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Tarybinėje mokykloje 
Mokytojai tikrina mokinius, ar jie nenešioja medalikelių 

24 

Telšiai 

mokiniai lanko bažnyčią, jie drą-
mokvtoia 

Sigitas (IV kl.), Vida (VII kl.) Ritai Kirkliauskaitei (Vn kL), 
ir Valentinas (XI kl.). Rimšai bu- Marytei Avižinytei (VIII kl.) ii 
vo tikintieji ir jų vaikai — pa- Danutei Skaramakaitei (VIII 
vyzdingi. 1977 gruodžio 2 A. kl.). 

V-je vidurinėje mokykloje mo- Rimšienė buvo laidojama su re- v . 
kytojai pradėjo tikrinti, ar vaikai liginėmis apeigomis Videniškių 
nenešioja medalikelių. kapinėse. Vidurinės mokyklos di-

Mokytojos Šiluvienė ir Povilo- lektorius A. Marcinkevičius mo- !!ai P n s l Pa z ] n o - J > a d a 

nienė bei inspektorė Matūzienė kiniams griežtai uždraudė daly- J !e™s P a a i ^ . i n o i . K a s l a n ; k o b a f 
pasikviečia vaikus po vieną, rei- vauti Rimšienės laidotuvėse — * * ? * : n e g a h b u 1 1 P 3 ^ 1 ^ 0 eI" 
kalauja prisipažinti, kad vaikšto IV, VII ir XI klasių mokiniams g e s i ° 
j bažnyčią ir išduoti draugus. paskelbė: "Kadangi Rimšienę 

Panašūs dalykai vyksta Že- laidos su bažnyčia — mokiniai 
maitės vidur, mokykloje. Mokyto- laidotuvėse nedalyvauja — lai-
jos: Bartkienė, Serelytė, Aus'ytė, dotuvėse kad nematyčiau nė vie-
Kamišova l:epia moksleiviams i'-o mokin-o". 
atsakinėti į ateistines anketas, Direktoriaus A. Marcinkevi-
grasina lankančius bažnyčią nu- fiaus draudimas - ne vren:nte-
bausti, o Karnišovą net ausis su- fe Lietuvc'e. Mokiniams arba vi-
kioja. Pamačiusi mokinį prie alto- s^kai neV^ž'a—a r'alvvauti re-
riaus, gąsdina, jog už ausų nu- liginėse laidotuvėse, arba per pa-
temosianti nuo altoriaus. maldas re turi būti šventor'u-'e 

Tėvai painformavo apie tai di- ir tik lydint j kapines vėl gali 
rektorių, o šis pareiškė, kad ga- prisijungti prie laidotuvių eise-
iį vaikus atsiimti iš mokyklos, n 0 s . 
tegu juos klebonas moko. 

UŽ BAŽNYČIOS LANKYMĄ 
MAŽINAMAS ELGESYS 

MOKINIAI DAUŽĖ KRYŽIUS 
KAPINĖSE 

Musninkai (Širvintų raj.) 
1977 vasarą į Musninkų nr'es 

t'ilf buvo atvežta į poilsio ir dar
bo stovyklą Vilniaus moksleivių. 
Liepos 3 naktį buvo nusiaubtor 
vietinės kapinės: 16 paminklų su
daužyta, kiti išvartyti, sudaužy
ta daug Nukryžiuotojo figūrų. 
Milicija išaiškino, kad nusikalti
mą padarė X klasės mokiniai-

Bradauskas ir Reimeris. 

LAIDOTUVIŲ METU MOKI
NIAI LAIKOMI IJŽ BAŽNYČIOS 

DURŲ Dubičiai (Varėnos raj.) 

Videniškiai (Molėtų raj.) 

Širvintų raj. Vykdomojo komi
teto pirmininko pavaduotojas D 
Tverbutas kelis kartus maldavc 
kleboną, kad šis ramintų tikin
čiuosius, suniokotų paminklų sa Dub'čių aštuonmetėje mokyk 

loję 1977-78 mokslo metais, už- \ininkus. Musninkiečiai norėtu 
Buvusi Videniškių vidurinės baigus pirmąjį semestrą, už baž- pavaduotojo D. Tverbuto dėme-

m-los kiosko pardavėja Apaloni- nyčios lankymą sumažino elgesio si atkreipti į jaunimo dnrovin 
ja Rimšienė 1977 lapkričio 30 pažymius šiems mokiniams: Al- auklėjimą, nes Musninkų m 
žuvo .autoavarijoje, o praėjusiais fredui Avižiniui (II kl.), Virgini- komjaunuolių kasdieniniai užsi
metąs gruodžio 30 nr'rė jos vy- jai Adamavičiūtei (VTf kl.), Ma- ėmimai — vyno gėrimas ir b:au 
ras Ignas. Liko našlaičiai vaikai: rytei Skaramakaitei (VII kl.), rfausi keiksmai. 

KIEK PASAULYJE VYSKUPIJŲ 
Vatikanas. — Vatikane išleis

ta vadinamojo "Popiežiškojo 
metraščio" (Annuario Pontifi-
cio) naujausia laida, kaip papras
tai, pateikia paskutinius duome
nis apie katalikų Bažnyčios da
bartinę padėtį. Annuario Ponti-
ficio yra pagrindinis informacijos 
šaltinis apie katalikų Bažnyčią 
įvairiuose pasaulio kraštuose, re
ligines, administracines, mokslo 
ir kitas įstaigas, vyskupijas, vie
nuolijas, įvairias organizacijas. 

Metraštis informuoja, jog kar
dinolų kolegiją dabar sudaro 132 
nariai, pasaulyje yra 2,282 vys
kupijos, 97 vyskupų konferenci
jos. Vien Romoje veikia 16 po
piežiškųjų universitetų, o kituose 
kraštuose 47 universitetai, 35 
bažnytinių mokslų fakultetai ir 
34 teologuos fakultetai. 

Praėjusiais metais Apaštalų 
Sostas užmezgė diplomatinius ry
šius su dviem naujom valstybėm 
— Kongo liaudies respublika ir 
Papua Naują'a Gvinėja. Vatika
nas dabar palaiko d^omatinius 
santykius su šimtas še^ionrs pa-
saul'o valstybėms, iš kurių 8P 
turi savo diplomatines atstovybes 

Vatikane. 
Atstovybių sąraše, Metraštyje, 

minima ir nepriklausomos Lietu
vos atstovybė prie Šv. Sosto. Lie
tuvos vyskupų padėtis naujame 
Metraštyje nėra pasikeitusi. To
kia ji yra jau daug metų. Annu
ario Pontificio žiniomis, nei viena 
Lietuvos vyskupija neturi savo 
vyskupo ordinaro, tiktai dvi — 
Kauno ir Panevėžio — vyskupijos 
turi apaštalinius administrato
rius. Kitos Lietuvos vyskupijos tė
ra valdomos kapitulinių vikarų. 
Metraštis rašo, kad Vilniaus 
apaštaliniam administratoriui 
Julijonui Steponavičiui ir Kaišia
dorių vyskupijos augziliarui ne
leidžiama eiti savo pareigų. 

Peru komunistai 
apie Kiniją 

Maskva. — Tass pacitavo Peru 
komunistų partijos pareiškimą 
apie Pekino vadovybę. Komuni
kate sakoma: "Dabartinė Pekino 
valdžia užsienio politikoj visiš
kai atsisakė tarptautinio komu
nistinio ir darbininkų judėjimo 
idealų, vis arčiau glaudžias su re
akcingiausiomis imperialistinė
mis jėgomis ir žengia gėdingu 
išdavystės keliu. Peru komunis
tams, kaip ir kitiems doriems pa
saulio žmonėms, kelia susirūpini
mo faktas, kad maoistai atmetė 
ir paskutinę Sovietų Sąjungos ini
ciatyvą sureguliuoti abiejų vals
tybių rantykius, atmetė ir daug 
kitų ankstesnių". 

POPIEŽIUS KREIPĖSI Į RAUDONĄJA 
BRIGADA 

Juusninkų, Ukmergės aps., bažnyčia, pastatyta 1865 metais 

P. Korėjos liktuvę 
sovietai apšaudė — 

Helsinki. — Pietų Korėjos 
lėktuvas neklausė į-pėjimo, kad 
jis įskrido į sovietų erdvę, nukry
po į šalį 1,000 mylių, sako so
vietai. Po to, kai pilotas ignoravo 
lėktu/ų naikintuvų duodamu? 
ženklus ir šviesos signalais įsaky
mą nusileisii nurodytam aerodro
me, naikintuvai jį apšaudė. Lėk
tuvas nusileido ant ledo, buvc 
sugadintas, sparnas nu'aužtas 
Nuo apšaudymo žuvo du žmonės 
13 sužaistų. Visa drama vykc 
naktį. 

Amerikai tarpininkaujant, so
vietai leido į Murmanską atskris
ti Pan Am lėktuvui ir paimti ke
leivius. Lėktuvas juos atgabenc 
į Helsinkį, kitas Pietų Korėjos 
lėktuvas nuskraidino į Japoniją ir 
P. Korėją. Neišleido tik įgulos. 
Juos tardo, aiškina, kodėl lėktu
vas buvo taip toli įskridęs į So
vietų teritoriją. 

New Yorkas. — Moterų prob
lemomis besirūpinanti Jungtinių 
Tautų komisija priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalaujama, kad kari
nių konfliktų atveju moterims ir 
vaikams būtų suteikiama ypatin
ga globa. 

Roma. — Paulius VT kreipė
si į Raudonąją brigadą, prašyda
mas vardan humaniškumo nežu
dyti Aldo Moro. Jo pareiškimas 
buvo paskelbtas prieš baigiantis 
ultimatumo terminui. Jame sako
ma: "Meldžiuosi parpuolęs ant 
kelių... Nors aš nežinau, kas jūs 
esate, bet prašau, paleiskit tą 
žmogų be jokių sąlygų. Meldžiuo
si ir už jus, myliu jus". 

Vatikano sluoksniuose sako
ma, kad popiežius pirmą kartą 
pavartojo žodį "aš", vietoj įpras
tinio "mes". Tai aiškinama, kad 
jis j Raudonąją brigadą kreipėsi 
asmeniškai. Kreipimasis parašytas 
jo paties ranka. 

Roma. — Italijos vyriausybė 
:gnoravo Raudonosios brigados 
ultimatumą, teroristų neišleido. 
Šeštadienį padbaigė terminas, ir 

po to nebuvo jokio pranešima 
koks likimas Aldo Moro. 

Panamos šefas Torrijos pasi
siūlė tarpininkauti tarp Italijos 
vyriausybės ir Raudonosios briga
dos išlaisvinti Moro. 

Naujos išlaidos 
J. Tautoms 

New Yorkas. — Jungtinės 
Tautos turės prie savo biudžeto 
pridėti dar 54 milijonus dolerių 
pusei metų išlaikyti karinius dali
nius pietiniame Libane. Kai iš
laidos buvo proporcingai išdalin
tos visiems JT nariams, Sovietų 
Sąjunga, Kinija ir kiti komunisti
niai kraštai pareiškė, kad jie pi
nigų neduos. 

Svetimšaliu legionie
riai į Chadą 

Paryžius. — Chado, prancūzv 
globojamos valstybės Afrikoje vy 
riausybė paprašė daugiau pagal 
bos .prieš Libijos remiamus suki 
lėlius. Prancūzai pasiuntė ginklų 
amufrueijos ir 350 svetimšalio le 
gionierių, kad tie galėtų apsaugo 
ti 4,500 ten gyvenančių prancū 
ru. Tokijo prekybinį jatvėj 

Vance misi įą Maskvoj 
—,-.. kaige 

Maskva. — Vance su Gromyko 
susitiko keturis kartus. Kalbėjosi 
ne tik ginklų apribojimo sutar
ties reikalais, bet aptarė ir Vid. 
Rytus bei kitus klausimus. Tarp 
ki'ų temų buvo paliestas ir inci-
lentas prie Amerikos amba:ados, 
kai milicija suėmė prisirakinusią 
Ireną McCIellan, o sovietų komu 
nikacijos priemonės atsisakė to 
momento nuotraukas ir filmus 
oro bangomis perduo'i į Ameriką. 
Tass tą reikalą išaiškino savaip: 
ai dar vienas būdas Amerikos 

buržuazinei spaudai surežisuoti 
naują sensaciją apie žmogaus tei
sių Sovietų Sąjungoj paneigimą. 

Šeštadienį Vance susitiko su 
Brežnevu. Buvo paliestas jautrus 
reikalas — sovietų karių buvimas 
Afrikoje. 

Siūlo mažiau motery 
l kariuomene 

Wasbingtonas. — Armijos stu
dijų įstaiga rekomenduoja į ka
riuomene imti mažiau moterų 
negu dabar imama. Moterys ka
riuomenėj tris kartus daugiau 
serga arba negaluoja negu vyrai, 
ir tai sudaro nemaža keblumų. 
Siūloma į armiją priimti tik 
75.000 moterų ir jas paskirstyti 
į 61 darbų bei pareigų kategori
ją. Iš viso armijoj yra 345 darbu 
kategorijos. 

Šiuo metu armijoj yra 45,237 
moterys. 

Ugandoj tai būdinga 

Kampala. — Ugandos vicepre
zidento Mustafa Adriai saugai 
nušovė 12 žmonių gatvėje, kai 
įvyko paprasta automobilio ne
laimė ir Adriai buvo sunkokai 
užeistas. Saugai manė, kad tai 
atentatas, pradėjo į visas puses 
šaudyti. Buvo suimta 160 žmo
nių. 

New Yorkas. — Amerikoj yra 
1,434,000 lovų ligoninėse. Jų per 
daug, ir jų viena iš keturių yra 
tuščia, dėl to sveikatos sistema 
per metus turi 2 bil. dol. nuosto
l iu sako Biue Cross. 

ISPANU KOMUNISTAI NUTRAUKIA 
RYŠIUS SU MASKVA 

Madridas. — Ispanijos komu-1 da mandatą vesti nuosaikią poli-
nistai nutraukė ryšius su Mask-itiką ir ieškoti dialogo su ispanų 
.ra. Partijo- konvencijoj 968 bal- centristais, dabartine vyriausybės 
•ais prieš 218 buvo nutarta baigti koalicija. I-r^nijos komunistai 
**N9(s»fZcir'mio sti-bas komunizmu. 'r jrru sr.ks*T3is beuo avangarde eu-
išmesti žodį "leninizmas" ir pa
gal partijos statutą tik būti 
"marksistais, demokratais ir revo
liucionieriais". 

Tokiu būdu konvencija parti
jos vadui Santiago Carrillo duo-

ro-comunizmo, dabar dar labiau 
advokataus nusigręžti nuo rusų 
stiliaus komunizmo. Laukiama, 
kad po ispanų tą patį gali pada
ryti ir prancūzų komunistai, o 
gal ir italų. 

* Saugumas sufabrikavo 
raportą 

Hamburgas. — Dr. Juri No-
vikov, vienas žymiausių sovietų 
gydytojų — psichiatrų, pasitrau
kęs į Vakarus praėjusių metų lie
pos mėnesį, paliudijo, kad 1970 
sovietų saugumas sufabrikavo ra-
DOrtą apie gen. Piotr. Grigoren-
ko, tartum j?s būtų buvęs nesvei
kas ir reikalingas uždaryti į psi
chiatrinę ligoninę. 

