerbimo metu amerikiečių lū G e n U t ė Trečiokai, Rozalija Šom- į S t Pete Beach, FL, V. Vaitiekūnas, 
pose. Reikia manyti , kad j iems k a { t ė ^ Orange. >JJ. Jonas Vazne- K a m Gudinskas. Hamihon, Ont., 

Dr. St. Ankudas, būdamas 
svetimtaučių tarpe, l y g ir tam
pa lietu\TŠkumo ambasadorium. 
Todėl jo gerbėjai respektuoja 
ne t ik jo asmenį, bet ir jo l ietu 

zas ir Izabelė Laučkai. Vruenehen, 
Vokietija, B e s Dūda. Cicero, IL, 
Vytas ir Joana Grybauskai. Chicago, 
IL, Povilas Karosas, Xe\\ Briruin. 
CT, K. Škėmas, Dtetroit. MI. Birutė 
Kemėžaitė, Chicago, IL. Antanas 
Mažiulis, Chestnut Hill, MA, Rita 
Durickas - Moore. G- - FT.. T. 
Vesttbrė. S a Boston, M A 12 dol. — 
Viktoras Silėnas, Erie, PA. po 10 doL 
— J. Urvanieiė, Ckero. IL. Euge
nija Liaugaudienė, Parsippany. NJ, 
Elena Legeckienė, Jamaica. NY. Ed
mundas ir Irena Vaitkai, Stratford, 
CT, K.F. Čemiai, Chicago. IL, GAS, 
Viktoras fr Nijolė Makiejai, Crown 
Point, IN, M.P. Biehniai. Cleveland, 
OH, Jonas ir Ona Žilioniai, CTeve-
iand, OH, Marija Pauliukonienė, 
Worcester, MA, Antanina Nagienė. 
Lemont, IL, Pran. ir Irena Sablaus-
kai, Rochesttt-^ NY, Jurgis Miežai-
tis, Elizabetb, NJ, Alfonsas Karklius, 
Cleveland. OH. K. Drumeikis. Ro
chester, NY, X, Ernestas ir Ona 
Kundrotai, Waterbury, CT, Stasys 
ir Danutė Baltai Gr. Rapids, MT, P. 
Kavaliauskas, Chicago. IL, kun. Jo
nas Velutfc, Chicago, I L Kostas ir 
Kardina Bružai, Homewood. IL, 
Amanas Janušis, Livonia, MI. Juo
zas JurėviSus, Chicago, IL, A. ir R. 
Pūrai, Richmond Hill, NY, Paulius 
Kaladis, Richmond Hill, NY, A. 
Paškonis, Downers Grove, IL, Anta
nas ir Irena Sprindžiai, Deltona, FL, 
dr. J. ir I. Makštutis, Palos Heights, 
IL, Elena Jasaitienė, Des Plaines, 
IL, Raimunadas h* Aušrelė Izokai-
čjai, Oak Forest, IL, Danutė E. Wo-
losenko, Jackson Heights, NY, Sta
sys ir Aleksandra Petokai, Chicago, 
IL, Viktorija Ceceta, New York, NY, 
Vincas Daflydė, Baltimore, MD, Jo
nas ir Albina Rugieniai, Detroit, MI, 
Petras Sakinskas, Chicago, IL. An
gelė Kakuffionis, Sterling Heights, 
Mf, Stasys Gejtautas, Chicago, 
IL« Antanas Budcus, University 
Heights, OH, Juozas Bacevičius, 
Chicago, IL, Alina Zuras, Roches
ter, NY, Jonas Brazys. Chicago, IL, 

I Vanda ir Jonas Pruhskiai, Chicago, 
IL, Kazimieras ir Aldona Griškai, 
Chicago, IL, Anelė Prunskytė, Chi
cago, IL, Veronika Pausa. Walling-
ford, CT, Juozas Pivoriūnas, Cleve
land, OH, Vaclovas ir Ona Budni
kai, Efczabeth, NJ. Algirdas Reivy-
tis, Lomhard, IL, Birutė ir Ignas 
Navickai, Lemont, IL, Stasys Bliu-
kis, Chicago, TL, Vincas ir Elena 
Vasiliauskai, Chicago. IL, Eglė Ži-
lionytė. NX, NY, Petras Tamauskas, 
Paterson, NJ, H. Andriuška. Wood-

K 1 S C E L L A N E O U S 

lfc.»JL»' 

P O S W E č l f T 
$97.00 Cbicagoje 

$73.00 
C i c e r o j e 

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

Amžius 62 iki 80 m. 

B £ A L E S T A T t 

• kamb. mOr. S mlegamL 65 ir Ta!-
man.. $27,500. 

Gražus bungalow — 6 kamb. 2 ŽkM-
aaai. 83 ir Kedzie. $64^00. 

15 metų senumo. 5*4 kamb. 3 mie-
euni. Daug rūbinių. 2 Va DHŽ. garažas. 
63 ir Narragansett. $54,000. 

2-]ų aukStų — 2 po 6 kamb. mOr. 
65 ir Talman. $32,500. 

St akrų žen>es Lemonte. $10.000 
ui akrą. 

!. MCĘCCTOS-r 778-2233$! M & r T 1S R E A L T Y 
6455 So. Kedzie Avenue 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, ga
rantuotai ir sąžiningai. 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

KLAUDIJ17S PUMPUTIS 

Ha. 
2951 W. 63id S t . 438-7878 

+ • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • ^ # • • • • < 

M A R Q U E T T E P A K K E 
_ 2-jų botų mūrinis po 5 kamb. 

4S58& W a ^ t € « ^ AveT l9r7-5559 9*** f a j - m a s . Mūr. garaža^Art i 
66-os ir Tai man. Žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 
Valdymas 

Draudimai — Income. Tas 
Sot&riatas — Vertimai 

» & A i E S I A T E ^ 

PA1X)S H H J ^ — B y 0 * n e r 
Walk to public transportation.. 

Elegant 4 yr, old spPt-levfel. Living 
rm., formai climng rm., family kltdi., 
3 Ige. bedrms, family rm. vrith ftre-
piace. Centrai air. 2Vį car attach gar. 
Too many estras to list. Upper 70/s. 

Phone — 5 J t 7 ^ B 7 

Murbu». Geras 5y2 kamb. namas. 
Arti 72-os ir Ricomond. 

BROKERIS P. ŽCMBAKE3 
TA — TK 8 4 9 1 6 

N O B I P I K & * I 

į Ieškome pirkti i& savininko (.be jo-
I kių agentų) 2-jų. ar daugiau bucų 

namo Ciceroje. Skambint 863-3879 

llllllllllllliUllilIlIlIHIlUUlMItlIlttlintllM 

TELEVIZ IJOS ' 
Spalvotos ir Paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymą* 

M I G L I N A S TV 
2346 W 69th St., te l 776-1486 
lHHUIIIHIinittli*IIIIUIMI!!!lNIIIIMMIMW 

IlilIlIlIiUilIHiniIIIiilIHIlilHHiliillIilIlIMI 
P A C K A G E : H V P U K S S A C . K V C Y 

MARIJA XORETK3EX£ 
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

Labai pageidaujamos geros rūšies 
prekes. MaLvtas iš Europos sandelio. 
2B08 \V. 69ttt St., Chicago, OL 60629 

TKL. — \VA 5-2787 
iiiiiniiimimnHiinmiHHimHHmrmimi 
— — • i I I I 

SIUNTINIAI l LIETŪVrJ 
ir kitus kraštas 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chicago, 111. 60632, t e l e t 927-5980 

B E L L RĖALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Avo. — 778-22SS 

ISNITOMOJAMA — FOR R r » T 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 50 kitom namų pardavimo 

ištaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

įsipareigojimo skambinkit 

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

TEL. — WA 5-8063 

~ * ! be jokio 
mums. 

4 kamb. nota*, suaugu
siems, be vaikų, arba pensininkas. 
Jokių gyvuliukų. 45-os ir Fairfieid 
apyi. Skambint te l 52S-9164 arba 
776-0784 

Išmiom. 6 kamb. butas 2-rr.e aukš
te. Tik suaugusiems. 7134 S. RodnreB, 
tel 471-0078. 

Išnuom. 4 atskiri kambariai su bal
dais. Galima pasigaminti valgį. 
Marąuette Pke. Skambint 776-8127 

IEŠKO NUOMOTI 

Pensininkei moteriai reikalingas 
3-4 kamb. apšildomas butas Mar
ąuette Pke. ar Brighton Pke. 
Skambint GR 6-6403 

UlllliltiUlUUIlIlHllilIlIlIIIIIIllllllllllllIII! 