Grigorenko gavęs leidimą atvy
ko į Ameriką (pasigydyti, ir 
Maskva atėmė jam pilietybę. 

Didele sąskaita 

Haga. — Aiškėja, kad super-
tanklaivio Amoco Cadiz nusken
dimas ir naftos paliejimas prie 
Prancūzijos krantų vienam savi
ninkų — Shell kompanijai — 
brangiai kainuos. Nuvalymas pa
krančių sąskaita — 20 mil. do
lerių, ir draudimo kompanijos ne-
^adengs. Draudimas atlygina tik 
laivo netekimą — 12 mil. dole
rių. 

Grigorenko gavo 
azylio teises 

New Yorkas. — Piotr Grigo
renko, kuriam sovietai atėmė pi
lietybę ir neleidžia grįžti namo, 
naprašęs azylio teisių Amerikoj, 
jas gavo nuo prašymo įteikimo 
po 24 valandų. 

Lodzė, Lenkija. — Kažkoks 32 
metų Morkus, negalėdamas su
laukti tramvajaus į tą miesto da
lį, kur jam reikia, supykęs įšoko 
į pirmą pasitaikiusi, išme ė tram
vajaus mašinistą ir pradėjo vai
ruoti. Neilgai važiavo, policija jį 
tuoj sulaikė. 

Carteris pakviestas 
j Panamę? 

Panamos Miestas. — Prez. Car-
teriui pasiųstas kvietimas gegužės 
12 atvykti į Panamą ir formalio
se ceremonijose pasikeisti ratifi
kacijos dokumentai".. Panamos 
radijo žiniomis, Carteris Pana
moj praleis tik kelias valandas, 
grįš tą pačią dieną. 

Spaudos sekretorius Jody Po-
well sako, kad tas reikalas dar 
neaiškus, Baltuosiuose rūmuose 
nebuvo diskutuota ir datą jis su
žinojęs iš Panamos pranešimo. 
Panašiai sakė ir Valstybės depar
tamento atstovas. 

Kitomis žiniomis, Panamos še
fas Torrijos žada pakviesti visus 
senatorius, kurie tą reikalą teisin
gai suprato ir rėmė. Ceremonijo
se dalyvaus ir keletas Lotynų 
Amerikos prezidentų. "Dabar aš 
būsiu Amerikos didžiausiu sąjun
gininku", sakė Torrijos. 

Santiago. — Buvęs Čilės krikš
čionių demokratų partijos pirmi
ninkas Jaime Castillo, išbuvęs 
pusantrų metų tremtyje, Venecu-
eloje, sugrįžo į tėvynę. Castillo 
yra vienas tų žymių Čilės politi
nių veikėjų, kurie 1976 pasirašė 
ir paskelbė dokumentą, atkrei
piantį viešosios nuomonės dėme
lį į Čilėje vykdomus pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimus. 

fULENLORIUS 
Balandžio 24: Fidelis, Dodą, 

Valimantas, Grožvyda. 
Baland/io 25: Morkus evange

listas, Me!a, Tolmantas. Žada. 
Saulė teka 5:00, leidžias 6:39. 

OH*š 

Dalinai apsiniaukę, 50 proc 
galimybė lietaus, apie 52 laips
niai. 

file:///ininkus


j DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. balandžio mėn. 24 d. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
ATVIRAS LAIŠKAS 

Patikslinimas K. Motušio ko
respondencijos "Drauge" balan
džio 3 d. apie Juozo Daumanto 
saulių kuopos išrinkimą direkto
rių korporacijai vadovaut i 

Buvo sušaukta Juozo Dau
manto šaulių kuopos du direk
torių posėdžiai i r an t ras meti
nis narių susirinkimas 1978 m. 
balandžio 2 d., sekmadienį, 
"Trakuose". 

Dviejuose posėdžiuose buvo 
nutarta, kad registracijos do
kumentų nuostatai prieštarau
j a Šaulių sąjungos statutui . 

Po direktorių išrinkimo, pa
aiškėjo, kad nesiderina valdy
mo forma su LŠST centro val
dybos potvarkiais ir mūsų lie
tuviškomis tradicijomis, todėl 
specialiai buvo sušauktas ant
r a s šaulių kuopos susirinkimas 
ir pateikta 9 punktų darbotvar
kė. Buvo Išrinktas prezidiumo 
pirm. K. Rakūnas ir sekreto-

SAN FRANC1SCO L B 
APYLINKĖS ŽINIOS 

— Julija l i e sy tė - F rase r su
ruošė įvairių tautybių margu
čių parodą EI Sobrante mieste
lio bibliotekoje. Buvo rodomi 
lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir 
čekų margučiai ir knygos apie 
kiaušinių marginimą. 

— S. F. lietuvės prieš Vely
k a s susirinko Aldonos Seghal 
namuose margučių marginimo 
vakarui. Iš 14 dalyvių, gal 
pusė buvo antros ir trečios 
kar tos . Danutė Janutienė pa
demonstravo marginimą vašku, 
o paskui visos išmėgino savo 
gabumus. 

m UTHLAMAN WOWU>WTDK OAILT 
^ i ^ . , ^u . . Oskaro, 13 Pobtatorf *»0* 

except Sundays, Legai MolKUys, daya ftfter Chrtotmu 
aad Easter by tbe Uthuanian Catholic Preae Sodely. 

Subecription Rates: $33.00 — Chicago, Cook County 
tJUnotf and Canada Ebewnere m che C.S.A $31.00 Foreig* 
Tountne* $34.00. 

Svečias UB Vakarų apygardos suvažiavime Los Angeles Nuotr. A. Gulbinsko 

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
JAV TAIKOS KORPUSAS 

surasime būrelį 
yra tarnavę ar 

VLADAS RAMOJUS 

Šiame krašte 
Buvo įvairių klausi- . lietuvių, kurie 

mų apie lietuvių papročius i r ! o a b a r tebetarnauja JAV Taikos - ™ T T " f * ? T " ! ? 
kultūrą. Visoms lietuviškai ne-U0rpuse (Peace Corps). Tai dau-: h ^ S ° S " n ę ^ ^ k a n

t
d l d a . 

kalbančioms buvd duota po < £ Į į f c i S iauni žmonės, ką tik-bai- f * k ™ \ Z V° l r . į n t r a j a l ^ a v e s z m o m ų . 
~ ™ i < ™ ™ ™ ^ - « H * « r i į u n I v e r s i t e t u s , užs&šo savanb tapybos-kadmaja i sugnztana*, valgo, praus.as. zempliorių mėnraščio "Bridges" 
susipažinimui. D . i. 

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Šv. Kazimiero lituanistinę 
r ius J. Naujokas. Darbotvarkę šeštadieninę mokyklą šiuo metu 
susirinkimas priėmė be p a - T a n k o 118 mokinių. Veikia 10 
taisų. 

riškai dvejų, metų tarnybai ku
riame nors atšilikusiame pasau
lio krašte. JAV Taikos korpusą 
įteigė prezidentas J. F. Keniledy 
ir jo laikais Taikos, korpusas pa
siekė, žydėjimą —."turėjo apie 
16,000 savanorių. Vėliau savano-
rių skaičius smarkiai krito ir jų skyrių, vaikų darželis i r dvejų 

Praeito susirinkimo protoko- ' metų lituanistiniai pedagoginiai, beliko apie §,000. Šių metų pra-
lą skaitė, jį surašęs K. Motušis, i kursai . Šiais mokslo metais į | džioje visoje Amerikoje per spau
dei kurio kilo gyvos diskusijos, i mokymo darbą yra įsijungę; Ją ir kitas komunikacijas priemo-
Dar papildomai K. Motušis no- nauji mokytojai: P. Abelkis, R. nes buvo pravesta plati propa-
rėjo įnešti savo parašytą rezo-! Polikaitis, V. Polikaitytė, R. j gandą, kad daugiau universite-
liuciją. bet susirinkimas nepa- ' Vilkaitė (jie visi šio^e mokyklo-j tus baigusių jaunų žmonių sto- Į r"'**"*"* " ' 
geidavo. Prezidiumo pirminin-1 je yra baigę pedagoginius kur-! tų į Taikos korpusą ir tikėtasi! 

kas K Rakūnas protokolo dis-! sus) ir R. Kontrimienė. j narių skaičių pakelti iki 8,000, 
kusijas sustabdė ir pareiškė, | Neseniai buvo išleistas l a i - , k i e k pakeitus ir pačia tarnybos 
kad subjektyviai parašy tas K. \ kraštelis "Saulutė". Turinyje į paskirtį bei apmokymo progra-
Motušio protokolas y ra t a i sy t i - ' daug rašinėlių, eilėraščių " ir• ™$-
nas- ! iliustracijų. Paliečiamos ivai- Š. m. sausio 26 d. iš San Fran-

Kuopos pirrnininkas įrodė do- i r ios temos: atostogos, kelionės,įciseo apie 70 į Taikos korpusą 
kumentaliai LŠST (Illinois vals- j šventės, asmeniški išgyvenimai įstojusių kandidatų išskrido- tar-
tijos) ir Los Angeles kuopos I ir pastabos. Redagavo gabes-. nykai tolimuosiuose Filipinuose, j žodžiu, Taikos korpuso narys, is-
registracijos dokumentų skirtu- nieji mokiniai mokytojų prie- Iš visos Amerikos sulėkę kandi-; mo\iąs' vieną fcurį dialektą, ne-
mą ir pranešė, kad dėl tų skir- žiūroje. Mokslo metų pabaigo- į datai buvo apgyvendinti gražia- '• m0]^ oficialiosios kalbos, bet su-

nežinomą vietą. Filipinai tiesiog 
perpildyti gyventojais. Manilos 
mieste oficialiai gyvena 7 milijo-

Po ilgokos kelionės pasiekę Fi- nai žmonių, o neoficialiai 14 mi 
lijonų. Dieną ir naktį pilnos 

jie ten gyvena, 
Visokių palapi-

tpgyvendinti viename vienuoly- nių, būdelių pilna gatvėse, šo
ne. T a m e vienuolyne per 5 — 6 duose, pievose. Pamatę ameri-
savaites kandidatai ėjo' apmoky- kietį, jie šaukia: "Hey, Joe!" Prie 
rao programą. Svarbiausi apmoky- to visko reikia priprasti. Pietinė-
mo programos punktai išmokti je saloje, kur yra didelis ir gyven-
vietos kalbą, pažinti žmonių pap- tojais parpildytas Davab miestas, 
ročius, kultūrą ir t. t. Nors didžio- pilna kariuomenės ir yra vadina-
ji- dalis" filipiniečių supranta iri mos "uždraustos zonos", į kurias 
kalba angliškai, bet su jais daug įeiti ypač užsieniečiams pavojin-
geriaus susidraugauti bei kartu j ga ir kartu draudžiama, nes jose, 
dirbti, kai moki jų kalbą. Ir JAV atrodo, veikia filipiniečių musul 

Pa*to iilaidaa m<i tinant, pakrlUTimal už gauta* p*«oun» 
ratas nesiunttami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo ad
reso, garas Ii jo mokesti atžymima iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO preaomeraf a mokama II aaksto 
metams 6 mėn. 3 mec 

docago ir Cook apskr. $33.00 $19.00 $15.00 
Kitur JAV 31.00 18.00 13.00 
Kanadoje 33.00 1900 15.00 
Užsienyje 34.00 20.00 15.00 
Savaitinis 25.00 15.00 9.00 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo. Juos grąžina tik iš anks 
to matarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus pra-
lymą 

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

• Redakcija dirba kasdien 
830 — 4:00. šeštadieniais 
830 — 12:00. 

TiiiiiilHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

DU. K. G. DALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinę Chirurgija. 

3449 So. Pulaski Rd. (Crsuvford 
Medical Boilding) Tel. LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pasai susitarimą. 

Taikos korpuso vadovybė taip pat 
pageidauja ir nori, kad kiekvienas 
korpuso narys, kurioje šalyje jis 

bą. Kai kuriose Šalyse su kalba su
sidaro ir sunkumų. Pvz. Filipi
nuose, išsimėčiusiuose eilėje salų, 
yra per šimtas įvairių kalbos di
alektų. Oficialioji kalba vadina
ma "Talagog", o tie kandidatai, 
kurie skiriami pvz. į pietinę salą, 
mokomi "Visavan" dialekto irt. t. 

tumų atsistatydino ir siūlė su- je dar žada vieną numeri iš- me viešbutyje, turėjo progos ap-
sirinkimui palikti anksčiau bu- į leisti. žiūrėti miestą ir, prieš kelionę ga
vusią valdybą, o korporacijai Praėjusiais metais suorgani- vę visą eilę adatų nuo įvairių li-
panaikinti. j zuotas fondas, kurio lėšomis gų, pakilo lėktuvu į Filipinus. 

J . Naujokas pridėjo: "Kaip [ buvo pasiųsti 5 jaunuoliai į Ii- Visiems buvo griežtai nustatytas 
t ik mums reikia daugiau jung- j tuanistikos seminaro kursus prie bagažo svoris — tik 80 svarų, 
t i s ir vienytis, o ne skaldytis", j Rochester, N. Y. Jie visi šiais nors išvyko dvejų metų tamy-
i r siūlė palikti, kaip veikta ik i ' mokslo metais dirba ntuanist i- : bai be teisės atostogoms sugrįžti į 
ši°l- I nėj mokykloj. Šių metų vasarą! šį kraštą. 

Prezidiumo pirm. K Raku- j irgi numatoma keletą paremti I — ~ ~ 
nas pasiūlė balsuoti: "Ar palikti i vykstant į lituanistinius kursus, j T u r i u patikslinti, kad pik. S. 
valdybą tom pačiom pareigom, apmokėti kelionės išlaidas. Tam Rusteika t ikrai nebuvo čekistų I atostogų ir nuvyksta i būsimąją 

sikalba toje vietovėje, i kurią jis 
paskirtas dvejų metų tarnybai. 
Apmokymo metu taip pat pabrė
žiama, kad Taikos korpuso na
riai nesikištų į vietos politiką, o 
tik savo tiesioginiu darbu atlik
to misionierišką uždavinį. 

Reikia pačiam susirasti pastogę 

Po 2 — 3 savaičių apmoky
mo kandidatai gauna savaitę 

kuri 1977 m. buvo išrinkta; a r 
pasilikti prie registracijos kor
poracijos?'' 

Susirinkimas vienbalsiai (75 
nariai) , rankų pakėlimu patvir
t ino pasilikti seną valdybą sa
vo pareigose, o direktorius ir 
korporaciją panaikinti. Prieš 
balsavo vienas. Susilaikiusių 
nebuvo. 

Reikalas aiškus ir išspręstas 

reikalui lėšoms sutelkti balan
džio 22 d. ruošiama mokvklos 

nužudytas Červenėje. 1941 m. ; tarnybos vietą. Kai kuriems tenka 
birželio 24 d. ankstyvą rytąi*y*ti už kelių šimtų ar daugiau 

monų partizanai. 
Atvykęs į svetimą miestą, Ta i 

kos korpuso narys nueina į dar
bovietę, susipažįsta su vadovybe 
ir ieško pastogės, kurią surasti, 
kaip minėjau, nelengva. Yra vieš
butėlių, bet jie b rangūs , o Tai
kos korpuso nariai nėra atlygina
mi amerikietiškais doleriais ir 
aukštomis algomis, bet vietiniais 
pinigais gauna tiek, kiek tą patį 
darbą dirbdamas gauna filipi
nietis. Taigi kai kuriems" tenka 
grįžti atgal į Manilą tęsti apmo
kymo, nesuradus pastogės, bėt jau 
užmezgus ryšį, pvz. su vietine ku
nigų seminarija ir pan. 