M. A. Š I M K U S 
VOTART PTJBIilC 

rVCOME TAX SERVICE 
4259 So. Maptoftood, teL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMTNTU iškvietimai, pildomi 

PTLIETTBfiS PRASTMAI Ir 
kitokie blankai. 

IMMfMMMlMlUttlMIlIlIlIUIlIfllllIllllflIUIf 

lllllllllliliiUIIIIIIIHIIIIIUIIIIHIItiliiiilIilil 
įvairių prekių patrinkima** Bebraa. 
Irtai ii miVu sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPR£SS 

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
SS33 S. Hatsted St.. Chloago. III SOAM 

2501 W. 6Hh S».. CbiCftgo, m . S0S2S 
T.lot.: S2S-27S7 — 2M-S320 

Vytautas Valaatinas 
mimuitiiiiiMHiHUiiiiHi! 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdrausti 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4 2 4 3 W. 6 3 r d St . , Chicago , m . 

767 -0600 arba 778-9371 

P A R D A V I M U I 

Washington, D. Q 
MOKYKLAI PAREMTI 

V A K A R A S 

Literatūros, meno ir dainos 
popietė įvyks sekmadienį , va
sario 26 d., 2—6 vai. p. p., lat
vių namuose, 400 Hur ley Ave., 
Rockville, Maryland, Progra
moje rašytojas Alg irdas Lands
bergis skaitys is s a v o naujų 
dramų ir naujos prozos, Elena 
Bradūnaitė ir Jurg i s Bradūnas 
pakalbės apie l iaudies dainas ir 
padainuos. Taip p a t v y k s ir 
dailininkės Vidos Krištolaitytės 
kūrinių paroda. Parodą bus ga
lima apžiūrėti tarp 2 — 6 vai. p. 
p. Programa ir parodos atida
rymas 3 vaL p. p P o progra-

nuol ių seserų kongregacija m o s kavutė ir va i šės . Vakaro 
"The Li t t le S i s ters of the Poor" ; p e i n a 3 skiriamas W a s h i n g t o n o -
iš la iko ir prižiūri gan didelę s e - ! Baltimorės apylinkės Kristijono 
nel ių prieglaudą, kurioje yra i Donelaičio lituanistinei mokyk-
pris ig laudę i r keletas lietuvių I l a L Vakarą rengia t ė v ų komi-

pati Lietuva ir j o s problemos, ^ c h i c a g o ^ Antanas ir Birutė 
tapo artimesnės ir suprantames j vihičiai. Highland, IN, Juozas h- A-
nės. Vtrbelui j n d ė j u o d v a n c j ą i i chica&}) m Elena 

Valuntienė. Bathesda, MD, Lietu-

Jonas ir Marija Vaitkai, Hyattjrville. 
MD, Eugenija Weidman, Santa M o 
nka, CA, Liudas Žemaitis, Albinas 
ir Gabrielė Ddrvonai. Cbicago. IL. 

vių Moterų Klubu Federacija,, JA Į Jonas Abraitis, Chicago, TL. Vladas 
\ LB Ohio apygardos valdyba, Bro- f Mieželis, Phoenix, AR, M. AnČerys. 
nius Lukas. Lemont, IL, JAV LB | Chicago, I L Albertas Puskepalai-
Worcester?o apylinkė, Petras Mila-Įtis, So. Boston, MA, prof. M. ir F. 

M0YIKCSALE 
Išsikeliame! Parduodame: valgo

mąjį komplektą, siuvamą maš., 
įrankius ir daugelį visokių kitų 
daiktų. Atvykite šį sekmad. ir pir-
mad. nuo 13 vai. iki 6 v, v. 6408 & 
RockweiI 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname \r vaškuojame 
visu rusiu grindis. 

BUBNYS — TeL RE 7-51*8 

sius, Cleveland, OH, po 20 doL — 
A. Klikna. Westem Springs, I L dr. 
Jonas Sandargas. Osmond Beach, 

Mackevičiai, Lockport, TL, dr. Vy
tautas Gavelis. E. St. Louis, IL, A-
donias VUiušis. Chicago, IL. Jonas 

FL, Gražina Kenter, Danbury, CT, Pipiras — V. 2idžifmas, VVorcester 

s a v o s e n a t v ė s dienoms praleis- tetas ir kviečia v i sus Washing-
t i . Š ios pr ieg laudos medicininei ^no Baltimorės ir apylinkės 
priežiūrai vadovauja lietuvis! i jet u v ius gausiai dalyvauti . 
g y d y t o j a s dr. S t a s y s .\nkudas. j 
Š iemet sukanka lygiai 25 metai, | wmmmmmmmmmvmęm 

kaip d a k t a r a s ištvermingai šia? I I U B I M T 
p a r e i g a s e ina . r L U n f l D I N O 

"The L i t t l e S is ters of the Vonių, virtuves sinkų ir vandens 
Poor'* n u t a r ė s a v o prieglaudos ! *"<Jytuvu specialistai. Virtuvės ir 

j . . * • ^«„^K*i r^mi^ti Qi "onicm kabmefad. Kecwnikos ir kt. g y d y t o j ą p a g ^ , pan^neti si- p l y t e l ^ ^ b l o c k s ^ ^ 
d a b r m ę y> darbo sukaktj. Va- v a m z d ž i a i gvalomi elektra. Ga-
sar io i d- t a proga prieglaudos .dte laį įptjj nuo f 0d 8 v a i ryto 
koplyč io je Ba l t imorės arkivysk.' arba po 5 tai. vakaro. 
W i l l i a m Borders laikė šv. Mi- įSFSAM&A* — 6 S 8 - » » 
iūs, kūnų setu a a » r ^ ^ i • — i m i — ! • • 

Elena ir Kazys Majauskai, Chicago. 
IL, Aleksandras Dabšys, Los Ange
les, CA. Kazimieras Mikalojūnas, 
Chicago, IL, Algirdas ir Raminta 
Machertai, Hickory Hills, IL, A. 
Uknevičius, Woodhaven, NY, Gali
na ir Algirdas Leonai, Ellicot City, 
?vID. P. Norvilas, Chicago, I L Au
na Kovalevsky, Brorot, NY, Daina 
Kojelytė, Chicago, I L Mečys ir Ele
na Krasauskai, Chicago, I L Stasys 
ir Ona Petruliai, Omaha, Nebr., 
Danilė ir Vytautas Anoniai, Forest 
Hills, NY, Vladas ir Regina Ingele-
vičiai, Great Neck, NY, J. Matinkas, 
Detroit, MI. Kazys Brazauskas, Hol-
iyvrood, CA, Elena Roženienė, Chi
cago, IL. Petras Mikalauskas, Oma
ha, Nebr., Jonas ir Teresė Mildažiai, 
Beverly Shores, IN, kun. M. Kirki
las, Chicago, IL, Alfonsas Lukas, 
Detorit, MI, Agota Šuopienė, Chi
cago, IL, Palm Beach Lietuvių 
Klubas, Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Chicagos sky
rius, po 15 dolerių — Albertas 
Štakėnas, Chicago, I L , Bro-
nis Kasias^ Wyaming, PA, Vįktora* 
k Roma Masčiai, Hinsdale,^!^, ^Paj 
KwaTinskas, Lake Worth, fU ^ 0 -

3 ^ 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-5996 
MA, Antanas ir Aleksandra Masio-
niai, Elmwood Park, NJ, Joana ir 
Povilas Ivaškai, Elizabeth, NJ. 7 dol. 
— J. Mačenas, Chicago, I L po 5 
dol - -Mari ja Antanaitienė, Chica- Į į į _ 2 0 % _ - % ^ ^ ^ 
go, I L Paulius Šlapelis, Centervule, ai apdrawi» »oo agatas ir 

LbOio P M MA, Kazys Bačanskas, Dorchester, 
MA, V.J. Petrauskai, North Chi
cago, IL, Kęstutis Laikūnas, Chica
go, IL, Daumantas ir Anelė Cibai. 
Vista, CA, A.D. Mikeliūnai, Mi-
chiana Shores, IN, Bronius Balys, 
Chicago, IL, Eduardas ir Birutė 
Malcanai, Cleveland, OH, Valerijo
nas Vitkus, Rochester, NY, Jadvyga 
Penčylienė, Downers Grove, I L E-
lena Songinienė, Chicago, I L Pra* 
nas Puronas, Lyndon, Kansas, Algir
das Landsbergis, Richmond Hill, N 
Y, Antanas Paužuolis, Chicago, IL, 
Pranas Petroliūnas, Waukegan, IL, 
Plėnys Oakton Drugs, Jonas Virba
lis, Cleveland Heights, OH, Riman
tas Genčius, Bloomington, IN, 4 dol. 
—Juozas ir Bronė Lankučiai, Lans-

dafe, PA, po 3 dol. — M.A. Vaišniai, 
Ocean City, NJ, Marija' Sleidienė, 
VytauuB Mazoliauskas, po 2 dol. ~ 
A. 9ulaWs; t o s Angeles, CA; Vincas 

F R A N K Z A P 0 L 1 S 
S20SM W i « ».">tn SUMU 

Chicago, IlUnoi» 
TeL — GA 4-S«&4 

Baltas Sniego Parkas 
4 vienetų maras Ir garą Ta*. Mar

ąuette Pke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

Palikimas. 5 kamb. r8 metų maras 
Ir garažas. Centr. oro šildymas ir vė
sinimas. Įrengtas beismentas ir kiti 
priedai. Tuoj galima užimti. Gražioje 
gatvėje. Marąuette Pke. $29.900. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marcruette Pke. Vertingas pirkėjui. 

Liuksus •'ranch'*. Beveik naujas 
romėnų mūras. 3 mieg. Radiant šil
dymo dvi kontrolės. 2 auto mūro 
garažas. Daug priedu. Tus pamatę 
nupirksi te už $40.000. 

Gražus S kamb. apie 20 metą mū
ras. Putų medžio beismentas. 2 auto 
garažas. Marąuette Pke. Tuo) galite 
užimti. $27,900. 

Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas. Savininkas nusileido iki 
$3&5O0. Marąuette Pke. 

Vsldis Real Estafe 
2825 West 7lst Street 

TeL 737-7200 ar 737-8534 
Mūr. 6 botai po & kamb. Q«ra» 

tavest&vlmaa. Jlarqti«tt* Parke. — 
$42.900. 

Medlnta. 3 botai po S kaatb. Ma
žas SmokBjtznas. Marqoett« Parke. 
$20.900. 

Mūra* 4 rienetq Ir garsia*. Mar
ąuette Parke PUrua. $39.500. 

Miaml Be*ch. « kamb. oama* 
parduodamas dSl llfroa. $35.000. 

M«» nirime pardavimnl F1orldo| 
vi«»kltj namu. Norintieji p*rkti. psr-
duotl ar mainyti, skambinkit mama. 

HELP WANTED \VKAI 

FTTTER PRLSSER 
Two openings available for ąuality 
mens and womens clothing store in 
Northbrook Court. Many benefits, 
indudmg profit sharing. Call Niek at 

6424550 
BiUTTANV, LTD. 

SHEET METAL MAN 
S o m e experience in hhėar and 

rjunch press. 

Refrigeration Trainee 
Will train. Good oo. beneiitB. 

Call — MR. MTJLLIR 
B e t a e e n 10 and I I a.nx 

2 4 2 - 0 9 4 0 

liam Mikonis, Rochester, NY, Juo- Mickus. 

iniiiiiiniHtiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuutniiiiiH 

With Liberty & Justice 
Amerikiečių premijuota PAU

LIAUS LEONO knyga, kurio
je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
aio krašto negeroves bei pavo
jos ir tiesia kelios į s augų visų 
jrerbūvj. 

Knyga gaunama ir Drauge 
minkštais — $3,95. 

Kaina kietais viršeliais S5J& 

Apsimoka skelbtis dfeo. DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

yra Ti*m\n p-TPjj.sTirj* 

VAINA REAL ESTATE 
Tel. -_ 925-6565 

CLEANINC * UTF MAJNTENANCB 
Monday thru Frlday 

Good Benefits 
CALL 887-474© 

Between 2 p.m. & 4 o.m. Weekdays 

McDONAMTS 

t 

V Y B A I I B M O T E R Y S 

P e r s k a i t ė "Draugą", duokite 

ji k i t i ems pas iskai tyt i . 

E X P E R 1 H N € E D PHRSON 
To take fall charjre ot offioe 

Muat be exper. 1a readiog Blueprlots 
and -wr1ting orders. also g«nėral 
ofttce kaowledg«. SxoeU. -Gorkis* 

conditk>ns. 
FTBFJRRASIN INC. 

1630 N . Kingsbury — SSMftT* 

B i z n i e r i a a s apsiinoka skelb

tis d ienraštyje "Drauge". 

HELP WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

SERVICE REPRE^NTATIYE 
fteikallngas malonus, suprantantis ir užjaučiantis asmuo klientų rei

kaluose. Idealios darbo sąlygos. Geras pradinis atlyginimas ir visi priedai, 
įskaitant Blue Cross-BIue Shield HospitaKzation, Majbr Medical. Dental 
Program, Gyvybes draudimas, pensija bei užkandžiai — viską apmoks 
darbdavys. Pageidaujamas rastines darbo ar panašus prityrimas. ReikaUn. 
ga mašinėle rašyti ir laisvai kalbėti, skaityti bei rašyti angliškai. 

Kreiptis J MR. (KIRK, ttt 9S-73R 

ŠV. KAZIMIERO' LIKFCVIŲ K A P ^ t S 
4401 W . l l l t h Strese — Cfa tego , VL 

file:///nkudas
file:///VKAI


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla, 

PALM BEACH LIETUVIŲ 
KLUBO VEIKLA 

Susirinkimas 

Sausio 14 d. įvyko metinis klu
bo susirinkimas. Visi valdybos 
nariai pateikė susirinkimui savo 
metinę darbų apyskaitą. Klubo 
verkia buvo gyva, judri, prasmin-

RIMTES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 psl.) 

sas žmogaus vargano gyvenimo 
pasekmes, kad prisiimtų visų di
džiausią žmogaus menkumą — 
kentėjimus ir mirtį. 

Dievas savo kūrybos negriauna, 
nes jis negali sau prieštarauti. Jis 
nė pasaulio tvarkos nekeičia, jei 
ta tvarka yra dieviška. Jei jis ją 
keistų, išeitų, kad Dievo kūryba. Vaclovas Balchunas 
yra nepasisekusi, kad. Dievas da 
ro bandymus ką nors iš naujo pa
daryti ir pataisyti. Todėl mesijas, 
kuris turėjo viską pasakyti ir ap
skelbti, atėjo tos dieviškos tvar
kos ne pakeisti, bet tik ją įpras
minti. Jis atėjo į šį pasaulį ir įsi
jungė. į dieviškos kūrybos periodą, 
kuriame turi būti kentėjimų ir 
mirties patirtis. Mesijo kentėjimai 
ir mirtis yra žmogiškieji silpny
bės ginklai Dievo rankose, kurie 
nugali pasaulį ir mirties galybę. 
Jei Kristus būtų kentėjęs ir mi
ręs, o nepasikėlęs iš numirusiųjų, 
tai šiandien niekas nekalbėtų 
apie jo dievišką galybę, ir tuščias 
būtų mūsų tikėjimas. 

Kristaus kančia, mirtis ir iš nu
mirusiųjų prisikėlimas nurodo 
Dievo antrąjį kūrybos periodą, ku
rio mes laukiame, kaip "naujo 
dangaus ir naujos žemės, kurio
se gyvena teisybė" (2 Pt. 3, 13). 
Todėl ne veltui žmogus kenčia ir 
miršta. Jis miršta, kad Dievas jį 
prikeltų pagal Kristaus kūno gar
bę. Tai yra Dievo dramatiškos 
kūrybos atomazga, kurios mes 
laukiame. "Juk mes žinome, kad 
visa kūrinija iki šiol tebedūsau
ja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, 
bet ir mes patys, kurie turime 
dvasios pradmenis, — ir mes de
juojame, laukdami įsūnijimo ir 
mūsų kūnų atpirkimo". (Rom. 
8 , 2 2 - 2 3 ) . 

Po pasikalbėjimo apie kančią ir 
mirti Kristus pasiėmė su savimi 
Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir už
sivedė juos nuošaliai į aukštą 
kalną. Ten jis atsimainė jų aki
vaizdoje. Jo veidas sužibo kaip 
saulė, o drabužiai tapo balti kaip 
šviesa" (Mt. 17, 2). Apaštalai pa
matė Mozę ir Eliją, kurie kalbė
josi su Jėzumi ir išgirdo balsą: "Ši
tas yra mano mylimasis Sūnus, 
kuriuo labai gėriuosi; jo klausyki
te! " (Mt 17, 5). Apaštalai pasi
juto labai laimingi ant kalno, bet 
tai neilgai truko. Jėzus uždraudė 
apaštalams pasakoti apie regėji
mą, kol jis nebus prisikėlęs iš 
numirusiųjų. 