Kokia brangi y r a Amer ika 

Praėjus šešioms savaitėms ap
mokymo, kandiatas jau yra pa
ruoštas ir kartu pasidaro pilnu 
taikos korpuso nariu, nors atly
ginimas mokamas nuo tos dienos, 
kada jis prisistatė į centrą dar bū
damas JAV. Taikos korpuso lė
šomis jis vėl nuskraidinamas į 
paskyrimo vietą. Mažo ūgio fili
pinietis, įmonės viršininkas, pas 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marauette Medical Center 
S1S2 So. Kedzie Avenue. 

Vai- pirmad., antrad ir ketvlrtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Sestad. nuo 1 iki S vai. 

Pagal susitarimą.. 
Ofiso telef. \VA 5-2870. 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048. 

TeL ofiso HE 4-5849; rez. 388-2233 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street 

VaL: pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir Seat. 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir bato: OLympie 2-41» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien l - » vai. ir 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki i vai. popiet. 

TeL REUance 5-lxll 

Dft. WALER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12-4 vai. popiet jr 6-8 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BCILDING 

7156 South Western Avenue. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2918 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO LIGOS 

. 2858 W«st 63rd Street 
Chicago, Dlinois 60629 

Tel. — 476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pereme 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 Weat 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

balius. Tikimasi, kad v i suomet Rusteika su kitais mirtininkais j kilometrų. Darbovietę suranda - hįįn]o a d m i n i s t r a c i j o s m o k s . 
nė parems lituanistinio švietimo išvestas iš bendros kameros, j Taikos korpuso vadovybė pagal I ( N u k e l t a į 4 psl.) 
reikalus. 

l i tuanist inė mokykla įsteigta 
1949 m. prel. J . Kučingio, kuris i I kamerą 
ją rūpestingai globoja i r duoda i negrąžino. 

Jį asmeniškai, kaip buvusį Ka- Į kandidato turimą diplomą ir spe-
ro mokyklos lektorių pažinau, j cialybę. Bet blogiausia su pašto-

mirtininkų čekistai ' ge. Ją reikia pačiam susirasti, nu-
Netrukus vokiečių v>' k u s i t o l i m 3 pasaulio kampą, į 

patalpas. Mokyklos vedėjas 
daug pastangų ir laiko šiai mo
kyklai skiriąs, y ra V. Pažiūra, 

Po susirinkimo galutinai paaiš-įTėvų komiteto pirm. V . Buro-
kėjo: korporacija panaikinta j kas. Mokykla atlieka didelį 

valdyba pal ikta savo parei- darbą, supažindindama su litu-
' anistiniais dalykais jaunąją kar-

Kazys Karuža, | tą. paruošia sąmoningų narių 
rr.se 

karo aviacija bombardavo 
Minsko miestą, sugriovė ir ke
letą kalėjimo pastatų. Kaliniai į 
buvome perkelti į kitą korpusą. 
Nakčia birželio 24-25 d. visas 
kalėjimas buvo evakuojamas 
Červenės link. Žygio metu vo-

| roję mirtininkų nematėm, o 
J. Daumanto šaulių kuopos lietuvių organizacijoms ir t u o kalėjime neliko nei vieno ka-

pirnuninkas 

HENRIKAS KAČINSKAS 
CALIFORNHOJE 

pristabdo nutautėjimą.. Gaila, j linio. Tad i r Červenėje Rustei-
kad ne visi š ias pastangas tin- j ka nežuvo. Nužudymo data. 

prileistina. birželio 24-ji. nes 
mirtininkai buvo kur tai likvi-

kamai įvertina. Ig. ML 

PATIKSLINIMAS duoti prieš birželio 24 naktį. I š 
mirties bausme nuteistųjų pa
žinau: pik. S. Rusteiką, av. kpt . 

Daug yra gražios poezijos i r į 'Draugo" Nr. 83. r a šan t apie 
prozos, gražių dainų, i r muzikos a. a. Klaudiją Rusteikienę, iš-
kūrinių. Didelės reikšmės turi j sireikšta: "Josios vy ra s tuojau į A. Švarplaitį. pensininką Raupį 
menininkas, kur i s tuos kūrinius ; buvo suimtas, įkalintas ir 1941 j ir Vandą Pranckonienę. Mirti-
atlieka. 3varbu jo balso skam- j metų vasarą, išvežant iš Kau- j ninku sušaudymo vieta nežino-
besys. muzikos instrumento 
valdymas ir pan . 

Henrikas Kačinskas savo sri
ty je yra tikras maestro. Jo 
gastrolės yra retos, pirmą kar
t ą girdėsime jį Californijo je.! 
Los Angeles — San ta Monika 
apylinkių lietuviai tu rės gerą į 
progą jį išgirsti. Programą pa- : 

pildys Vincė Jonuškaitė - Zau-
nienė žodžiu, o solistas A. Pa-! 
vasaris, akompanuojant pianis
tei R. Apeikytei. daina. Šis pa
rengimas tikrai bus atgaiva vy- , 
resniesiems. o jaunimas tegu , 
pažins Lietuvos talentą. Ren-į 
gria S. Monikos Lietuvių klubas. 

Rečitalis įvyks gegužes 14 d . 
3 v a i D. p. WO:E£CS Club pa-i 
talpose," 1210 — 4th Street 
g a a t a Mciic^. A. T>. 

no kalėjimo kalinius, bolševikų \ ma. t i k liudininkų pasakojimais 
enkavedistų nužudytas Červe-jbuvo sušaudyti Minsko apylin-
nėje". kėj. O. Žadvydas 

R U M M A 6 E S A L E 
vM '.A.N A>ii COMMl.SrTY CHiRCH 

VOCTH CESTER 
4600 West PctersOB ATenoe 

Chicago, niiiK.i-
THCRSDAY, Al'HII 27TH 

10:00 AM. TO 8 P.M. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKTŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
Ofisas: 

700 North MicMąan, Saite 409 
Valandos pagal susitarimą 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
Hetv. 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; defitad. 10-3 vai. 

Ofis. teL 735-4477; Rez. 240-2839 

DR. L DECKY* 
GYDYTOJA m CHIRLRGfi 

Specialybe — Nervų tr 
F.mocines Ugoa. 

CRA WFORD MEDICAL BLDO. 
•440 So. Pnlaskl Road 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. HE 4-1818; rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell A ve. k&mp. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. * 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik atvitaroa 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSAITfi 

7051 So. W a s h t « u w — Tel. 778-0784 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptu* 
Didelis akinių rėmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-5:30 
Ketv. 1-8 v. vak. ŠeŽt. 10-4 v. p. p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Telef. — 282- 4356 
DR. ROMAS PETKUS 

AKTŲ U G O S — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 NO. CFNTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai* 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akintos k 
"Oontact lenkes" 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec 

S 0 P H I E BA R C U S 
RADIO šFJMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA 
lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 <ki 9:30 v ryto. 

Telef.: 434-2413 
1490 A. V. 

7159 S. HAPLEW0OD AVE. 
CHICAGO, TJLL 60629 

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
Radijo Valanda Jan vtrS 35 m. tar

nauja New Jersey, N e w Tork ir Con-
nectlcut lietuviams! 

Kas šeštadieni nuo 4 iki 5 vai. po
piet iŠ WEV~D Stoties Ne-w Yorke 
1330 kil., AM ir nuo 7 iki 8 vai. vak. 
»7.» meg. FM. 

Dirf-kt. l»r JoknlMn 4.' Stnkaa 
14«7 Poroe Drtve 

Monntainside, X. 4. 070*2 
TeL 232-55415 (oode) 201 

KvieCiame taip pat klausyti Lietu
viškų kultūrinių valandų anglų kalba 
15 Seton Hali Universiteto radijo sto
ties (New Jersey WSOU 89.5 meg. 
FM). Pirmad. 7:80-8:30 vaL vakaro. 

(Vadonuija prof. S. Štokas) . 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K d A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad.. antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nao 12 lkl 2 vaL ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. mio 1 U 4 vaL 

r ^ = 

od lietuvių vaikų darželio vaikučiai atlieka programą 
, V i ^ n o 13-_:^_ 3 ea&į*. i latyt: Pauliuc Kudirka. Algis Rxwn, Vikto-
j rac MeEnauika^. Andrius Kudirka, SMtta Seiigal, Dalytė Rawson, Vida 
• C*v' ~r **•* . . . . 

Giedros Nasvytytes-Gudauskienės 
KOMPOZICIJOS 

NORfiCUU SKRISTI Naujos dainos mažiems i r jau
niems. Kaina $2.00 

4 DAINOS 

VIEŠPATIES 
PASAULIS 

METŲ LAIKAI 

— Sopranui 
' mentu. 

su piano akompani-
Kaina $3.00 

— 2emam balsui. Ka ina 1.00 

— Populiarių dainų ciklas. 
Kaina $2.00 

Ufeakymus siųsti: DRAUGAS, 4345 W . 63rd Sfe-., 
Chieago, EL 60629. Ulinojaus gyventojai prideda 5% t aksų . 

Ofe. PO 7-6060 Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western Avenne 
1002 No. Western Avenne 
TeL atsakoma 12 valanda 

489-4441 _ 561-4605 

į t a igos b bato teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 8o.40th Ooart, Cicero, m 
Kasdien 10-12 h- 4-7 

taskynia treč. Ir *e*tad 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
fcr ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880, rezid. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 6Srd Street 
Oflm telef. RE 5-4410 

RezklencijOH telef. GR S-O017 
Ofiso vaL; pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vai. popiet 

Ofl«w tel. H E 4-212S. Sumų OI 8-61M 

DR. Y. f UMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Vai.: pirm., antrad., ketv. Ir p«n*tad. 

2-5 Ir 6-? — U anksto susitarti*. 

TeL ofiso PR 64446 
F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3167 West 71st Street 

Valandos: l-« vai. poolet. 
Treč. Ir Sefttad. pagal susitarimą. 

Ofs . t«L 586-3166. namn 381-877* 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
6234 So. Narragaasett Avenne 

Vai.: pirm., antr., ketv ir penkt 
2-7; šeštadieniais pagal susitarimą 

Perskaitę "Draugą", duokite jj kitiems, 
£L-

http://rr.se


LIETUVIU TAUTA NEGALI BOTI KALTINAMA 
Gal penki ar šeši milijonai kuodami net savo gyvybe ir lu-

Europos žydų (kitais duomeni- tais būdai padėdami, 
mis trys milijonai — bet tai pa- Mes dar kartą reiškiame dide-
kankamai didelis skaičius) II pa- Ii apgailestavimą, kad mušu 
saulinio karo metu neteko gyvy- veiksniai, kurie tvarko lietuvišką 
bes — buvo vokiškų nacių nu- informaciją ir šiam reikalui nau-
žudyti. Žinoma, tiek daug pra- doja savo tautiečių aukas, per vi-
lieto kraujo negali veikiai į žemę sus 30 metų nesurinko ir nepa-
susigerti ir nudžiūti. Taigi nerei- skelbė svetimomis kalbomis rei
kia labai stebėtis, kad likusieji kiamos medžiagos ir dokumentų, 
gyvi žydai, .pasiekę naujos galy- kurie liudytų tiesą apgailėtino-
bės ir sukūrę savo valstybę, viso- je žydų byloje ir gintų lietuvius, 
mis išgalėmis remiami JAV-bių, Tačiau yra ir kai kurių pra-
vėl iš naujo kelia savo tautiečių giedrulių, kuriuos šiomis dieno-
žudymo klausimą ir ieško kalti- mis galima sakyti, pats "Dangus 
ninku. atsiuntė". Turime prieš akis tik 

Turime galvoje žydų organi- ką išspausdintą paskutini "Drau-
zacijų ir jų didžiuliokapitalo rū- go" konkursą laimėjusi romaną 
pėsčiu susuktą masinių žudymų — rašytojo Anatolijaus Kairio 
filmą "Holocaust", kuris šiuo parašytą "Po Damoklo kardu", 
metu serijomis plačiai rodomas Sis veikalas, nors ir grožinės li-
Amerikoje per NBC televizijos teratūros kūrinys, pagrįstas istori-
tinklą. Parodomi masinių žudy- ne tikrove ir skirtas lietuvių — 
nių vaizdai, žydų rudymai Vo- žydų. karo meto santykiams nu-
kietijoje Auschwitzo ir kitose kon- žviestL Autorius, gerai žmoda-
centracrjos stovyklose, Varšuvos mas ano meto įvykius ir juos iš 
gete, Čekoslovakijoje, Babi Yar žmonių pasakojimų bei atitinka-
(prie Kijevo, Ukrainoje) ir kitur, mos literatūros užsienyje pažinęs, 

Rankraštinę dalį filmui pa- bando atsakyti i klausimą, kodėl 
ruošė Gerald Green, 56 m , am- taip buvo ir kas iš tiesų kaltas. Pa-
žiaus, autorius dviejų knygų apie grindinė mintis tokia: nepriklau-
žydų žudymą Vokietijoje. Filmo somybės metais žydų problemos 
režisierius Marvin Chomsky vie- Lietuvoje nebuvo, ją atnešė su 

PAAUGLIU GAUJOS LIETUVOJ! 

nas iš neseniai ekranuose rody
tos "Roots" filmo režisierių. Pa
starasis filmas, kaip žinia, buvo 
skirtas juodosios rasės naikini
mui ir diskriminacijai iškelti. 

M. Chomsky sutelkė 150 akto
rių ir apie 1000 statistų, susuk 

savimi vokiški naciai. Kaip žy
dų tauta neatsako už komunistu 
padarinius (trėmimus) Lietuvoje, 
taip lietuviai neatsako už žydų 
tragediją Lietuvos teritorijoje. 

Dabar leiskime kalbėti knygos 
autoriui A. Kairiui, vieno iš dvie-

damas TsO Monstrų* ilgio filmo *» Pagrindinių romano herojų 
juostą. Filmas nebuvo suktas nei - kun. Jono Radvilo žodžiais. 
Hollywoode, nei kitose studijose, 
o tik "originaliose" vietose: Vak. **Tu, Viešpatie, geriau žinai, 
Vokietijoje, Berlyne, Austrijoje, kiek žydai padėjo lietuviams, ka-
Pažymėtina, kad komunistiniai da šie buvo jų valioje. (Birželio 

Pavergtos Lietuvos jaunimo ver
tintojai, pasisako prieš šių laikų 
jaunimą, nes jam ko tai trūksta. 
Ypač neigiamai atsiliepia apie 
palaido jaunimo gaujas. Kokios 
priežastys lemia neformalių gru
pių susidarymą ir jų poveikį pa
augliams? Svarbiausioji priežas 
tis, kad motinos neturi sąlygų bū
ti kartu su mažais vaikais. Kai 
vaikai paauga, sunku su jais su
sikalbėti. Kodėl motinos nebūna 
kartu su vaikais? Komunistinio 
gyvenimo sąlygose neįmanoma 
šeimos išlaikyti vien iŠ tėvo už
darbio. Dirba ir motinos, o to 
pasėkoje nukenčia šeima, vaikų 
auklėjimas. 