Atrodo, kad apaštalai pamatė 
Kristaus kūną, koke jis turėjo bū
ti prisikėlimo garbėje. Tas regė
jimas, kad apaštalai Kristaus kan
čios metu neprarastų vilties ir 
pasitikėjimo. Regėjimas ant kalno 
paliko tokį įspūdį, kad Petras, vė
liau kalbėdamas apie Kristaus 
kančią, mirtį, prisikėlimą ir nau
ją atėjimą, skelbė ne kaip gudriai 
išgalvotą pasaką, bet liudijo apie 
tai, ką jis pats matė ir išgyveno 
drauge su Kristumi. 

Dieviškosios kūrybos paslap
čių išgyvenimai apaštalų pasako
jimu ir liudijimu pasiekė taip pat 
ir rrrusi Todėl mes, eidami per gy
venimo kentėjimus ir sutikdami 
mirtį, turime Kristaus šviesą, ku
rioje matome, kad mes skubame 
į naują gyvenimą pas savo dan
giškąjį Tėvą. 

V. Rms. 

ga. Susirinkimu programos buvo 
paįvairintos pranešimais-paskai-
tomis, "radijo vlandėlėmis", po
ezijos skaitymu, bei diskusijomis. 
Kad susirinkimai būtų vis kitos 
nuotaikos ir stiliaus, susirinki
mui pirmininkauti, klubo pirmi
ninkas Vincas Mickus, vis kvies
davo skirtingą asmenį. 

Revizijos komisija: St. Balčiū
nas ir Ver. Garmienė, pranešė 
apie tvarkingą klubo kasos stovį. 

Tradicinis Naujų Metų balius 
buvo sėkmingas, jaukus. Daug 
svečių suplaukė iš šiaurės. 

Valdybai pasiūlius ir susirinki
mui pritariant, buvo paskirta 
100 dol. auka mūsų laikraščiams, 
padalinta po 20 dol. 

Per praeitus 1977 metus iš 
klubo kasos paskirta šalpai ir 
aukoms 90 dol. 

Susirinkimas išsirinko naują 
valdybą: Vincas Mickus —pirm., 

ižd., Juo
ze Daugėlienė —sekr. 

Metiniam susirinkimui pirmi
ninkavo Antanas Garmus. 

Naujoji valdyba ieškos būdų 
ir galimybių susirinkimus pada
ryti galimai jaukesnius ir įdomes
nius, ir stengsis įtraukti visus na
rius į aktyvų dalyvavimą. 

Minėjimas 
Naujoji klubo valdyba vasario 

4 d. surengė iškilmingą susirin
kimą, kuriame buvo prisiminta 
Lietuvos nepriklausomybės akto 
paskelbimo 60-ties metų sukak
tis. Susirinkimas praėjo įdomiai, 
sklandžiai ir niekam nuobodžiau
ti neteko, nes visos programos 
dalys buvo sugrupuotos planin

ga* h ?T>?*Tv<>taJ. 
Susirinkimas pradėtas malda-

-žodžiu, prisimenant tėvynę, ku
rį pasakė, tuo laiku čia atosto
gaująs mūsų klubo narys, kun. 
Vyt. Pikturna. Visi susirinkusie
ji sugiedojo tautos himną. Neil
gai trukus įsijungė mikrofonai, 
iš kur pasklido daugelio radijo 
valandėlių naudojami signalo 
garsai ir visiems lietuviams bran
gi daina — Lietuviais esame mes 
gimę (muz. St Šimkaus, žodž. 
Sauerveino). Per 25 minutes 
sklido lietuviškos muzikos gar
sai, dainų ,pynės, poezijos ir pro
zos įskaitymai, pritaikinti šios 
dienos nuotaikai. 

Antroji "radijo valandėlės" da
lis buvo skirta vietos įvykių ži
nioms, bei linksmesnės muzikos 
motyvų įtarpoms. 

Valandėlę redagavo ir prane
šinėjo Jonas Daugėla. Savo poe
zijos, ir prozos iš Vyt. Alanto 
romano "Liepkalnio sodyba" 
skaitymus atliko Juoze Krišto-
laitytė-Daugėlienė. 

Nuotaika buvo šventiška, pa
kili. Svečiai dėkojo už maloniai 
ir prasmingai praleistą popietę. 

Svečių tarpe buvo Ada ir And
rius Skučai iš Lake Worth, nau
jai premijuoto "Draugo" romano 
mecenatai, kuriu dalyvavimas 
buvo išskirtinai atžymėtas, o su
sirinkusieji širdingai paplojo, ne 
vienas gal pagalvojęs ir apie šią 
kilnią ir gražią "Draugo" roma
no tradiciją, kuri paskatina, 
turinčius "plunksnos talentą" jį 
dar daugiau vystyti ir tobulinti. 

Tautos vadavimo darbams pa
remti buvo surinkta 200 dol. Pi
nigai lygiomis dalimis pasiųsti 
po 100 dol. Altai ir Tautos fon
dui. 

T&n.™tn»&rr fqffH**f?m.T» pir
mininkavo Vyt Mazoiiauskas. 

Ir šis kaip ir -visi kiti klubo 
susirinkimai baigėsi laisvais pa
šnekesiais prie užkandėlių ir ka
vos, kuriuos paruošė klubo po
nios. 

Pagal jau nusistovėjusias ket
verių metų tradicijas klubo su
sirinkimai vyksta kas pirmą mė
nesio šeštadieni 2 vai. p.p. Ju-
no Beach metodistų šventovės 
salėje. Svečiai kviečiami dalyvau-

ir mielai laukiami! 
Lankėsi M. ir A. Rudžiai 

Balfo pirmininkė Marija Ru
dienė ir inž. Antanas Rudis buvo 
atvykę į Juno Beach. Ta proga 
Balfo vietinio skyriaus sušaukta
me pasitarime, kuris įvyko vasa
rio 10 d. 3 vai. p.p. Juno Beach 
metodistų šventovės patalpose, 
Marija Rudienė padarė trumpą 
Balfo darbų apžvalgą, paaiškino 
jų prasmę, reikšmę, bei reikalin
gumą. Atsakinėjo i iškeltus klau-

<fj«» ICfl' bttfa<* DraneSimus' DRAUGAS, šeštadienis. 1978 m vaiMm ro£n 18 
papildė inž. Ant. Rudis, ilgus me
tus taip pat paaukojęs tos pa
čios organizacijos veiklai. 

JZK 

St. Petersburg, Fla. 
BALFO KONCERTAS 

Amerikos Lietuvių klubo salė
je, 4880 - 46 Ave., vasario 7 d. 
įvyko sol. Alg. Brazio koncertas. 
Iškilmes trumpu žodžiu pradėjo 
Balfo pirm. Jonas Valauskas. Bal
fo valdybos sekretorė O. Galvy-

\3ienė susirinkusius painformavo 
apie solisto nuopelnus.Pasidžiau-
gė sol A. Brazio ir Aldonos Bra-
zienės atvykimu, kuri jam akom
panavo. 

Buvo paprašyti sol. Brazis ir A. 
Brazienė scenoje pasirodyti ir 
jiems sugiedota "ilgiausių metų". 

Solistas Alg. Brazis, akompa
nuojant, A. Brazienei, padainavo 
•per tuziną dainų ir arijų ir buvo 
šiitai sutiktas. 

L. Natkus 

Brangiam tėveliui mirus, dukrą 
REC.NA OSLAPIENI ir jos seimą 

giliai užjaučiame. 
Evaldas, čese ir Linda Veleckiai 

L I E T U V O S K A T A L I K Ų 
BAŽNYČIOS KRONIKOMS 

LEISTI SĄJUNGA 
leidžia KRONIKŲ knygas tiettiviy ir kitomis kalbomis. 

1978 m. pavasari Chicagoje išleis „ L K B Kronikos IV 
tomą (8 Kronikos) lietuviu kalba, o Lojolos Universiteto vardu 
bus išleista I tonas (7 Kronikos) ispanę ir I tomas (10 Kro
nikų) anglę kalbomis ir plačiai paskleista to kalbu kraštuose. 
Po to seks kiti tomai. 

Junkimės su persekiojamais į 
lietuviais į didžiąją kovą už ' 
Tautos ir religijos laisvę, ją lei-
džiamas "LKB Kronikas" skai- j 
tydami ir skleisdami laisvajame 
pasaulyje. 