Betgi komunistai į paauglių 
gaujas taip blogai nežiūri, nes 
jie visuomet turėdavo "besprizo-
rininkų". O čia gaujose yra "sa
vitas bendravimo pasaulis ir savo 
elgesio taisyklės. Čia taip pat for
muojama, ugdoma valia ir lenk
tyniavimas, drąsa, draugiškumas, 
atsakomybė ir kolektyviškumas, 
orientacija, vyriškumas ir kiti as
menybės bruožaf* (Svyt.1976.Nr. 
3,22 p.). Tai rodo, kad komu
nistai teigiamai vertina vaikų 
auklėjimą gatvėse. Esą, jei vai
kas išaugs tik tarp tėvų, jis taps 
"mamos vaikeliu". Toks jaunuo
lis gyvenimui netinka. 

Betgi apsisukę komunistai vėl 
sako, kad tokiose gaujose jaunuo
liai normaliai neišaugs, neperims 
komunistinės kultūros, socializa-
cijos. Neabejotina, kad tą jauni
mą veikia buržuazinės visuome
nės gyvenimo būdo, jos gimdomų 
specifinių negatyvių reiškinių po-

! veikis. Nepasakoma, kaip tie bur-

Jas išugdo komunistinis auklėjimas 

J. VAIČELICNAS 

GYVOM A¥!!US !S W M i PUOBIEMA 
Gamtininkų biologų ištirta, j žių veikia aktyvumas, kuris taip 

kad kai kurie gyvūnai gyvena Į pat išsekina jų organizmą. Jos 
tik vieną dieną, o kiti gi — apie j netekusios motinėlės, nebeatlie-

kraštai — Rytų Vokietija, Ven- mėn. trėmimai, b. kv.). Kas_kam|žuazmiai poveikiai paveikia jau 
grija, Čekoslovakija ir >goslavi- padėjo... Niekas ir niekam. 2ydas 
ja nedavė leidimo atvykti į jų nepadėjo žydui. Vokietis nepadė-
haštus žydų kino operatoriams, jo vokiečiui. Tokių pavyzdžių 
Kiek teko girdėti, komunistai dėl šimtai, jei ne tūkstančiai... Ma
to kaltino žydus sionizmo plėti- no tauta nepasipriešino Sibirui, 
mu. kaimynas neatėjo gelbėti kaimy-

Filmo gamybą rėmė kai ku- no, išvežamųjų veiksmas nesū
rios dešinės ekstremistinės JAV- žadino gailestingųjų širdies, nie-
bių organizacijos. Simpatiją reiš- kas neužstojo nelaimingųjų, ne-
kė ir "Christian Defense League*\ gelbėjo senelių, vaikų, kūdikė-
2ydų organizacijos Amerikoje pa- liu— Kaip, mano Dieve, lietuviai 
sistengė sudaryti geriausias saly- galėjo padėti žydams, kada ly
gas rodyti filmą per minėtą NBC giai tuo pačiu metu jie patys 
televizijos tinklą. Oficialiai skel- šimtais ešelonų riedėjo % mirties 
biama, kad jį žiūrėję 25 milijonai šaltąjį glėbį**. 
žmonių. Gal šis skaičius kiek "Šokti pačiam į ugnį ir gelbėti 
perdėtas, nes daugelis žiūrovų, kitą tai jau heroizmas, o heroiz-
pamatę filme jiem neįprastus mas neprivalomas jokiam žmo-
žiaurumus, televizorius išjungė, g1"' k a iP i r šventumas. Heroiz

mas neprivalomas, bet jo buvo ir 
buvo daug — ne vienas ir ne du 

Apie šį filmą mes rašome todėl, — šimtai vardų... Mūsų Šaunūs 
kad jis, daugiau ar mažiau tiks- kariai, pasišovę eiti kovoti prieš 
liai vaizduodamas žydų žudynes, žiaurųjį Tėvynės priešą, greičiau 
kaip reikiant neišryškina tikrų- i n d u t i išvežtuosius tėvus ir 
jų žudynių kaltininkų, o žydų draugus, ir mūsų šaunioji poli-
naikinimo kaltę suverčia atski- c i j a , pašaukta tvarkai palaikyti, 
roms tautybėms, jų tarpe ir lietu- nenujautė vokiečių klastos ir 
viams. Neišryškina fakto, kad dažnai ėjo ten, kur buvo siunčia-
1940 — 1944 m. žydus naikino mL Tačiau daugelis jų, pamatę, 
tuometinis naciškas — hitlerinis k u r atėjo ir ko, atsisakė paklusti, 
režimas. Didžiausią kaltę suvėr- atsisakė vykdyti nekaltų žmonių 
čia ne žudynių sumanytojams ir egzekucijas ir geriau sutiko patys 
vadovams, bet "iešmininkams", mjti... Ir jie buvo kartu su žydais 
kurių tarpe buvo ne tiktai vo- sušaudyti, suversti { tas pačias 
kiečiu, lenkų, ukrainiečių, lietu- duobes- Tokių herojų, kuris ge-| 
vių, bet ir pačių žydų, kurie rfau mirė, negu šaudė, aš (kuni-
dirbo ir kaip Gestapo agentai gas Jonas) vienas žinau daugiau 

Sį filmą minime ir todėl, kad kaip 50, o jų buvo dar daugiau, 
žydai, jį paruošdami ir demons- Tai mūsų tautos papuošalai, mū-
truodami, visomis išgalėmis ir da- s u garbės vyrai... Kas kaltas, kas 
bar kelia prieš save antisemitiš- nekaltas — tesprendžia Visaga-
kas nuotaikas. O antisemitiz- lis, ne silpna žmogaus prigimtis. 

I mas -pasaulyje, turint galvoje žy- Kas papildė nuodėme, tas ir kal-
dų tautos kančias II pasaulinio tas. O mano tauta negali būti 
karo metu, pokario metais buvo kaltinama tuo, ką padarė komu-
bsveik dingęs. Deja, dabar vėl at- nistai ar naciai mūsų šventoje 
siranda. Pagrindas — šis filmas žemelėje prieš mūsų pačių va-
ir kiti analogiški reiškiniai. Sia Hą. Mes protestavome žodžiu ir 
proga prisimintina komunistų ir veiksmu, protestavome tylia pa-
žydų agentų akcija, vesta praei- galba nelaimingiesiems, bet jų 
tais metais prieš lietuvius per buvo tiek daug, kad mūsų pas-
"Daily News" (dabar jau mirų- tangos dingo kaip lašai jūroje... 
sį) dienraštį. (Tada gal per ne- mes dirbome ir tylėjome, nes Die-
apdairumą ar žioplumą, tam tik- vą mylėjome, nes atidavėme vis-
ra prasme agentams talkino ir ką, ką turėjome — tik Kristaus 
vieno mūsų veiksnio žmogus). kančią pasilikome"— 

Žydai greitai pamiršo dideles Tokių ir panašių žodžių A 
nuoskaudas, kurias jų tautybės Kairio knygoje daugybė. Bet "Da-
nemaža žmonių padarė Sovietų moklo kardą" tuo tarpu tik mes 
okupacijos metu kad ir lietuviams, lietuviai skaitysime. Ar nereikė-
deportacijų metu, uoliai talkin- tų šį veikalą tuojau išversti į 
darni NKVD. Pamiršo, kiek daug anglų kalbą ir pateikti svetim-
padėjo lietuviai gelbėdami žydus, taučiui skaitytojui, jų tarpe ir 
juos slėpdami nuo nacių, rizi- patiems žydams. b. kv. 

nuolius, esančius už geležinės už
dangos ir KGB globoje. 

Keistokai skamba, kai komu
nistai palaido jaunimo auklėji
mui nori pritaikyti moralę ir dva
sines vertybes. Apie kokią mora
lę jie gali kalbėti, kada jie patys 
yra nemoralūs. Dvasinių vertybių 
jie neturi, nes jie nepripažįsta 
Dievo, nepripažįsta dvasinio pa
saulio. Komunistai nepripažįsta 
Dievo, o garbina velnią: jie Die
vo vardą rašo iš mažosios rai
dės, o Liuciferio — iš didžiosios. 

Komunistai dėl palaido jauni
mo bando kaltinti buržuazinį pa
saulį, bet jie nedrįsta pasakyti 
apie lietuvišką jaunimą Lietuvos 
laisvės laikais. Tada jaunimas 
buvo religingas, gerbė savo tėvus 
ir į pasimetusių gaujas nesidėda-
vo, o ir tokių gaujų beveik ne
buvo. Ir tada buvo kiek valka
taujančio jaunimo ir senimo. Tai 
daugiausia buvo komunistų at
stovai. Kad komunistuojančio 
jaunimo tarpe buvo nenormalių 
asmenų, mums rodo ir toks pa

vyzdys. Kaune gyveno turtingas 
žydas Chodosas. Jis buvo ir mies
to valdybos narys. Jo duktė bu
vo komunistė. Ji savo pavardę pa
keitė į Kaunaitę. Atseit, gryna lie
tuvaitė. Kai kartą ta Kaunaitė už 
komunistinę veiklą pateko į sau
gumo rankas, ji buvo oficialiai 
paklausta, ar ji yra Chodoso duk
tė. Ji išsigynė. Tada ji buvo pa
statyta su Chodosu akystaton. 
Kai dabar ji buvo paklausta, ar 
Chodosas yra įjos tėvas, ji atsa
kė: "Aš to pono nepažįstu". Ta
da buvo paklaustas Chodosas, ar 
ši Kaunaitė yra jo duktė. Jis at
sakė: **Vistik ta sterva yra mano 
duktė". Komunizmo pagalba net 
turtingųjų šeimose išauginamos 
nepadorios merginos. Tas pavyz
dys rodo, kokį jaunimą išauk-ė-
ja komunistai, o paskui šaukia, 
kad jaunimas be moralės, be dva
sinių vertybių, negerbia tėvu. 

Komunistai labai jaudinasi, 
lxnd palaidas jaunimas nenori 
perimti jų kultūros, socializaci-
jos. Jie galvoja, kad toki palaidą 
jaunimą galima paveikti, įstojant 
i jų buri (ifiltruojant KGB na 
rių). Tada, esą, bus galima juos 
pasukti norima kryptimi Esą bu 
tų gerai prie namų valdybų, jmo 
nių organizuoti vaikų ir pa
auglių klubus, sporto komandas 
ir varžybas, jvairius kūrybinius 
būrelius. Taip pat tuos būrelius 
palaikyti ekonomiškai 

Iš kur pavergtoje Lietuvoje at
siranda paauglių gaujos, nes ko
munistai vaikus pradeda auklėti 
vaikų darželiuose, internatuose, 
spaliukų ir komunistinio jauni
mo organizacijose. Toks jų auk-

Įėjimas ir davė pagrindą apaug-
lių gaujoms atsirasti. Jei jauni
mas nori eiti moraliu, dvasiniu 
keliu — lankyti bažnyčią, atlik
ti religines pareigas, komunistai 
prieš juos šoka. Nuo komunistų 
neatsilieka nė komunistės mote
rys mokytojos. Ir jos tampa ne 
jaunimo auklėtojomis, bet pabai
somis. Su tokiu savo mokslu ko
munistai nori pasiekti gerų auk
lėjimo rezultatų. Jie to niekuo
met nepasieks, kaip jie nepasiekė 
per 60 metų. 

Komunistai, nagrinėdami tas 
jaunimo problemas, sako: "Kaip 
rodo platūs tyrimai ekonomiškai 
išsivysčiusiuose kraštuose, drau
ge ir Tarybų Lietuvoje, mūsų 11-
13 metų amžiaus vaikai kūno 
ūgiu ir svoriu lenkia 2-3 metais 
savo bendraamžius, gyvenusius 
XLX amžiaus gale ir XX amžiaus 
pradžioje. Mokslininkų duomeni
mis 1948-67 m. laikotarpyje mer 

200 metų. Pavyzdžiui, lašalai 
"šoka" tik apie dvi valandas ir 
žūąa, o vėžliai gyvena net iki 
200 metų. Kodėl toks skirtingas 
įvairių gyvūnų amžius? 

Mokslininkai nustatė, kad am
žiaus trukmė, gyvūnijai vystan
tis, nekito kuria nors viena — 
ilgėjimo ar trumpėjimo — kryp
timi. Ilgai gali gyventi ir labai 
paprasti, ir taip pat gerai išsi
vystę gyvūnai. Pavyzdžiui, duoba
gyvis aktinija, gėlavandenis mo
liuskas perluotė, balų vėžlys su
geba išgyventi apie 100 metų. O 
kiti gyvūnai tos pačios klasės at
stovai, nors ir jų kūne organiza
cija panaši ir panašūs fiziologi
niai bei biocheminiai procesai, 
gyvena labai trumpai. 

Tačiau ištirta, kad amžiaus 
ilgumas yra gyvūnų rūšies savy
bė, kuri kartu su kitomis nule
mia rūšies išsilaikymą. Rūšiai 
vystantis, vykstant gamtinei at 

gaičių ūgis paaukštėjo 8,8 c m . , | r a n k a i ) nusistovi toks amžiaus 
svoris padidėjo 8,2 kg., krūtinės i l g u m a S ) ^d gyvūnui užtektų 
apimtis —7,1 cm. Jei patikėti ia ijD0 realizuoti visas įgytas nau-

Tai ne juodmarškinės jaodakasės 
kaukazietės. Tai lietuvaites iš an
samblio "Lietuva". Kaip matome 
pavergtoje Lietuvoje tautiniai rū
bai praranda lietuvišką charakterį. 

tais duomenimis, tai 2000 metais 
visos Lietuvos mergaitės bus apie 
180 cm. ūgio, o apie 2020 me
tus — apie 190 cm ūgio ir t.t.". 
O ką tas paūgėjimas duoda jau
nimo auklėjimui? Žmogaus kū
no padidėjimas nepadidina žmo
gaus moralės. Moralės dėsnius 
jaunimui reikia įdiegti. Tam ge
riausiai pagelbsti jaunimo religi
nis auklėjimas. 

Kai ką auklėjimo srityje komu
nistai pacituoja ir iš Vakarų pa
saulio spaudos, tik neprimena, 
kad Vakarų pasaulyje vaikų reli
ginis auklėjimas valdžios ne tik 
netrukdomas, nepersekiojamas, 
bet net skatinamas. Nežiūrint 
visko, komunistai jaunimo auklė
jimui ir toliau palaiko savo ko
munistinį kurpalį: "Tobulinti 
bendrą jaunimo komunistinio 
auklėjimo sistemą mokyklose, 
komjaunimo organizacijose šei
mos masinės komunikacijos bei 
propagandos priemonėmis". 

Šeimose tėvai norėtų savo vai
kus išauklėti gerais žmonėmis, 
bet tam priešingi komunistai. 
Jie net milicinėmis priemonėmis 
persekioja tėvus už gerą vaikų 

į auklėjimą, persekioja ir vaikus, 
ypač mokyklose, statydami blo
gus pažymius už gerą elgesį, net 
neleisdami jiems normaliai išlai
kyti egzaminų. Viena rusė ko
munistė mokytoja kartą atvirai 
pr.sakė: "Kas lankys bažnyčią, 
tas neišlaikys egzaminų". Tas ro
do, kaip komunistai jaunimo auk
lėjimą yra pastatę ant šėtoniškų 
pagrindų. Ir nenuostabu, kad 
komjaunuoliai užpildo gatvių pa
auglių gaujas ir kriminalistų ei
les. 

.<a savo įprastinio darbo ir tuo
met gyvena dvigubai ilgiau. 