"LKB Kronikos" knygų leidi
mas Įvairiomis kalbomis reika-i 
lauja labai didelių sumų lėšų. į 

Kviečiame visus įsijungti į Į 
LKB Kronikoms Leisti Sąjungą, j 
Metiniai nariai aukoja nemažiau \ 

A t A PRANUI RAŠTUI mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai JUZEI, duk
rai JONEI ir sūnums Dr. VYTAUTUI, IGNUI ir SKIR
MANTUI su šeimomis. 

Bronius ir Veronika Mačiulaičiai 

kaip 5 dol., amžinieji — 100 dol 
ir mecenatai — 1000 dol. Už vi
sus gyvus ir mirusius narius 
meldžiamasi ir kasdien aukoja
mos šv. Mišios. 

• 

Visiems aukotojams išduoda
mi kvitai ir jų aukos atleidžia
mos nuo federalinių mokesčių. 

Aukojusieji ne mažiau kaip 
100 dol. bus įrašomi leidžiamose' 
knygose. 

Aukas siąsti adreso: L K B Kronikoms Leisti Sąjunga, 
6825 So. Tahnan Ave., Chieajco. DL 60629, U.S.A. 

L K B KRONIKOMS LEISTI SĄJUNGOS 
VALDYBA 

Mielam tėveliui 

A. t A. JONUI MOTIEKONIUI miras, 
mielą Zarasiškių klubo valdybos narę, dukrą JADVYGĄ 
ir žentą ANATOLEU LAKUS, anūkus RASA ir KĘSTUTĮ 
nuoširdžiai užjaučiama ir kartu liūdime. 

Klubo v.ildyba — Z. ir J. Adomėnai, B Blekys, 
O. ir P. Blekiai, E. h- K. Ciuriai, O. ir A 
Drūčiai, Z. ir V. Kontrimai, K. Božanskas, 
M. ir M. Šeduikiai, M. ir A. Žakai. 

. 

Mylimam vyrui, tėvui ir seneliui 

A t A. PRANUI RAŠTUI miras, 
žmoną JUZĘ, dukrą JONE, sūnus — dr. VYTAUTĄ, 
IGNĄ ir SKIRMANTĄ, bei brolį JUOZĄ ir jų šeimas, 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime 

Teresė b- Bromus Žemaitaičiai ir šeima 
Anelė Žemaitaitienė ir šeima 

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY H1LLS GĖLINYČIA 

2443 WEST ttrd STREET 
TeMoMfc m 8*833 ir PR 84*34 

Taip pat naujoji Barboros Ir 
Geae ©cistoj krautuve 

THEDAISY STORE 
MIS Southw«rt Hwy„ Oak Lawa 

TeL 488-1318 

PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. Charles Miškinis, Jr. 
tr prisiminimas jo tėvo 

A. t A. Charles Miškinio 
- ^.•^t- s°gJ° Penkiolika metų, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsą tarpo mylimąjį sūnų. 

Nors laikai; tęsiasi, bet ją niekados negalėsiu užmiršti. Lai gai
lestingas Dievas suteikia jiems amžiną ramybe. 

Už jq sielas šv. Mišios atnašaujamos vasario 19 d., 8 vai. ryto 
švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje Chicagoje. 

Taip pat h Romoje, Londone, Kanadoje, New Mexico, šv. Pran-
ciškaus Seserų Vienuolyne Prttsburghe, Pa., T. Marijonų Vienuoly
ne Chicagoje fr šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne Chicagoje. 

Maloniai prašau visas — gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šv. Mišiose švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
ir kartu su manim pasimelsti už a. a. Charles Miškinio, Jr. ir Charles 
Miškinio sielas 

Nuliūdus: MOTINA IR ŽMONA MARIDA 

:.MIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1HIHIIIinillllllHI>IUHIIIIIItllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIt. 
s 
E PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

| SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
1 A N T R A L A I D A 
| — m e l d a 

is Mecenatas — Prei. Juozas KaraHus 

= Naujasis Testamentas yra pratiško formato, įrištas kietais virše- \ 
3 liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida : 
3 parduodama prieinama kaina. : 

Gaunama "DRAUGO*' knygyne 
Kaina -35 .00 . 

ui. s lUinofs gyventojai prašomi pridėti 50 centų mokesčiams ir persiimti m 
E (Kitur gyvenantieji pridekite 25 centus). = 
s Gera proga visiems įsigyti Naująjį Testamentą. Siųskite užsakymus: 

D R a U G A S 
6545 Weet 63rd Street 
Cltfcafo, Illinois 60629 

Mimiiiniiitntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu: 

Mylimam tėveliui ir uošviui 

A. t A. VACLOVUI STASIUKYNUI 
mirus, dukrą DANĄ, žentą ALGĮ ALKSNINIUS su šeima 
ir kirus gimines bei artimuosius giliai užjaučiame ir 
drauge liūdime. 

Daytona Beach ir apylinkių lietuviai 
Floridoje 

Buv. BALF'o direktoriui ir skyriaus pirmininkui 

A. t A. WILLIAM VINCUI MANKUS mirus, 
jo dukrai IRENAI N0RBUT su šeima, giminėms ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Bendras Amerikos Lietuviu 
Šalpos Fondas • 

E U D E IK I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F, DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So. Califontla Avenue 
• Telefonai LA 3-0440 b LA 3 9852 

4605-6? Sottth Hermrtace Avenue 
Telefonas - TArds 7-1741-2 

Mažeika 5/Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH YVESTERN AVE 

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL737-8601 

P E T K U S 
T Ė V A S IR Š O N U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TKY8 MODERM&K06 KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tol. GRovenhil! 6-2345-6 
I4I0 So. 50rh Ave., Cicero TOvratsall 3-2I08-9 

AUSTO AUTOMOBILIAMS STATYTI 

I A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
Lietuvi* Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3337 90 . LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAvYlCZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE 
MN W. « h STREET 
110* Southwest Highway. Palos Hffls, m. 

Vlrglnia 7-«672 
TeL REpuhHc 7-1213 

TeL 17*4410 

PETRAS IELICNAS 
TeL LAfayette 3-SS72 «48 SO. CALIFORNIA AVE. 

JURGIS F. RUDMIN 
t n t SO. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-31 

POVILAS J. RIDIKAS 
384 SO. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1311 

VASAITIS - BUTKUS 
MO) SO. IMU A H , CICERO. DJL TeL OLyrapte 3-1M3 



DRAUGAS, šeštadienis, 1978 m. vasario mėn. 18 

X Solistai Dana Stankaitjtė 
ir Stasys Baras išvyko j Miarai, 

X SoL Margaritą Momkiene 
šiemet girdėsime įdomioje ir 
jautrioje Fenenos partijoje Na-
bucco operoje. Fenena vra Ba- . . , . _ . . 
bikmijoa karaliaus Nabucco j ^kytojai ir nemaia^tevųJūrė-
duktė, bet pasmerkta mirti su 

X Cicero ftv. Antano parapi
jos mokykla gražiai paminėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę praėjusį ketvirtadienį 
vasario 16 d. Pietų metu į pa
rapijos salę susirinkę mokiniai, 

jo progos išklausyti lietuvių 

vėje. 
X Muzikui ir solistui Vladui 

Jeruzalės g^entolais n e l a i "»"**» atliekamą programa. 
Pradžioj buvo sugiedoti Lietu
vos ir JAV himnai, o pats mi-

— ^ T . « , ,_., •* T nėjimas baigtas Marija, Marija. 
Baltrušaičiui, kilus am iš Jur-

Fla., kur ši sekmadienį atliks barko, dainavusiam Lietuvos 
lietuviams koncertą Lietuvos ne; valstybinėje operoje, sukūru-
priklausomybės mLnėjimo šven- šiam Lietuvių operą išeivijoje, " į į į į j tautoms. Ne hetuviu 
tėję. Iš Miami skris į SL Pe- įamžinti leidžiamoje Jurbarko 
tersburgą, Fla., kur taip pat monografijoje "Mūsų Jurbar-

Parapijos klebonas kun. J. Stan 
kevičius tarė gražų žodį apie 
Lietuvą, iškeldamas laisvės 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. S t Bačkis, Lietuvos 
atstovas Washingtone, kartu 

VOKIETIJOJ 
— Muencheno Moterų Įdubo 

susirinkimas įvyko sausio 14 d. 
su kitų diplomatinių misijų va-' Metinį valdybos pranešimą pa-
dovais dalyvavo sen. H. H- darė pirmininkė A- Grinienė. 
Humphrey laidotuvių iškjlmėse, Praėjusiais metais atgaivinti 
kongreso rotundoje pagerbiant susirinkimai trečiadieniais ka-
mirusį senatorių. Taip pat jis vinėje buvo lankomi regulia-
dalyvavo kaip svečias jungti- riai. Kas mėnesį "Susitikimo 