Pasak mokslininkų ilgą gyve
nimą gali nulemti pastovus or
ganizmo augimas. Yra gyvūnų, 
pvz., didieji vėžliai, krokodilai, 
plekšnių patelės, kurie auga vi
są gyvenimą. Manoma, kad jų rū
šies amžius, kaip ir augimas, ga
li būti neapibrėžtas. Mat, didie
ji vėžliai yra patys ilgaamžiškiau-
si gyvūnai. Plekšnės patelės gyve
na ilgiau už savo patinėlį, kuris 
anksti nustoja augti. Yra net ma
noma, kad rūšys, kurios auga vi
są gyvenimą, nesensta. O rūšies 
ir jos atskirų individų amžiaus 
ilgumas priklauso ir nuo anks
tesnės ar vėlesnės senatvės bei 
jos ilgumo. Žodžiu, senatvė yra 
paskutinis organizmo vystymosi 
etapas. Sename organizme įvyks
ta daug pakitimų, nors dar iki 
šiol ši problema neišspręsta ir 
darosi neaišku, ar tie pakeitimai 
yra senatvės priežastis ar jos re
zultatas. Be to, dar neaišku, ku
ri laikotarpį laikyti senėjimo pra
džia. Vieni mokslininkai teigia, 
kad organizmo senėjimas praside
da organizmui nustojus augti, ki-

dingas savybes. Ilgesnio gyveni
mo reikia, kad galėtų susiformuo
ti stambus kūnas, didesnės sme
genys, pasire-kštų jų s u d ^ i n g e s - l ™ ^ 0 ^ " " ; ^ ^ ^ ^ 
ne veikla. Ilgas veisimosi peno-' 
das, jauniklių globa, patyrimo 
perdavimas taip pat reikalauja 
daug metų. 

Jei gyvūnai, kurie per metus 
veda po vieną jauniklį ar net re
čiau, pvz., drambliai, ilgai 
negyventu, ši rūšis gamto
je negalėtų išsilaikyti. Be 
to, drambliai yra ir stambūs gy
vūnai. Jų augimui irgi reik:a il
go laiko. O patys mažiausieji žin
duoliai: kirstukai, pelės yra trum
paamžiai šios klasės atstovai. Ta
čiau rūšies amžiaus ilgumą nu
lemia ne vien kuri savybė. Pavyz
džiui, stambių veislių šunys gy
vena trumpiau, nei smulkių: sen
bernarai, škotų avinganiai išgy
vena iki 14 metų, o taksai, ki
niški mopsai —iki 18. 

Pažymėtina, kad stambesnieji 
gyvūnai vystosi lėtesniais tem
pais. Taigi lėčiau brestantieji or
ganizmai ilgiau gvvena, išskyrus 
kai kuriuos bestuburius, o ypač 
vabzdžius, kurių lervinė stadija 
dažnai būna ilgesnė už suaugu
sių formų amžių. 

Daugelis ir vabzdžių žūva po 
veisimosi, nes jų organizmas iš
senka. Tokių organizmas beveik 
nepritaikytas maitintis. O ilgiau 
nesimaitinant, neturint didesnių 
mitybinių rezervų organizme bei 
dedant kiaušinėlius, išgyventi ne
įmanoma. Aplamai poravimasis 
yra veiksnys, trumpinantis vabz
džių gyvenimą. 

Tačiau bičių darbininkių am-

periodui. 
Apžvelgus įvairių gyvūnų rū

šių vystymąsi, neatrodo, kad au
gimo ar veisimosi pabaiga galė
tų būti senėjimo pradžia ir nu
lemtų amžiaus ilgumą. Juk dau
gelio rūšių aktyviausia gyveni
mo dalis yra praėjus augimo oe-
riodui. Pavyzdžiui, balų vėžlys 
auga iki 16-30 metų, tačiau gy
vena daugiau kaip 100 metų. 
Paukščių augimas aplamai yra 
trumpas, labai daugelio skaičiuo
jamas mėnesiais, bet jie išgyve
na dešimtmečius. Be to, senėji
mo procesų tyrinėtojų pastebėta 
i; tose gyvūnų rūšyse, kurios au-
ga visą gyvenimą. 

J.M'skns 

— Viena diena metuose, skir
ta motinai, yra ne tam, kad, ap
dovanoję ją lyg vaiką žaisliu
kais, jaustume atlikę pareigą. 
Ji svarbi, kad pagerbtume lietu
vę motiną, iškeldami jos gyve
nimo prasmę ir nepamainomą 
reikšmę šeimai, savo tautai ir 
žmonijai. Kad jos nuolatinį kū
rybinį auklėjimo darbą ir tau
tines pareigas prideramai įver
tintume. Ypač šių dienų lietu
vė motina reikalinga ne vien jos 
vaikų, bet kiekvieno lietuvio 
didelio dėmesio, pagarbos ir vi
sos mūsų visuomenės jos auko
tų tautinių pareigų supratimo. 

Em. Cekiene 

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETO KILME, ISTORINE APŽVALGA 

ATEITIS PERSPEKTYVOS 
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yra gausiausia ir pajėgiausia, jo darbo sąlygos žymiai 
pakito Kilus reikalui be sunkumų susisiekiama su ki
tomis politinį darbą dirbančiomis organizacijomis, sie
kiant suderintos ir efektingos veiklos. 

New Yorkas daugeliu atžvilgių tebėra pasaulio 
politinis centras, čia ne tik reziduoja J. T. Organizaci
ja, bet taip pat veikia Įvairios tarptautinio pobūdžio 
institucijos ir Europos pavergtųjų tautų politiniai 
centrai Prieš detantės dvasios įsigalėjimą New Yorke 
labai aktyviai reiškėsi Europos pavergtųjų tautų 
asamblėja. Nors joje Lietuvą atstovavo Lietuvos Lais
vės komitetas, bet Vlikas su asamblėja palaikė tamp
rius ryšius. 

9. Ieškant Lietuvai draugu 
Lietuvos bylos asmeninis pristatymas, {vairių vals

tybių vyriausybinėse sferose buvo Vliko pirmininkų 
sėkmingai naudojamas jų kelionėse po }vairius konti
nentus. Vieną tokių Lietuvos reikalui labai sėkmingų 
kelionių atliko 1957 m. Vliko pirm. A. Trim-kas. Jis 
lankėsi Brazilijoj, Argentinoj, Čilėj, Peru, Venecueloj 
ir Panamoje. Jis buvo priimtas aukščiausiose užsienio 
reikalų tvarkymo ištaigose ir, pasinaudodamas diplo
matijoj įgyta patirtimi, žymiai pasitarnavo Lietuvos 

Į bylai išpopuliarinti Lotynų Amarikoja. 

Per savo dviejų metų kadenciją, V. Sidzikauskas 
taip pat atliko eilę kelionių, kurių metu susitikda
mas su aukštais lankytų kraštų užsienio politikos va
dovais, plačiai jiems išdėstė Lietuvos problemą ir 
laimėjo nemaža prielankumą. 

Ypatingai daug ir sėkmingų politinių kelionių yra 
atlikęs dr. J JL Valiūnas, Vliko pirmininko pareigas 
perėmęs 1966 m. gruodyje. Jo vizitai neretu atveju da
vė ir konkrečių rezultatų Lietuvos byloje. 

1967 m. pradžioje Valiūnas aplankė visą eilę Pietų 
Amerikos kraštų sostinių Urugvajuje jis buvo priim
tas valstybės prezidento ir užsienių reikalų ministro, 
o Ekvadore taip pat kalbėjos su u.r. mininstru. Kelio
nės metu, be to, lankėsi visoj eilėj įtakingų laikraščių 
redakcijų ir turėjo eilę spaudos konferencijų. Tuo bū
du Lietuvos klausimas aplankytų kraštų spaudoje bu
vo labai plačiai paliestas ir išpopuliarintas. 

Lankymasis 1967 m. Europoje, Valiūnas tarp ki
tų aplankė Vatikano Nepaprastųjų Bažnyčios Reikalų 
Kongregacijos sekretorių arkiv. Samore. Po to susitiki
mo Lietuvai skirta Vatikano radijo programa buvo pra
ilginta iš 15 į 30 min. kasdien. 

Svarbiausias Valiūno 1970 metų pradžioje lanky
mosi Tolimuose Rytuose laimėjimas buvo lietuviška 
radijo valandėlė iš galingos Maniks radijo stoties, skir
ta Sibiran ištremtiems lietuviams. Kito vizito į Toli
muosius Rytus metu Voko pirm, Valiūnas buvo priim
tas tarp kitų Pietų Korėjos užsienio reikalų ir susi
siekimo ministrų, Filipinų valstybės preidento, Aust
ralijos užs. r. viceminstro ir Sydney arkivysk. kardi
nolo Gilroy. Be to. Korėjoj ir Taivane televizijos sto
tys perdavė su juo pasikalbėjimus. Pastarosios kelio
nės metu buvo siekta, kad minėti kraštai išleistų Lietu
vos 50 m. nepriklausomybei paminėti specialius pašto 
ženklus. 

Atskirai pažymėtinas taip pat VUko pirm. Valiū

no pasireiškimas, kuris įvyko 1973 metų bėgyje, kai 
jis, kartu su visa Pabaltiečių delegacija, taip aktyviai 
ėmė reikštis Helsinkyje, kur tuo metu vyko paruošia
mieji Europos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos posėdžiai, kad Suomijos vyriausybė net rado 
reikalo juos suareštuoti ir kalėjiman uždaryti Nors 
tuo areštu buvo sutrukdytas delegacijos veikimo pla
nas, tačiau jau pats suareštavimo faktas, buvo nema
ža sensacija, atkreipusi pasaulio dėmesį į Pabaltijo 
kraštų nenormalią padėtį. Panaši istorija pasikarto
jo Helsinkyje ir 1975 m. laike baigiamosios E.S. LR B. 
konferencijos, šie atvejai, žinoma, nėra taip vadina
mos diplomatinės plotmės įvykiai, tačiau jie tik įrodo 
Vliko vadovybės narių aktyvumą, kai tai atrodo tiks
linga ir Lietuvos reikalui naudinga. 

10. Detentės šešėlyje 
Tęsti kovą už Lietuvos išlaisvinimą Vlikas turi, 

nežiūrint į besikeičiančias tarptautines nuoaikas. Kai 
Vakarų; ir Rytų santykius lemia tezė, kad abipusis 
bendravimas yra neišvengiamas, nežiūrint, kad to 
bendravimo priedangoje Rytai vykdo savo nekintamus 
pasaulio užvaldymo planus, Vliko darbų sąlygos yra 
nepavydėtinos, bet kartu ir iššaukiančios. Antra ver
tus, tebesitęsiąs komunistinio bloko aižėjimas ir inte
lektualinio disidentų sąjūdžio plitimas sovietijoj tei
kia naujų vilčių. Lygiai padrąsina ir tokie atvejai, kai 
po Vliko protestų ir lietuvių suderinto spaudimo Aust
ralijos pasikeitusi vyriausybė atšaukė (1975 m.) Pa
baltijo diplomatinį (de jure) pripažinimą Sov. Sąjun
gai. Pastaruoju metu JAV preridento iškeltas žmogaus 
teisių apsaugos šūkis, be abejo, teikia naujų vilčių ir 
kovojantiems už tautų laisvę, nes žmogaus teisės pla
tesnes prasme apima ir tautų laisvo apsisprendimo tei
sę. 

(9* *raf*a> 
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Buvusioji Lietuvių Tautinių šokių instituto vadovybė. Iš kairės: M. 
Chainauskas. V. Stankienė, pirm. J 
Breichmanienė 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

H A M O V f i N Ų E I L Ė S E 

R a m o v ė n ų parengimas įvyko 
ba landž io 1 d. Prie j o pasiseki- j ginius, bet ir į įvairias šeimyni

nes šventes. Savo turimais ištek
liais jis dosniai remia lietuvišką 
spaudą, perka daug knygų ir pa
remia įvairius lietuviškų ar kata
likiškų organizacijų vykdomus 
uždavinius. 

Sukaktuvininko šakotai veik
lai pagerbti ir jo žmonėse įsigy
tai pagarbai pareikšti parapijos 
choro vadovo muziko Mamaičio, 
vietos LB apylinkės. Tautinės są
jungos vietinio skyriaus ir LB NJ 
apygardos atstovų iniciatyva ba
landžio 8 buvo surengtas kun. 
Pragulbicko 75 m. amžiaus su
kakties paminėjimas, į kurį atsi
lankė per 70 organizacinėje veik
loje ryškiau pasireiškusių tautie-

mo pr is idėjo Švč. Trejybės l ietu
v ių parap i jos klebonas kun. 
J u o z a s Matut i s , muz. J u r g i s 
P e t k a i t i s , dr. I. A l i s , Sof i ja 
Al ienė , I r e n a Petkait ienė, Gra
ž ina Aleksandravič ienė , dr. Alf. 
S tanka i t i s , Juozas Beniūnas , 
Jadv. Dapkienė , A n t . B a k š y s , 
V. V a i t k u s , A . Dragunev ič ius , 
B i r u t ė Šimanskienė, Juozas 
B a k š y s . Į parengimą gaus ia i at
s i lankė j a u n i m o ir vyresn ių jų . 

Jonas Bernotas 

Elizabeth, N. J. 
K U N . J. P R A G U L B I C K U I 

75 METAI čių. Savo atsilankymu sukaktuvi-
N u o 1953 m. Elizabeth, N.J., ' ninką pagerbė lietuvių parapijos 

gyvenąs ir čia lietuvių Šv. Petro i klebonas kun. Petras Žemeikis ir 
ir Povi lo parapijoj s ielovados rei
kalais besirūpinąs kun. Juozas 

LIETUVIŲ VISUOMIMS 
ŽINIAI 

Chicagoje veikusi Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos rėmėjų 
valdyba, vėliau pasivadinusi 
'Lietuvių Katalikų religinės šal
pos rėmėjų sąjunga", yra susi-
likvidavusi ir nebeveikia. Lietu
vių Katalikų Religinės šalpos 
rėmėjų skyriai yra prašomi sa
vo veiklos nesustabdyti, telkti 
lėšas, kaip buvo daroma iki šiol. 
bet palaikyti tiesioginį ryšį s u 
Lietuvių Katalikų Religinės šal
pos centro įstaiga Brooklyne, 
N. Y. 

l i e tuv ių Katalikų Religinės 
šalpos rėmėjų skvrių ar pavie-

Matulaitienė. G. Gobienė ir G. ^ asmenų aukos dažnu atve-
Nuotr. P. Maletos , _ T TrTy - • -

ju buvo siunčiamos LKR šalpos 
rėmėjų skyriaus Chicagoje adre
su. Kadangi š i u o metu Chicagos 
LKR šalpos rėmėjų skyrius ne
veikia, visi L K R šalpos rėmėjų 
skyriai ir pavieniai aukotojai 
prašomi visas aukas siųsti t ie
siog Lietuvių Katalikų Religi
nės šalpos centro įstaigai adre
su: 

Lithuanian Cacholic Religiuos 
And. Inc., 351 Highland Blvd., 
Brooklyn. N. Y . 11207. 

Šia pačia proga lietuvių vi
suomenei žinotina, kad Lietuvių 
Katalikų Religinė šalpa yra pa
siryžusi ir toliau leisti Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikas 
lietuvių kalba po kelis nume
rius vienoje knygoje, kaip buvo 
leidžiama iki šiol, o atskirais 
sąsiuviniais anglų kalba ir to 
liau leis Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybė, kaip leidžia iki šiol. 
Naujai įsisteigusi "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios kronikoms leis
ti sąjunga" neturi nieko bendro 
nei su Kunigų Vienybe, nei su 
Lietuvių Katalikų religine šalpa. 

Vysk. Vincentas Brizgys, 
LKR šalpos pirmininkas 

tykius sugebėjo išlyginti. Todėl 
nenuostabu, kad ne tik vaikai, 
bet ir suaugusieji juo nepasidali
ja — jis yra nuolat kviečiamas 
ne tik į viešus organizacijų ren-

Pragulb'ckas balandžio 8 sulau
kė 7 5 m. amžiaus sukakties. Jis 
g imė 1903 m. b a ^ n d ž l o 8 d. 
Virši lų k., Ylakių valse., Mažei
kių apskr. Išėjęs vidurinį mokslą 

"Darbininko" redaktoriai — 
kun. Korneliius Bučmys ir Pau
lius Jurkus. Čia prie vaišių stalo 
sukaktuvininko garbei buvo pa
sakyta kalbų, pabrėžiančių sukak
tuvininko veiklos ryškesnius 
bruožus ir .supažindinančių su jo 

Skuodo. Ylakių ir Telš ių mokyk-1 biografiją. Visų buvo sugiedotas 
lose, 1924 m. įstojo į kunigų se- ' I lg iausių metų", išgertos šam-
minariją Kaune ir 1931 m. bai- pano taurės ir pagaliau įteiktas 
ges Vytauto Didžiojo universite- visų dalyvių pasirašytas meniš

kai pagamintas adresas. 

Nors sukaktuvininkas tą dieną 
ir sirguliavo, bet savo padėkos 
žodyje pabrėžė esąs laimingas, 
kad Viešpats Dievas jam leidęs 

to teologijos-filosofijos fakultetą, 
buvo įšventintas kunigu. Vikaro 
pareigas ėjo Tryškiuose, Skuode 
i" Švėkšnoje, o nuo 1935 m. bu
vo parapijos klebonas N o t ė n u o 
se ir n u o 1939 m. - Batakiuose, 
iš kur 1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją ir ėjo kapeliono pareigas 
Amsbergo ir Bucholzo stovyk
lose. 1951 m. atvyko į JAV ir į Prof. P. Seba mano. k a d cho-
apie porą m e t ų pavikaravęs lietu- Įlesterino, kurio yra v i sose žino
vių Šv. Mykolo parapijoj, B a y - ! gaus organizmo celėse ( ląstelė-
o n n e . N.J., persikėlė į Elizabeth, I s e ) pertekl ius dėl kažkokio į gy -
N.J. , kur. neieškodamas užsitar- j t o genet inio defekto priverčia 
n a u t o poils io, siekovados darbą paprastą celę dalytis nenorma-

grei tai ir prarasti ryšį s u 

sulaukti tokio amžiaus, kad jis 
savo veikloje neieškojęs nuopel
nų, bet vykdęs Dievo ir tautos 
uždėtas pareigas ir kad esąs su
jaudintas jam žmonių rodoma 
pagarba ir meile. Įkvėpimo tau
tinei veiklai jis įsigijęs Kauno ku
nigų seminarijoj, kuriai tuo me
tu vadovavęs amžino atminimo 
tautos dainius prelatas Maironis-
-Mačiulis. 

Puikias vaišes šia proga paruo
šė dažnos lietuviškos veiklos rė
mėjos Bartienė ir Bružienė be jo
kio atlyginimo už ju įdėtą darbą. 

K.J. 

LAIŠKAI "DRAUGUI' 
Gerbiamas Pone Redaktoriau: 

Draugo 1978 m. kovo mėn. 13 
d. numeryje laišku skyriuje til
po prof. dr. Broniaus Nemicko, 
Vyriausio Lie tuvo Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininko pavaduoto
jo pasirašytas atviras laiškas, ne
tiksliai aiškinantis Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio, 1977 m. lapkričio 
mėn. 15 d. posėdžio svarstymus 
bei sutarimus. 

Maloniai prašome patalpinti 
šį patikslinimą: 

1977 m. lapkričio 15 d. įvyku
siame Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
posėdyje, A. Sperauskui ir R. Žy
mantaitei buvo siūloma vykti į 
VLIKo seimą Floridoje LTS at
stovais. LTS-džiui negalint 

padengti kelionės išlaidų, į 
VLIKo seimą vykti savo lėšomis 
jie atsisakė. 

Tame LTS posėdyje buvo su
tarta prašyti Floridoje gyvenan
tį dail. A. Rūkštelę ar kitą ku
rį ten gyvenantį asmenį Tauti
nės Sąjungos narį atstovauti LTS j 
VLIKo seime. Dail. A. Rūkštelė 
sutiko atstovauti LTS-dį VLIKo 
seime Floridoje ir jam buvo iš
siųstas įgaliojimas. 

Tačiau, VLIKo seime dail. 
Rūkštelei įteikus dviejų grupių 
įgaliojimus, paaiškėjo, kad vie
nas ir tas pats asmuo negali atsto
vauti dviejų politinių politinių 
grupių Kadangi dail. Rūkštelė 
buvo anksčiau pasižadėjęs Rytų 
Lietuvos Rezistenciniam Sąjū
džiui jį atstovauti, todėl vėlesnio 
pasižadėjimo LTS jis turėjo atsi
sakyti. To pasėkoje Lietuvių Tau
tinis Sąjūdis pasiliko VLIKo sei
me be atstovų. 

Reiškiame pagarbą: 
Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 

nariai: 
A Sperauskas, pirmininkas, 

V. Abraith, 
A. V akselis 

R. Žymantaitė 

C L A S S I F 1 E D G U I D E 
R E A L E S T Ą T E 

Budraitis Realty Co. 
. Mes su 50 kitom namų pardavi
mo įstaigom aptarnaujame pietva
karių Chicagą — tas daug pagrei
tina pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba išnuomoti butą 

be jokio įsipareigojimo skambinkit 
mums. 

Taip pat, abejojant dėl turimo 
DRAUDIMO, ar norint apdausti 
NAMĄ. AUTOMOBILĮ, GYVYBĘ 
ir SVF^LATĄ maloniai jums pa
tarnaus 

BALYS BUDRAITIS 
4243 W. 63rd St., Chicago, 111 

767-0600 arba 778-9871 

M VKQUETTE PAKK 
2-jų butų po S mieg. mūrinis. 11 

metų senumo. Atskiros šildymo sis
temos. Garažas. Arti 73 ir RockwelL 
$58,500. 

BETŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
Draudimai — Inoome Tax 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2238 

— Jei planuoji vieneriems 
metams, sėk javus. Jei planuo
ji dešimtmečiui, sodink me
džius. Jei planuoji šimtmečiui, 
augink žmogų. 

Kinų patarlė 

P A R D A V I M U I 

liai 
apl inkinėmis celėmis. Moksl inin 

tęsia ir to l iau. 
B ū d a m a s Lietuvoje, sukaktu

vininkas dirbo ateitininkų, pava-'jko nuomone, š i tuo paaiškina-
sarininkų ir angelaičių organiza- , m o s dvi būdingiausios vėžinių 
ei jose ir jas rėmė. Atvykęs į JAV, į celių savybės : nekontroliuoja-
be s ie lovadinio darbo, jis jungėsi 
ir j l ietuvių organizacinę veiklą, 
e idamas viet inės l ietuvių skauti-
jos kapel iono pareigas, atgaivin
d a m a s ir iki šiol vadovaudamas 
v i e t in iam BALFo skyriui ir dirb
d a m a s LB. Jei tik sveikata leido, 
k u n . Pragulbickas neaplenkė nė 
v i e n o l ietuvių organizacijų susi
r inkimo ar posėdžio ir buvo nuo
la t in i s įvairių renginių lankyto
jas ir rėmėjas. Pairus įkurtai l i tu
anist inei mokvklai, jis v ienas tą 

. , , ' . . ' . . . dūktų, nes cholesterino perdir 
mokyklą atgaivino ir, surinkęs j ^ . _ _ . ^ ^ „ { A 1 , . 

m a s aug imas ir gebėj imas ats i 
skirti ir prasiskverbti į k i t a s 
organizmo dalis. Prof. Sebos 
hipotezę, matyt , patvirt ina t a s 
faktas , kad vėžinės c e l ė s paga
mina cholesterino 2-3 kartus 
daugiau, negu normaliosios. 

Mokslininkas pareiškė, k a d 
'nereikia žmonėms kel t i pani
kos ir ats isakyti produktų, ku
riuose gausu cholesterino - g y 
vulinių riebalų ir p ieno pro-

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiiiiiiiuin 

PARDAVIMUI MOTORAI 
* 

C kamb. mūr. 3 miegami. 65 ir Tal-
man. $27,500. 

Gražus bungak>w — 6 kamb. 2 ži
diniai. 83 ir Kedzie. $64,200. 

15 metų senumo, 5% kamb-, 3 
miegami. Daug rūbinių. 2% iras. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-jų aukštų — po 6 kamb. mūr. 
65 ir Talman. $32,500. 

50 akrų žemes Lemonte. $10,000 
už akrą. 

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

2951 W. 63rd St.f 436-7878 

B E A L E S T A T E 

Rimtas Namų 
Pardavimas 

Didelis k patogus namas. Mar
ąuette Parke gabiam ir tvarkingam 
žmogui. Pigus. $16,900. 

lietuvių mėgiamoj gamtoj, netoli 
nuo Chicagos. prie ežero didelis na
mas ir 3 akrai žemės. Daug kitų prie
statų. Svarus oras, aplinka ir namas 
tinka pastoviam gyvenimui. $45,000. 

Modernus 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
sui patalpa. Daug priedų. Vieta Mar
ąuette Pke. Aukšta kokybe. 2ema 
kaina. 

5 kamb. naujo tipo mūr. namas 
ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galima tuoj pažiūrėti ir 
nupirkti už $28,850. Marąuette Pk. 

4 vienetų mūras ir garažas. Mar
ąuette Parke. Naujas gazu šildymas. 
Našlė atiduoda už $38,800. 

5 kamb. labai modernus muro na-
ant plataus sklypo, tinkamas 

šeimai žavingai gyventi. Arti 73 ir 
Kedzie. $39,800. 

Gražus platus sklypas ir garažas 
Marquette Parke. Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-ju aukštų mūras. 2 butai 
ir maloni biznio patalpa. 2 auto ga
ražas. Savininkas nusileido iki 
$38,500. Marąuette Parke. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 st Street 

HELP WANTED VYBA1 

S A VV 0 P E R A T 0R 
Erperienced. MarveJ 81A saw oper-
ator. Good pay & comp. benef its. For 
information call Tom Kovacik — 

966-5700, Extension 262 
SERVICE STEEL 

0M1 Oaktoa, Skokie, Illinois 
An Equal Opportunity Employer 

HELP WANTED 
MACHLNISTS 

W o o d w o r k e r s Tool W o r k s 
2 2 2 S o . Je f ferson , Chicago 

Call Mike — R A fr«702 

P A R T T I M E 
Offiee — Y o u n g e r m a n pref. 
If y o u are a g o o d typ i s t & h a v e 
mech. abi l i ty t b i s pos i t ion can 
carry y o u fchru y o u r educa-
tion. Tel . 372-4467 

MACHINIST 
Joumeyman machinist to be trained 
to operate EDM equipment. Starting 
rate $8-85. Excell. fringe benefits. An 
Equal Opportunity Employer. 
INDIANA FORGE & MACHINE CO. 

3468 Watling, East Chicago, lnd. 
Phone — 312-731-9700 

SHIPPING CLERK 
Position available with expanding 

graphic art supplv company. For 
someone experienced in V.P.S. and 
tructe shipments. Conveniem to 

Tel. 737-7200 ar 737-8534! Norumest statkm. 
C A L L — 

Mr. Shay 372-8117 
MACHINISTS 

2 joumeyman machinists. Mušt be 
thorough in English. Excell- fringe 
benefits. Contact 
INDIANA FORGE & MACHINE CO. 

3468 Watling. East Chicago, lnd. 
312-731-9700 219-3984)838 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGE, 

nes jis plačiausiai skaitomas lie

tuvių dienraštis, gi skelbimų kai-

yra visiems prieinamos. 

HELP WANTED VYRAI 

MISCELLANEOTJ8 

l i e tuv ių vaikus, juos n e tik m o 
kė l ietuviu k., religijos ir papro
č i ų , bet ir visą mokyklą savo lė
š o m i s išlaikė, supirkdamas rei
k a l i n g u s vadovėlius ir kitas prie
m o n e s . Vėl iau, įsteigus dr. V . 
Kudirkos šeštadieninę mokyklą, 
j is i lgus metus jai vadovavo, kol, 
m e t ų n a š t o s slegiamas, tas parei
g a s per le ido šaunesniems. N u o 
1 9 6 8 m . jis yra nuolat perren
k a m a s į L B NJ apygardos valdy
b ą , kur ir šiuo metu yra iam 
c a t i k ė t o s valdybcc ricepinr.ir.ir;-
k o pareigos . 

B ū d a m a s ramaus žemaitiško 
b ū d o , Jis n e tik pats neįsigijo 
griešijj b e t ir kit\į pairusius s&n-

VEŽYS IR CHOLESTERINAS 
putų burbuliukai pripildyti ne 
dujų, o skysčio. Viena šių putų 
atmaina yra geras modelis tir
ti gyviems audiniams, kurių ce
lės sudarytos iš "vandeningos 
substancijos riebalingame ap
valkale". 

"Matyti, kiekvienai celei rei
kia cheminės medžiagos — sa
ko mokslininkas, — gravituo-
jančios j paviršių, kur ji, silp
nindama paviršiaus įtampą, pa
deda celei dalytis". Esama įro
dymų, kad tokia medžiaga gali 
būti cholesterinas, kurio pavir
šiaus aktyvumas didesnis, ne
gu daugelio lritų medžiagų. Jei
gu "riebuliuose" cholesterino ma 
žiau kaip 0,75%, celės sukimba 
viena su kita , o je igu daugiau, 
o ta ip būna, pasak mokslinin
ko, vėžio pažeistuose audiniuo
se, sankabos jėgos taip susilp
nėja, kad j o s atsiskiria viena 
nuo kitos. 

Normali celė cholesterino 
koncentraciją kontroliuoja pa
prasta oksidacija Tam reika
lingas kažkoks fermentas. 

Turime 4 motorus, labai gera
me stovyje, kurios galite įsigyti 
labai prieinama kaina Firmų var
dai ir specifikacijos yra sekančos: 

1. Westfaighaase motor, 3 phase, 
1.5 HP., 

•iiiHinitHiHHimiMHimiuniiiinitniiiiai 
M. A. Š I M K U S 

ffOTARY FCBldC 
rjfOOOCB TAX SERVICE 

4259 So. MapIewood, teL 254-740* 
Taip pat daromi VERTIMAI, 
G MINIŲ lSkviettmat pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 
kitokie blankai 

(HiiimiiHHiiniiiiiiimummimimiifiiii 

TELEVIZIJOS 
apalvotos tr Paprastos. Radijai, 

Steroo ir Oro Vėsintuvai 
Pardavimas Ir Taisymas 

M I G L I N A S TV 
60 cycles, 220-240 V. - 2943 w «9tfc St^ tel 77ft-148ft 

$15.00, Į 

bimas organizme neturi n ieko 
bendro su maisto riebalais". J i s 
mano, j o g celė ( ląstelė) prade
da gamint i padidintą choleste
rino kiekį todėl, kad jos kon
trolės mechanizmas sugenda dėl 
kažkokio fermento trūkumo. 
Už t o fermento g a m y b ą a t sa -

Profesorius F. Seba mano, 
kad vėžys atsiranda tik tada, 

k ingas genas. O pražudyti g e - j j ^ cholesterino kiekis celėse 
ną ga l i chemines medžiagos , j (ląstelėse) j a u nebekontrolruo-
radiacija, koks nors v irusas ar j a m a s g e n o r^i to prasideda 
kokie nors kitokie aplinkos nekontroliuojamas dalijimasis ir 
veiksmai . 