, niame kongreso susirinkime, - namuose" vykdavo susirinki-
Ukrainie îų egzilinės vyriausybės atstovas generolas Konstantinas kuriam Prez- J. Carteris pasakė mai, suruošti keli parengimai: 

koncertuos vietos lietuvių ren-kas" jis įrašytas į leidėjų eile. I ^te'talr"visus""m^kinms pavai-
giamame Vasario 16-tosios mi-' Leidėjų eilėn garbingą velionį a pyragais ir vaisvandeniais 

. . ^ i . t u i* Mandsenko prisega specialų Ukrainos jubiliejinį ordiną juo apdovanotam 
kai mokiniai turėjo progos iš- pulkininkui Karoliui Dabuleviciui. B viso apdovanojo penkis lietuvius 
girsti apie Lietuvą. Tėvai ir ko-į (ir. platesnį aprašymą "Draugo" vasario 14 Nr., 3 pusi.) 

specialią kalbą. 
— Lietuvos atstovas dr. S t 

Bačkis su žmona dalyvavo vai-
Nuotr. P. Maletcs | s t y b ė g sekretoriaus C. ir Vance 

nėjime. SoL D. Stankaitytč Chi- įrašė jo žmona Elena Baltrusai- 7 " Z „ ^ , * . . 
cagon grįš ateinančios savaitė* tienė. Mokyklos vadovybė užsipelno 
vidury, o sol. £ t Baras su žmo-j X Julius Pakalka ir ~ " * ~ P*S«*» už kasmet surengia-
na liks pailsėti jau atšilusiam 
F.oridos ore. 

X Giedros Kultūrininkių iš
rinkta nauja valdyba, kurią šie
met sudaro pirmininkė Živilė 
Numgaudaitė (7230 So. Arte-
sian Ave.), vicepirmminkė Lili
ja Nastonaitė, sekretorė Ramin
ta Marcher ienė ir iždininkė 
Irena Jurjonienė. 

x "Tėviškės" liet evangeli
kų liuteronų parapijos tarybon 
išrinkti: J. Kuzas (pirm.), K. 
Vaišvila, Ida Kasparaitienė, K. 
šleiteris, Edv. Leipus, E. Hof-
manienė, J. Lekšas, H. Meijeris, 
J. Gavėnia, P. Genutis, P. Klei-
naitis, F. Mieliulis, A. Jakovi-
čius. Al. Lingaitis. Revizijoe 
komisijon — Andr. Sedeitis, Alg. 
Kleinaitis ir O. Paulikienė, 

x LB Gage Parko apyL Va
sario 16 d. minėjimas įvyks va
sario 26 d. Jaunimo centre. 
Rytą 11 vai. pamaldos jėzuitų 
koplyčioj, po to minėjimas Jau
nimo centro kavinėj. Pagrindinį 
žodį tars Romas Kasparas, po 
to meninė dalis ir metinis apyL 
susirinkimas. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

x Lietuviu televizijos visuo
tinis narių specialus susirinki
mas įvyks kovo 19 d, sekma
dienį, 2 vaL p. p. 5845 So. Oak-
ley Ave. 

X A. Pilipavičius, gyv. Juno 
O * * * - ^ t o k ^ m m ^ m u s . °~ B e a c h ' ***' atnaujindamas pre-

Baršketytė. kait> Altos atstovai, x ¥UO_A AueaitvtA. žinoma numerat%> atsiuntė 50 dolerių ir 
pirmadienį išvyksta į VVashing- Lietuvos 0 ^ j ^ ^ tuo gražiai parėmė mūsų spau-
toną, D. C , dalyvauti senato ir b a r ^ ^ ^ Philadelpbijoje d o s d a r b u s ' ^ ^ * G a r b e S 

atstovų rūmų rengiamuose Lie- m u m g nSo. t*Dn!agaan yisAdz prenumeratorių gretas. Nuošir-
tuvos nepriklausomybės pami- . ^ ^ la3jkism&&f n o r e ^ . džiai dėkojame 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 
CICERO JŪRŲ ŠAULIAI 

rašytojos M Pečkauskaitėa-
Šatrijos Raganos 100 metų su
kakties minėjimas, gintaro pa
roda, adventinė valandėlė. Ka
lėdų Eglutė vaikams ir pan. 
Pasiųsti keli siuntiniai drabu
žių Punsko lietuviams, aplan-

ir jo žmonos surengtuose pie-| 
tuose Valstybės departamente. 

— Californijoj po poros saus-' 
ros metų atėjo lietaus ir liūčių kyti seneliai ir ligoniai. I val-
laikotarps. Dar tik vasario pra- dybą buvo išrinktos: pirm. 

; džia, o jau iškrito daugiau van- Vincenta Hermanienė, Vioieta 
dens negu per ištisus metus. Landienė, Ona Sakalauskienė-, 

Vasario 5 d., 3 vai. p. P- Sv- Padaryta daug nuostolių ir žu-įuž parengimus atsakingos — 

nėjimuose. 
Antano parapijos salėje, įvyko v 0 k e į o l i k a ~ ^ ^ y p ^ y^. Violeta Hermanaitė ir Birutė 

BeiL Neverauskas, S t e r l i n g c i ^ j ^ j į ^ ^ ^ «Klai- n u o ^ ^ o v ė s i ^ l a u r e l Can^ I S k e b ^ e n l I revizijos komi-
x Stasys ir Kazimiera Nei- | H , ^™nXr*««„•••• .. .7,"«>.^t. Hts., Mich. prie prenumeratos pėda" metinis narių susirinki- „ u., , ! 

i^u« uuua ii^ių fcusriuKi v o n b u l v a r e t kwr gyvena Rūtaįsrją išrinktos Ona Beissingerie-manai Evanstone gražiai atšven
tė savo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. Iškilmes suruošė 
jų vaikai, programą pravedė 
teisėjas Wells. Dalyvavo apie 
150 artimųjų ir svečių. Kun. St. 
Neimanas yra liet. evangelikų 
liuteronų bažnyčios išeivijoje 
generalinis superintendentas. 

tas jį ir nelaiku pristato". Kar
tu atnaujino prenumeratą ir pri- , ,. . . . . - . . . ,- ^ , ,̂ — 8 

dėjo auką. Rašo turėjusi ne- m o k e s c t o PndeJ° 9 d o - auką. mas, kuriam pirmininkavo kuo- ^ v a n d u o p l a u k ė l y g u p ė j > 

lengvą operaciją, kurią latmin- A f i U L . ' ^ k . iX
 ! P o s P lrm- K* Milkovaitis, se- nešdamas pastatytus automobi-

gai pergyvenusi Ačiū. X A ? k « P° * * ^ a t s m n L ė : kretoriavo kuopos sekretorė A. l ius> m e d ž i u s ^ k i t V i e n a g 
X Lietuvos Vyčlc 36-toii kuo- & **"****< K- ^ M a r ^ , Ka^iubienė. ' v e n t o j a s matė net 7 automobi-

na rengia šokius, vadinamus M a t u
r

i o n i s . A l b- Pranckūnas, V | Atidaręs susirinkimą pirmi- h u s .plaukiančius ant vienas ki-
"Heart of my HearT, vasario ^ P 5 ^ ' ^^ ^ u b f ' A;0-Įninkąs pakvietė kuopos kapelio t o _ p i r m ą k a r t ^ ^ ^ 
25 d. šeštadienį, 8:30 vaL vak. « r a i e n a s ' ^ a r ^ . Arlauskas, ną Į^ ± Rutkauską prisaik-

nime mačiau toki "stebuklą", 
Dariaus ir Girėno posto salėje. Vaitys, Ch. Genis, K. Gedu- dinti šešis kandidatus. Po to, 

X Jonas ir Rimas Mulokai. J į į 
žinomi architektaL nuoiat gy- ^ ' i T, . , . . . -_. •• * . i A t f . , n . , g - . . . » • -
vena Sa-ta Monicoie CalTomi J ' Krikščiukui - pereinamoji tau- 0KUP. LIETUVOJE 
veną J^mta Monicoje, Caliform-j x ^Mskės" lietuvių evan- rė, ir antros ir trečios vietos 

_ . . _ , - . , . ! v , žmogelis susijaudinęs pasakojo 
Lamauskas. St. Sihaus- buvo įteikta šaudymo varžybų ^ ^ reportereL 

. Vanj-s. Visiems dėko- pirmos vietos laimėtojui J. 