Prof. Sebos hipotezė jimė ta
da, kai fz sukūrė rejetočą dujų 
emulsijai varrterinftje aplinkoje 
gaminti. Sis metodas pa
gauti ypaticsi sj;t£ rūšį — jįjį 

2. Kimbi* Motor, 1 phue , '/s H-P, 
60 cycles, 220 V $15J00 

8. KimMe Motor, S fbase, 1 HJ\ , 
60 cycles, 220 V $15.00 

4. I»uis Ali* Lndeetton Motor, 3 
phase, 5 HJ\ , 60 eyete, 220-240 V. 

$25.00 

Telefonuokite — 

UI 5-9500 
NiuniMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiinniiiintiMiii 

įvairia pretdu pastrinkimae nebran
giai iš mūsą sandelio. 

OOSMOS PABCELS EXPRF>SS 

SIUNTINIAI I UETUV4 
SSRS S. Hal««ed SC, Obdcago, HL 60«0S 

2501 W. 69th St., Chicago. HL 6062S 
T - 1 - f S3&-27S7 — 2&4-SS20 

Vytaotes Valantinas 

REWINDERS 
ORDER PICKERS 
Material Handlers 

Paper converter company is inter-
viewing now for employment from 
JUNE to NOVEMBER with potential 
for permanent employment Located 
2 miles north of Eisenhauer. 

Can for appointment. 
ST. C LA1K MFG. COEP. 
120 25th Ave.. BeHwood, Illinois 

TEI 547-7500 

HKLP WAVTED — MOTER\> 

D Ė M E S I O 

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

TEL. — WA 5-H06S 

susilpnėja celių sukibimas jm. 

— Kiekvienas eketra dalykas, 
o jkurj tori, t a u esti ekstra bėda. 

J a p o s s peJ&r& 

V A L O M E 
KIUMUS IR BALDOS 
Ptasraam*- !r va^knoiame 

•Įsa rftfag griaus. 
J. BTJKNTS — TeL RE 7-516K 

iiiiiuiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiii 

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

Apdraustas peikraustymas 
Įvairių atstumų 

T e l 876-1882 arba 376-5996 
IIIUIIIIIIMlIlMHIIHMHitUlllllllllliHIlIlIlIlI 

iimiiiinnmmiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
J ' V k V . l J A PRF,SS AGENOT 

MARIJA M)RETKTENE 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 
f.ahai pacrtdanjamoc g n w rOįtles 

pr.-U.'-v Maistas iš KnropoN ^andeUi). 
2AOS W. «» St . C%tcago, lU. 60«2». 

y p | . mmi \CM 5-27R7 
IIIIMIIIIIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIUIIfniUIHIinilf 

SECRETARY 
E>jmamic young divorce attorney 
needs secretary with excellent typ-
ing skills. good shorthand or dic-
tating eąuipment. 

Tel. — SS2-S771 

T Y P I S T 
Northwest side. N o shorthand. 

Assist secretary in a variety of 
duties, including processing forms 
and orders. General offiee and 
light dictaphone. Benefits. Pleas-
ant surroundings in a small man-
agement firm. Pbone 763-7350 

R E C E P T I O N D E S K 
Mušt be good typist. Small plea-
sant Loop offiee. Free hospitaliaa-
tion. 

Tel. ST 2-8307 
B I L L E S T Y P I S T -

G E N E R A L O F F I C E 
Full o r P a r t T ime 

Exper . preferred. Hrs . flesible 
FJk Orove, Itt. — TeL 364-1202 

OFFSET STRIPPER 
Tradeshop & publication book work 
strippii^ experience necessary. 4 
color stripping experience helpful. 
South Loop plant. Excellent bene
fits- Paid vacation. 

MR. EATON — TEL. 427-5370 

MACHINE OPER, 
Punch press. setup and operator 

experience. Light gauge sheet metai. 
Salary commensurate with experi-
ence- Competitive wages. Paid in-
surance, Etc. Call for apponiment. 

HOME C A N & f f « . CORP. 
900 Pratt Ave.. Eik Grove ViUage, IL 

PHONE — 364-1111 

HOUSE MAN BUTLER 
Must be experienced and have good 
referenoes. Some English reąuired. 
Can live in or go home. A good 
Steady job. Must drive. Call after-
noon, after 2:00 P.M. 
348-6800 — Ask for the Manager. 

JANITORIAL HELP 
High Hourly Ra*e 

FULL 0R PART TIME 
Ali. SHIFTS AVAILABLE 

Andy Frain Malntenance 
1221 No. U Saite St. 

Phone 664-6923 

EcĮtial Opportunity Employar M./F. 

S K E L B K I T f i S " D R A U G E " . H E L P W A N T B D — V Y R A I 
• 

iiMiiiiiiiimiiiminmitiiiiiiiiniimiuniii 
iOqb — 20<įk — 30% pigia** mok&*»*« 
u i apdraadą cno ugaiea tr aatomo-
MHo pas BKS 

F R A N K Z A P 0 L I S 
»306% W*x SStti Street 

Chloago, TBionU 
Tdef. r.Ą 4-Mr,j 

G- T ; ; * » « » > a » » , . M . . . . . . . . J a . „ » . t l u » I M " t»»;>|tt?f t I A " * * " " - f i it į i i r t U i n t i ž a H 1 - * - * " . « * . — * * 

SIUNTINIAI { LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
ChJcago. 111. 60682, telef. 927-3080 

I 

Rszskžto ttK» •jSžssiertua. k » 

P H Y S I C I A N 
W e s t Covina, Oalif. area, w i t h i n t e r e s t in develop-

raental disabil it ies and abi l i ty t o work a s a par t of a 
team, wi th board certif ication, for S a n Gabriel Val ley 
Regionai Center, Inc. f o r developmental d i sabi l i t i es . 

Dutiea include el ient aaseasment , inter-discipli-
nary conferences and c o m m u n i t y l i a a k n . S a l a r y range 
$3270 t o $3975 per. month . P l e a s e aend eurr icu lum data 
to : T>>»wld M Hiffhines Dr. P H , Dlrector . S a n Gabriel 
Valley SegScca! Center, 230 E . Harr i son Pocaocst O P 
9L7(?3. 

Att £qual Opportunity £mploy«K 

. 
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOJE 
Š. m. kovo 20 d. Philadelphijo- shingtone Alg. Gurecką kongr. 

je vykusiame JAV LB krašto vai- Steers pasiųsti protesto laišką, 
dybos posėdyje svarstytas JAV Tai buvo ir įvykdyta. Kongr. 
LB ir ALTos santykių pagrindi- Steers kovo 10 d. laišku atsipra-
nio klausimo išlyginimas. Klau- šė už užgaunančius pareiškimus, 
simą referuojanfis prim. Alg. iškeldamas savo pagarbą lietu-
Gečys painformavo apie jo sausio vių tautai ir jos laivės siekimams. 
29 d. turėtą pasitarimą su ALTos Prie laiško prijungė "Congressio 
visuom. reikalų komisijos pirm. nal Record" kovo 1 išspausdin-
dr. L Kriaučeliūnu. Pasitarimas' tą pareiškimą, kuris dar kartą pa
buvo informacinio pobūdžio, jo- į demonstruoja svarbą į panašius 
kių įsipareigojimų ar pasižadėji-: mums nenaudingus pareiški
mų nedarant. Pasiaiškinta rūpi- mus skubiai reaguoti. Posėdžio 
mais klausimais, paanalizuotos metu pareikšta nuomonė, kad 
galimybės surasti bendrą kalbą, panašiu atveju tiksliausia vis dėl-
JAV LB krašto valdyba dar vis to būtų reaguoti vietoje minėji-

Vasaitis ir M. Klimas. Susirinki
mo metu Lietuvių dienoms To-

i ronte, Kanadoje paremti surink
ta 163 dol. aukų bus ir daugiau. 

Kovo 11 d. keletas vietos gyviau 
pasireiškiančių asmenų susirin
ko dr. Kriaučiūno namuose pa
svarstyti kun. S. Ylos "Drauge" 
iškeltos Trečiosios dimensijos 

RADIO PROGRAMA 
seniausia Lietuvių Kadic prugia 

ma Naujoj Anglijoj iš Siotie-
WNSR: 1360 banga, veikia sekma 
dieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. p c ' 5 
pietų — perduodama vėliausių, pa | > 
saulinių žinių santrauką ir komen j s 
tarai, muzika, dainos ir Magdutė* 5 

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. balandžio mėn, 24 d. fl 

j!llllllllllllllllllllllllllltlllll!llllllllll!MIIIIII!milllll!!lllllllllllllllllllll!l!llllll!llllliri 

i L A I S V Ė T A I P P A T I 

nėra sulaukusi atsakymo iš Alt-
-os į 1977 m. lapkričio 7 d. laiš
ke pakartotą kvietimą pradė
ti vykdomųjų organų pasitarimus 
dėl santykių išlyginimo. 

Posėdžio dalyviai buvo supa

mo ar susirinkimo metu. 
Vykd. vicepirm. B. Raugas pa

informavo apie gugužės 20 d. 
New Yorke šaukiamą rytinio pa
kraščio LB-nės darbuotojų suva
žiavimą. Suvažiavimą, kuris į-

Clevelando Grandinėles vadovai 
Liudas ir Aleksandra Sagiai pris
tatomi Grandinėles baliaus metu 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

VIŪSŲ kolonijose 
Putnam, Conrt, 
VIETOS LIETUVIŲ VEIKLA 

Putnamas daugeliui lietuvių 
žinomas dėl Nekalto Prasidėjimo 

nmcių. Dalyvavo kun. S. Yla, P 3 * ^ * j * P«* r a n "} . J * * Stepo 
nas u Valentina Minkai Biznu 
reikalais kreiptis J Baltic Rorists 
— gėlių bei dovanų krautuvę, 502 
E. Broadway, So Boston. Mas-
02127 Telefonas 268 0489 Ten pa 
gaunamas dienraštis 'Draugas" u 
rasite dideli pasirinkimą )ietuvi$k< 
*nygų 

žindinti su adv. V. Bylaičio kraš- vyks Kultūros Židiny,globoti šu
to valdybos vicepirm. M. Jakai-j tiko New Yorko LB apyg. Vai
čiui rašytu laišku, kuriame jis'dyba, pirmininkaujama Alekso 
formaliai paneigė anarchistų I Vakselio. Taip pat nutarta arti-
skleidžiamą melą, kad jie Illinois moję ateityje Bostone suruošti 
valdiniame teisme laimėję pripa-j LB-nės visuomeninių — politi-į seselių vienuolyno ir galimybės 
žinimą. Adv. Bylaičio teigimu, nių studijų dienas. Studijų dienos ten praleisti atostogas hetuviško-
šiuo klausimu paskelbti s t ra ips
niai savo teigimuose yra netei
singi. Posėdyje svarstyta W a -
shington, D.C., Vasario 16-sios 
minėjimo metu JAV Atstovų rū
mų nario kongr. Nevvton I. 
Steers, Jr., pasakyta pagrindinė 
kalba, kurioj jis pakartotinai reiš
kė savo įsitikinimą, kad Lietuva 
savo nepriklausomybės niekad 
neatgaus. Šį savo įsitikinimą jis 
išreiškė akivaizdoje minėjimo 
prezidiumo, kuriame buvo Lietu
vos atstovas Wasbingtone dr. St. 
Bačkis, 1941 m. Lietuvos laiki 

tęstųsi dvi dienas. Talkinti jų ren- je aplinkoje. Žinomas taip pat dėl 
gimė bus kreipiamasi į Bostono seselių vedamų Matulaičio ir 
LB apylinkės pirm. A n t Matjoš- Villa Maria namų, kuriuose ran
ką ir krašto valdybos vicepirm. da daug lietuvių prieš jų gyve-
dr. A. Budreckį. Paskaitinin- nimo saulėlydį, žinoma dėl sese-
kais bus kviečiami akademinia- lių veiklos su jaunimu Neringos, 
me ir visuomeniniame gyvenime Dainavos stovyklavietėse ir ki t 
besireiškiantieji asmenys. Į Aplink šį centrą yra įsikūrusi 

Posėdyje susipažinta su A. Vak n edidelė apylinkės lietuvių kolo-
selio pirmininkaujamo Pasaulio n i j 3 j j a u V T r e s n į0 amžiaus žmo-
Lietuvių dienų JAV-se komiteto n i ų j i e ^ j i r t a j p p a t vienuoly-
sudėtimi, pradine veikla ir atei- n o s e s e l ė s bei pajėgesni jų namų 
ties planais. Pareikštas pasitenki- globotiniai priklauso vietos LB 
nimas, kad komiteto sudėtyje yra apylinkei. Dėl jaunuomenės sto-
asmenų, sėkmingai besireiškian- kos lietuviai neturi galimybės iš-

nosios vyriausybės ministeris '• čių įvairių organizacijų ir politi- ; plėsti didesnės veiklos, bet vis tik 
pirm. pulk K. Škirpa, Valstybės, nių sąjūdžių veikloje. Tai geriau-į reiškiasi kuo gali. 
dept. Pabaltijo valstybių skyriaus, šias įrodymas, kad PLD Toronte- gg m e t ų L i e t u v o s n e p r ik lau-
viršininkas T . Gerth, latvių, es- bus didelė, visus jungiantį lietu-1 somyhės atkūrimo minėjimas bu-

! kun. Tautkus, kun. V. Zakaras, 
prel. V. Balčiūnas, seselė Marga-

I rita Bareikaitė, poetė D. Sadūnai-
tė, dr. A. Matukas, R. Taunienė, 
M. Šimaitis, M. Kriaučiūnienė ir 
dr. J. Kriaučiūnas. Nuomonių 
išvada: lietuvių tauta dar turi 
kažin kokią jėgą išlikti lietuviais, 
kas gal tiktų pavadinti tautinio 
išlikimo morale. Kaip tą moralę 
lietuviuose puoselėti dar neaptar
ta, nes reikia daugiau pasisakymų 
ir nuomonių apsvarstymų. 

Keli vietiniai lietuviai labai ak
tyviai įsijungė į Alkos muziejaus 
praplėtimo reikalus: prel. Pr. Ju
ras, ses. Marija Augusta (A. Se-
reikytė), prel. V. Balčiūnas, dr. A. 
Matukas ir dr. J. Kriaučiūnas. 
Alkos muziejus perpildytas ekspo
natais, kurie jų neįkainuojamos 
vertės, tai reikalauja daug daugiau 
vietos išdėstymui ir apsaugai, kad 
lietuviai jais galėtų pasinaudoti. 
O tas reikalinga, nes čia turima 
ir daugiau atrakcijų: vienuoly
no svečių namų didžiojoje salė
je yra nuolatinė A. Galdiko pa
veikslų paroda, kuria rūpinasi M. 
Galdikienė, ir Mindaugo pilis, 
miškelyje prie pat vienuolyno, sta
tyta ir nuolat prižiūrima kun. 
S. Ylos. 