joje, buvo nuvykę į Detroitą, gelikų liuteronų parapijos Mo- laimėtojams J. Bliujui ir V. Pet-
kur dalyvavo Wayne valst um- terų ^ . ^ naujają valdybą rašūnui - trofėjos. 
versitete pagal jų projektą sudaro: H. Kuzienė (pirm), E. Pereito visuotinio susirinkimo 
jruošto hetuvrų kambario atida- Mikaitienė. E. Holenderienė, M. protokolas, kurį perskaitė A. 
rymo iškilmėse. Grįždami atgal, J a k o v i c i e n ė , M. Meijerienė, I. Kašiubienė, priimtas be pataisų. 
*ehom dienom sustojo Chicago- Panavienė, švarkšUenė ir L. Kuopos pirmininkas savo pra-
^ ^ V ° ^ ž p s t a m U 8 - U i " Klimienė. j nešime apibūdino 1977 m veik-
sukę i Draugą", pasidalino kai, x Aleksandras ir Augustė' 

X Prof. dr. Vytautas Vardys minėjimo metu Nuotr. P. Maletos 
buvo išvykęs į Japoniją, kur 
Okinavos universitete ir kitur 
. ... . . . , laikraštis vasano 16 d. laidoje 

skaitė specialiuose kursuose , _T „-, . 
, •• T- ™ • t plačiai apraše Vasano 16-sios 

paskaitas. Iš Okinavos buvo r . ... ^ . 
, , _ mmejimą Chicagoje, ji pailius-

nuvykęs į Japonijos sostinę To- . j ; ^ ^ , r ^ T . 
. . . .x . .v km* truodamas nuotraukomis. Iš 
kio ir iš ten grjžo atgal į Ame-

(kuriais įspūdžiais iš kamhurirt *_» «̂"» , . ~ ° 
a t i H o n J , tzTfr. ^ 7 ~ ° Jako\ičlai. aktyvūs liet evan-

v- v iJi-i |rapiJ03 darbuotojai, švenčia sa-
l^aziskių sambūris ren- V o bendro vedybinio gyvenimo 

giasi išleisti monografiją apie auksinę sukaktį. Juodu buvo 
Kražius ir prašo buvusius Kra- sutuokei prieš 50 metų kun. A. 
zių 2ibuno" gimnazijos moki- Vymerio, Tauragėje, 
nius, mokytojus ir kitus šiai x Augustmas Rostauskas iš 

, _ _ .. . . _ 'T^T a r t i m U S a s m e i n 8 a t s i u 8- EucUde, Ohio, atsiuntė malonų 
na Chicagos U?tuvius Vasario 16 d.i*1. atsnmnimų, nuotraukų ir laišką ir 7 dol. auką. Ačiū 

S l a ^ S S S f S S ""•• X M - S t a s * Smailnskienė, aziagos. Prašoma rašyti- A P rw~v;* \n u . 
Bagdonas 2440 W ^ S L Chi' ? * ^ ^ p a r e m e Wmm 

ca^o, T&HZ9 ' 1 ^ ^ <fideSDe SUka- Dėk0" 
X "Muškit Būgnus — rašy- J a m C 

tojo Jurgio Jankaus apsaky 

Kun. Vilius Varzberga, Amerikos 
latvių bažnyčių viceprezidentas 
latvių bendruomenės vardu sveiki 

X Southwest News-Herald" I 

X Elena Jucifitė, So. Boston, 
Mass., buvusi Sibiro kalinė ir 

R^ ir is ien grįžo aigai j Ame- . , - . ,. ^ 
riką. Prof. V. Vardys iš Japo- V W O n u m e r y l a b a i gausu ž inių i m a s - & u o metu spausdinamas atsiminimų autorė, atsiuntė 

iš lietuviško gyvenimo. I Draugo" atkarpoje, labai ma- sveikinimą, prenumeratos mo-
X Ckic^cj skautų Kaziuko ^ ^ ^ ^ Z ^ * "*+ A ^ 

Mugės paruošiamieji darbai ei- r e g u l a i p r ^ t o T ^ kT " " 
na pilnu tempu. S.ato metais rie numeriai d i n ^ u " - ^ 
Mugė jvyks sekmadienį, kovo 5 mums skaitytoja operos s o S e 
d.. Jaunimo Cen re. Mugėje J u o z ė A u g a i t y ^ ^ ^ ^ 

nijos "Draugo" redakcijai at
siuntė sveikinimus, trumpai pa
sidalindamas Įspūdžiais i i ja
ponų gyvenimo. 

Vartų, Kernavės, Nerijos tuntai 
ir akademikai skautai. Mugės 

dalyvauja Lituanicos, Aušros jos 
x Edmundas ir Rūta Knli-

kauskaL La Paima, Caiif., daž-
metu visą dieną vyks žaidimai, j n o m i s progomis paremia savo 
veiks valgyklos ir kavinės, o | d i e n r a S t į_ fr d ^ ^ aiųadami 
taip pat bus galima apž urėti I prenUmeratos mokestį, užsisakė 
ir įsigyti tautiniais motyvais į l i e t ^ v i š k ^ ^ ^ ^ n 

dolerių auką. Labai ačiū. 
X Vincas Lhilevičras, Chica

go, DL. istorikas ir vadovėlių 
autorius, nusipirko "Drauge" 
didesnį liet. knygų kiekį 

x Genovaitė Breichmanieciė, 
buvusi rV-tosios tautinių šokių 
šventės vadovė atvažiuoja su 
savo grupe "Gyvataru" j Cbica-
gą ir duos koncertą š. m. va
sario 25 d. 7:30 vai. vak. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje. Rengia 
Grandis. (pr.). 

X WEISS TBAVEL BC-
REAU INC^ 4837 W. Irring 
Park Rd, Chicago, I1L 60641 
turi visą eilę grupinių skraidų į 
Europą, Orientą ir taipgi į Mek
siką, Karibų salas bei Kalifor
niją ir Floridą. Rezervacijos 
su viešbučiais ar vien tik skrai-
ios nuo 1 iki 18 savaičių. Visais 
kelionių reikalais kreipkitės į 
mus. Pareikškit savo pageida
vimus, mes padarysim rezerva
cijas ir atsiųsim bilietus. Skam
binkit R. Raslav*čieaei (312) 
545-6466 (slcV 

x Rašomosios mai. Hetuviš-
ku raidynu, visuose modeliuose 
ir elektrinės gaunamos Chicago
je: ^Draugas" - 4545 W. 6Srd St. 
ir vakarais pas A. Daugirdą, j platųjį Nemuną'*... Montažą 
teL 476-7S99 arba tiesiai i i {scenai pritaikė rašytojas Aloy-

meniškai padarytų medžio dro
žinių ir kitokių popuošalų. Jau 
keli metai kai didelį pasiseki
mą turėjęs jaunesniųjų skautų 
skrajojantis paštas patarnaus 
visiems, kurie tik norės pasiųsti j 
laišką Jaunimo centro minioje 
pasimetusiam prieteliui. (pr.). 

X Cicero LB apylinkė Vasa
rio 16-tosios minėjimą rengia 
vasario 19 d. Iškilmingos pa
maldos — Suma 10:30 vai. Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos soL EJe-
nutė Blandytė. Akademinė da
lis 12 vai. parapijos salėje. Inž. 
Vaido Adamkau** paskaita. Me
ninėj daly aktoriai Stasė Kielai-
tė ir Jonas Kelečius atliks poe
zijos montažą "Sapnavau, brolL 

S P A R T A savininko 
Giedraitis, 10 Barry 
E. NORTHPORT, N. Y. 11731 

(ak.) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. 

Mutual Federal Savings, 2212 
West Ormak Road — Telef. 
VI 7-7747. ( * . ) 

zas Baroną?*. Muzikiniai daliai 
D*-[ ir apšvietimui talkina dail. 

Vanda AJeknien*. Visi kvie
čiami dalyvauti. Valdyba 

(A. Venclovas), 
(pr.). 

X 1978 m. kelionių i Vflnh} 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman Ave., Chicago, UI. 
60629. tetel 787-1717.. (pr,). 

X L. B. Brighton Parko apy
linkė. Lituanistinės mokyklos 
talkinama, Nepriklausomybės 
60 metų sukakties šventę mi
nės vasario 19 d. Iškilmingos 
šv. Mišios bus 10 vaL Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioj. Minėji
mo akademija įvyks tą pačia 
dieną 2 vaL p. p. parapijos sa
lėje, 4420 So. Fairfield Ave. 
Visus prašome jausti lietuvio 
pareigą dalyvauti pamaldose ir 
minėjimo programoj. 

LB Brighton Parko apyL 
Valdyba 

(pr.). 
x Patys pirkėjai nastatė, 

kad Sytvania spalvotos TV yra 
geresnės, kaip Zenith. RCA, 
Magnavox. Quasar, Sony ir 
Sears. Gradinskas, 2512 W. 
47th St. Tel. 376-1998. (sk.). 

X Akiniai sraattmai | Lietu
vą Kreipkitės į V. Karosaitę. 
Optical Studio, 7051 S. Washte-

lą ir patiekė 1978 m. veiklos 
planą. 

Kuopos iždininkas J. Dekeri^ 
perskaitė kruopščiai paruoštą 
1977 m. kuopos pajamų - iš'.aidų 
apyskaitą, kuri buvo priimta be 
pataisų. Per 1977 metus kuo
pa paaukojo Altai 125 dol., Ci
cero lituanistinei mokyklai — 
125 dol., P. L. J. sąjungai — 
demonstracijoms Washingtone 
rengti — 100 dol., R. Kalantos 
paminklui statyti — 100 dol. ir 
Balfui 50 dol. Viso paaukota 
503 dol. 

Toliau kuopos pirmininkas 
pranešė, kad kun. dr. J. Pruns-
kis yra paruošęs spaudai knygą 
apie Lietuvos karius, kuriai ieš
komas leidėjas. Buvo disku
tuotas klausimas ar kuopa pati 

— Staiga mirė Juozas čivas, 
Gamybinės energetikos statybos 
centro Vilniuje direktorius. 

— Mirė Viktoras Kriaunevi-
Sus, buv. Lietuvos filharmoni
jos chormeisteris. 

-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KALTAS EŽERAS 
Meteorologai sako, kad, jeigu 

Chicaga nebūtų taip arti Michi-
gano ežero, mieste šią žiemą 
sniego būtų buvę normaliai. 

DIDĖJA MOKESČIAI 

Cook apskrities ligoninei ap
skrities valdyba savo biudžete 
paskyrė 177,014,236 dol. Tai 
pareikalaus pakelti nuosavybės 
mokesčius, kad susidarytų 6.8 
mil. dol. trūkstamų pajamų. 

NUALPO ŠOK£JAl 
30 dalyvavusių Valentino die-

nė ir Elena Molnerienė. 

AUSTRALIJOJE 
— Albinas Pocius BgįįkiM 

Pavergtųjų tautų tarybos pir
mininku Melbourne. Ligi šiol 
jis buvo vicepirmininkas, tačiau 
praktiškai per paskutinius ke
lerius metus vadovavo Viktori
jos valstijos pavergtųjų tautų 
tarybaL 

KANADOJE 
— Prel. L. Tuktba, Sv. Kazi

miero kolegijos rektorius Ro
moje, keliom dienom buvo ap
sistojęs Hamiltone. 

BROCKTON, MASS. 
—- Parduodama lietuviškos 

ruginės duonos kepykla. Vie
noj šeimoj nuo 1915. Parduo
dama dėl silpnos sveikatos. 
Kreiptis: KUtras Baldng C&, 
47 Arthur St, Brockton, Mass. 
02402. TeL 617 — 588-6614 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So Kedzie Aveaoe 

TeL: 776-S599 
Chicago, Illinois 60629 

Darbo vai, nuo 9 iki 7 vai. vak, 
šeštad. 9 vaL iki 1 vaL d. 

» _ 

viena galėtų tą knygą išleistL'nos šokiuose veteratų salėje, 
Nutar;a, kad knygos išleidimo 3332 Chicago Rd, Steger prie-
išlaidų kuopa apmokės maž- raiesty, buvo paveikti angiia-
daug 50%, o likusią sumą ban- rūkšties dujų. Iš jų 13 buvo 
dyti surinkti kitokiu būdu, kaip paguldyti šv. Jokūbo ligoninėj 
tai kviečiant prisidėti kitus šau- Chicago Heights, o kiti ten ga
lių dalinius, ar renkant pavie- vo pirmą pagalbą, 
nių asmenų - mecenatų aukas. | A T O S T O G T ; m S P O R T O 

PARODA 
International Amphitheatre 

patalpose penktadienį prasidė
jusi atostogų ir sporto paroda 
tęsis 10 dienų. Parodoje daly
vauja atstovybės vasarviečių iš 
keliasdešimt valstybių. Taip 
pat yra daug stovyklavimo, 
meškeriojimo, laivininkystės, 
vežiojamų "namų" eksponatų. 

Žinodamas kuopos nuomonę 
knygos išleidimo reikalu, pirmi
ninkas ves pasitarimus su ati
tinkamais asmenimis ir apie re
zultatus informuos kuopą. 

Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti užkandžiais ir kavute. 

Vasario 11 d. 12 vai. unifor
muoti kuopos šauliai-ės dalyva-

r̂ - , * »_ ,v *r • ,e • vo Lietuvos vėliavos pakėlimo Dr. J. Genys kalba Vasano 16-sios . . . . . . ,m 
minėjime Chicagoje Marijos aukšt. »-*umese P™ Cicero miesto 

Nuotr. P. Maletos | halės. 
Vasario 12 d. 

mok. salėje 
x Gausiomis aukomis skaity

tojai stiprina savo dienrašt}. Po 
7 dolerius aukojo: 

Mikas Vinclovas, Cleveland, 
Teodoras Gečas, Chicago, 
Leokadija Matulevičienė, 

Chicago, 
Aug. Ftasnius, Chicago, 
Mary Sutkus, Chicago. 
Visiems rėmėjams tariame 

malonų ačiū. 
X Aukų atsiuntė: po 4 dol. 

— Kun. P. A. ShakaUs, Frank 

Altos Cicero 
skyriaus rengtame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime uni
formuoti kuopos šauliai su vė
liavom dalyvavo pamaldose ir 
parapijos salėje įvykusioj aka
deminėje dalyje. 

Alf. Gailiu* 

"DAILY NEWS" BUS 
L2DARYTAS 

Vyko ilgiau užsitęsę pasitari-
Stirbys. Ant. Dirgėla, Jonas mai su unijomis darbininkų. 
Brazauskas, Antanas Jurgėla, • kurie dirba prie dienraščio 

^iimiiiiiiiiiiiiimimiiiiitiiiiimuimiui*. 

į STASĖS FASHIONS 
i Kūdikiams ir vaikam* 
| rūbų krautuve 
I 6237 S. Ketfzte Ave. 
i UI 436-4184 
| 8av. SU** Rar*vW*-f* 

••MtlMltlllWlMIIM»t»M«mmWIIWHMlMM''' 

fonas Mulokas 

VILNIUS 
LENKŲ OKUPACIJOJE 
Si knyga, neseniai gauta. Kie

tais viršeliais. 116 pusi. Išleista 
Melbourne, Australijoje. Kaina BU 
persiuntimu $4.30. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS. 
4545 West 63rd St, Chicago, DL 
M6». "£ T . . 

vrrjHJTRs suur ras 

LIEPKALNIO SODYBA 
— o — 

Romanas is Lietuvos ūkinin
kų gyvenimo. Iliustracijos Dr 
agr. Antano Verbicko. 440 psl. 
Kaina su persiuntimu $1051. 
Leidėjas — Lietuvių agronomų 
«a junga. 1977 m 

Užsakymus siųsti 
ORAUOAS, 4545 W. BU4 9L 

Chlrago, III. 00688 

Dalia R. Bulgaris; po 3 dol. — 
B. Saldukienė, V. K Baltrušai
tis; po du dol. — B. Martick, J. 

"Daily News". Pagaliau priei
ta išvada, kad to dienraščio ne
galima išgelbėti. Tarnautojams 

Mikulis. J. Skeirys, H. Kabliaus-' dar bus išmokėta 2—8 savaičių 
kas. Ip. Dalangauskas. M. D. alga pagal ištarnautus metus. 
Banevičius, A. Maciejauskas, 
A. Pargauskas, B. Kalinauskas, 

naw Ave., Chicago, DL 00829.1 J. Matiukas, VL Jasinskas. Vi-
TeL 778-6700 |at) . |aiems dėkojame. 

Be to, tarnautojų šeimoms pu
se metų dar veiks sveikatos 
apdrauda. Dienraštis sustos 
kovo 4 d. 

TEATRINIO VARGO KELIAIS 
Joocas Kaributas 

^ ^ 

^ 

Memuarai. 50 metų teatrinio darbo sukakčiai paminėti, 
192 pusi. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje 1977 m. Kie
tais viršeliais. Kaina su persiuntimu $10.30. Užsakymus 
siųsti — 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St, Chicago, DL 60626; I 
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