J. Kr. 

Į P A R E I G O J A 
" " 5 

Ar mes atliekame laisvės pareigą aavo tautai? r 
Bent vienu tžvilgiu mes glime ją nesunkiai atlikti, būtent E 

ugdydami lietuvišką knygą. B 

XX amžiaus madona (.paveucslas 
apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų meno festi 

valyje Los Angeles, Ca. ir Grano 
National Award Amerikos dailinin 
kų profesinėje sąjungoje New Yor 
te. Tai puošni dail. POVILO PUZI 
NO monografija, kuri yra didelio 
formato ir talpina 28 spalvotas re
produkcijas. Kartu ir XX amžiaus 
Madona. Kaina 25 dol. Puiki dova 
oa ir tinka bent kuriomis progo
mis įteikti bent kam svetimtau
čiui ar lietuviui. 

Gaunama DRAUGE. 4545 West 

pridėdami $5.00 'stojimo mokesčio. Jokių kitų mokesčių nerei- £ 
kės, išskyrus už pasirinktas knygas su trečdaliu nuolaidos. 

Klubas siunčia savo nariams informacijas apie naujai iš- i 
leidžiamas knygas. ^ 

Už $5.00 ar daugiau paimdami lietuviškų knygų per metus, j 
mes galime per Lietuviškos Knygos Klubą palaikyti gyvą LAIS- j 
VA LIETUVIŠKA KNYGĄ. Už tai mes gausime pasirinkti vi- E 
sus Klubo leidinius trečdaliu pigiau. = 

= 
Rašykite prie pirmos progos: 

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLUBUI Š 
4545 West 6Srd Street | 

Ckaflo, Illinois 60629 \ 
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E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERAJ.DAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So, California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 39852 

4605-07 South Hermitage A V M I M 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

tų ir lietuvių organizacijų atsto
vai. JAV LB krašto valdyba, ap
gailestaudama, kad minėjimui| 
vadovavęs LB apylinkės pirmi
ninkas nesusivokė nuo tokių 
kongresmano pasisakymų minė
jimo metu viešai atsiriboti ir ;-
galiojo JAV LB ryšininką W a -

DVIEJU0SE HORIZONTUOSE 
(Atkelta iš 2 psl.) 

lus JAV baigęs aukšto ūgio lie
tuvis turės tarnauti, pradžioje iš
sigąsta, pamatęs tokį ąžuolą iš 
Chicagos. Bet kai pamato, kad 
tas vyras nenori nei muštis, nei 
užimti jo vietos, o tik misionie
riškai padėti jam ir įmonei už 
900 pesų mėnesinę algą, virši
ninkas pamažu atsileidžia ir ilgai
niui jie tampa draugais. 

900 .pesų alga lygi 120 dol. Tai 
palyginus neblogas atlyginimas, 
kai mokytojo mėnesinė alga 600 
pesų, gydytojo ir inžinieriaus — 
1000 — 1500 pesų, o šiaip šeima 
išlaikančio dirbančio filipiniečio 
vidutinis atlyginimas 110 - 1500 
pesų. Iš tos 900 pesų algos u i 
menką kambarėlį viešbutyje rei
kia mokėti 180 pesų mėnesiui, 
valgis kukliose valgyklėlėse at-
seina 10 pesų dienai, taipi per 300 
pesų per mėnesį. Laimingi tie, ku
rie patenka į įstaigas, kur yra oro 
vėsintuvai. 

Kas labiausiai nepatinka sve
timšaliams Filipinuose, tai susi
siekimas. Miestų autobusai per
pildyti, juose važiuoja ne tik žmo
nės, bet kartu vežami ir įvairūs 
gyvuliai: kiaulės, ožkos, avys, viš
tos ir Lt Todėl nuvykusio' į Fili
pinus didžiausia svajonė — įsigy
ti nuosavą motociklą. Taikos kor
puso vadovybė tai padaryti lei
džia, nors aplamai kiekvienas 
Taikos korpuso narys turi gyven
ti ne prabangiai amerikietiškai, 
bet tokiais standartais, kaip gyve
na vietiniai žmonės. Todėl ne be 
reikalo Čikagietis lietuvis Taikos 
korpuso narys iš tolimo Filipinų 
miesto laiške rašo: "Sugrįžęs visą 
gyvenimą neužmiršiu, kokia bran
gi ir turtinga yra Amerika". JAV 
Taikos korpusas sudaro puikią 
progą universitetus baigusiems 
jaunuoliams pamatyti ir kitokį 
pasaulį, negu turtingoji, visko per
tekusi Amerika. Ta i jiems gyve
nime išeina i ruucL* 

vybės ir jai angažavimosi šventė. 
?LD JAV-se komiteto pagrindi
nis uždavinys yra sutelkti Ameri
kos lietuvių tarpe 50,000 dol. su
mą, kuri yra reikalinga sumažin-

vo įvykdytas vienuolyno salėje va' 
sario 25 d. Su svečiais susirinko 
apie 100 asmenų. Paskaita, apie 
lietuvių išeivių nutautimą ir rei
kalą bef galimybes nutautimą su-

DTJJŲ PARODA 
Natūralių dujų paroda ryšium 

su energijos taupymu vyksta 63rd St.. Chicago. O* 
Chicagos City Bank patalpose, 
815 W. 63 S t Uždaroma ge
gužės 1 d. 

! sakant pridėti 50 centų u i persiun 
tlmą tllinojaus gyventojai TM>JC?. 

ti deficitui ir pagelbėti atvykti j : l a i k y t i a r b e n t s u i ė t į n t i skaitė dr 
Torontą tolimosios Australijos ir j Kriaučiūnas. Minėjimui pa-
nepasiturinčios Pietų Amerikos 
sportininkams. JAV LB krašto 
valdyba yra įsipareigojusi kreip
tis į LB vienetus su prašymu lie
tuviško solidarumo vardu tal
kinti minimą sumą sutelkti. 

sibaigus įvyko kitas: 100 metų 
nuo Marijos Pečkauskaitės gimi
mo. Seselė Ona Mikailaitė trum
pai pristatė M. Pečkauskaitę kaip 
rašytoją? auklėtoją ir krikščioniš
kos moralės puoselėtoją. Po abie-

I LB krašto valdybą formaliai: jų minėjimų sekė meninė pro-
kreipiamasi ir prašoma paaiš- gramą atlikta ročesteriečių. Iz. 
kinti, ar LB centrinės apylinkės Žmuidzinienė pavaizdavo M. Peč-
valdybos nariai, kurių pareiga y- kauskaitę, primenančią praleistą 
ra telkti į LB gretas toliau nuo dieną. Po to "Sutartinė", vedama 
lietuviškų kolonijų gyvenan- muziko P. Adomaičio, su daininin 
čius tautiečius, gali taip pat pri
klausyti savo gyvenamųjų vieto-

kais : O. Adomaitiene, P. Dzia-
koniene, A. Ciemeniu ir V. Žmui-

pylinkėms ir eiti pareigas jų i džinu padainavo daug dainų, tiek v i ų a . . 
vadovybėje. Nutarta kreiptis į 
JAV LB Garbės teismą, jį pra
šant šiuo klausimu LB įstatų in
terpretacijos. 

Vicepirm. F. Andriūnas patei
kė galutinius LB rugsėjo aukų 
vajaus duomenis-Krašto valdyba 
iš bendruomeninių vienetų yra 
gavusi 4,002 dol. Apylinkėms tu
rint teisę vietos veiklai pasilaiky
ti pusę lėšų, galima spręsti, kad 
buvo vajaus metu gauta 8,000 
dol. suma. Tai daugiau negu dvi
gubai didesnė suirta už pereitų 
metų. 

Posėdyje nutarta finansiškai 
paremti "Bridges" žiniaraštį, 
Tautinių šokių institutą, JAV 
Jaunimo sąjungą,Liet.Vyčių Lie
tuvos reikalų komisijos leidžia
mą biuletenį. Lietuvių Enciklope 
dijos leidykla, baigiant angliško
sios enciklopedijos leidimą, buvo 
pasveikinta su auka. 

Vicepirm. R. Cesonis pranašė 
apie LB Kultūros tarybos nutari
mą šiais metais spaudos vajų pra 
vesti rugsėjo mėnesį LB mėnesio 
metu. Data nukelta, nenorint 
spaudos vajų vykdyti tuo pat me
tu, kai vyksta Pasaulio Lietuvių 
dienų vajus. 

Vasario 28-29 d. Washingtone 
sušauktoje Valstybės dept kon
ferencijoje žmogaus teisių klausi
mu, JAV LB atstovavo A. Gečys, 
Alg. Gureckas, Dalia Jakienė ir 
Aušra Zerr. 

Svarstyti LB leidžiamų leidi
niu svetimomis kalbomis reikalai 
Pranešta, kad "Violatioiis o! H u 

visi kartu, tiek įvairiais duetais, 
Kun. S. Yla, prel. Pr. Juras ir prel. 
V. Balčiūnas koncelebravo šv. 
Mišias tuoj po minėjimų. Minė
jimai baigti bendra vakariene. 
Aukų laisvinimo reikalams mi
nėjimo metu surinkta 660 dol. 

Kovo 9 d. LB skyrius metinio 
susirinkimo metu išrinko naują 
valdybą, kuri pasiskirstė pareigo
mis: dr. J. Kriaučiūnas — pirm., 
seselė Margarita Bareikaitė — vi
cepirm., V. Abromavičius — sekr. 
J. Tamašauskas — iždin. ir A. 2a-
lionytė — narys ryšiams su vi
suomene. Į revizijos komisiją įeina 
seselė Augusta (A. Sereikaitė), A. 

A. f A. Prof. Dr. JONUI PUZTNUI, 
Vilniaus Universiteto Humamtarinių Mokslų Fakul te to 

Dekanui, mirus, gilią užuojautą reiškia jo žmonai 
KONSTANCIJAI, sūnui ALGIMANTUI, dukroms ALDO
NAI ir ŽIVILEI ir jųjų šeimoms, giminėms ir bičiuliams. 

Vilniaus Universiteto mokslo personalo nariai i r 
bičiuliai: 

Juozas Andriušis 
Elena ir Jonas Raliai 
Gražina ir Domas Krivickai 
Laimutė ir Aleksandras Flateriai 
Birutė ir Ignas Saldukai 
Vincas Trumpa 
Joana ir Antanas Vaičiulaičiai 
Antanas Vasaitis 
Aleksandra ir Romualdas Zalubai 

Vašingtonas 

man Rights..." 1977 metų rapor
tas ir dr. T. Remeikio "Dissent 
in Lithuania" veikalas yra ren
kami spaustuvėje. Jiems dar yra 
reikalingi kai kurie redakciniai 
papildymai. Posėdžio metu buvo 
patvirtinta su dr. B. Kasiu pasi
rašyta sutartis veikalo prancūzų 
kalba apie Lietuvą išleidimo rei
kalu. Dr. Kaslui pageidaujant, 
bus sudaryta komisija atrinkti į 
veikalą dėtinų dokumentų. Iš 
Prancūzijoje esančios leidyklos 
jau yra gautas pasiūlymas veika
lą išleisti. 

Posėdžio dalyviai pritarė siū
lymui visuomenei paruošti pa
reiškimą, kuriame būtų išdėsty
tos LB-nės pažiūros išeivijai rūpi
mais klausimais. B. Raugas pa
prašytas sustatyti pareiškimui 
gaires. Posėdžiui pirmininkavo 
Alg. Gečys, sekretoriavo Br. Vai
kaiti*. — A. G. 

A. f A. 
KPT. IJUDUI ŽUKAUSKUI 

Lietuvoje mirus, brolį BERNARDĄ, jo dukterį RITĄ i r 
sūnų ALGJ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

A. Dumbrienė, N . Dumbrytė 
St. Jakubonienė, A. Rūgytė 

A. f A. 
PROF. DR, JONUI PUZINUI 

mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, dukter ims ALDO
NAI, ŽIVILEI, sūnui ALGIMANTUI ir bičiuliams reiš
kiame nuoširdžią užuojautą. 

Dr. Jonas ir Halina Žmuid žinai 

Mielam 

A. t A. Prof. dr. JONUI PUZINUI mirus, 
žmonai KONSTANCIJAI, DUKROMS ir SŪNUI su 
šeimomis reiškiame giliausią užu:jauta. 

Qr. Mikąj ir Audron o riraguneY!*!!!?* P*kŠ$!*! 
5»e!š !• i'jfgis D^tLrr/l&a! 

Mažeikai Evans 
+ :• Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERNAVE. 

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

T K U S 
TfVAS IR ŠORUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T R Y S M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 

2533 West 71 St, Tel. Gftovenhill 6-2345-6 
1416 So, 50th Ave., Cicero T€wnhall 3-2106-9 

ASEtam AVTomoBūiAjm STATYTI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 SO. LTTUANICA AVE. T«L YArds 7-3401 

STEPONAS G. LACK (LACKAW!CZ) IR SOMOS 
2314 W. 23rd PLACE VTrtfnla 7-6672 
2424 W. mth STREET TeL REpablk- 7-121S 
11028 Southwest IGghway, Palos Hills, DL XeL 974-4410 

PETRAS MELIONAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE, Tel. LAfayette 3-3572 

JURGIS F. RUDM1N 
3319 SO. LJTTTANICA AVE. TU. YArds 7-1138-39 

POVILAS L RIDIKAS 
S354 SO. HAL&TED STRfET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - MITKUS 
L446 SO. 50th AVE, CICERO. ELL. TeL OLympks 2-1008 

^ . _ s - • » 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. balandžio men. 24 d. 

CHICAGOS 
Ž I N I O S 

SAVAITGALIO KOLEGIJA 

Saint Xavier kolegija duoda 
progą savaitgaliais studijuoti. 

9 d. prasidės tam tikras kursas Y r a SP^^ programa studen 

X *v. Kazimiero centriniame 
vienuolyne Chicagoje gegužės 

supažindinti 7 ir 8 skyriaus 
mergaites su vienuoliško pašau
kimo klausiniais, dvasia ir prak
tika. Kursas pavadintas "šau
kimas ir atsakymas". Gegužės 
9 d., nuo 9:30 iki 9:45 vai ryto 
bus registracija, o paskui spe
ciali programa. Pirmiausia kal
bės Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos generalinė vjTesnioji 
ses. M. Lorenza. 

x Juozas Kojelis, mūsų nuo
latinis bendradarbis, iš Los An
geles, Calif., buvo atskridęs į 
Cbieagą pas savo dukterį Dai
ną ir sesers šeimą. Taip pat da
lyvavo "Draugo" konkursinio 
romano premijos įteikimo iškil
mėse. 

tams, turintiems 23 ar daugiau , 
metų amžiaus. 1978-9 m. moks- ! 
lo metai suskirstyti į tris se-! 
mestrus. po 13 savaičių kiek-j 
vienas. Tos kolegijos adresas: 
3700 West 103 S t ' 

SAULĖS ENERGIJA 
Vyresnieji asmenys gali susi

pažinti trijų dienų kursuose su 
saulės energija Loop kolegijoj, 
64 East Lake St. Kursas pra
sidės gegužės 3 d. Diskusijoms 
vadovaus profesoriai specialis
tai. Kiekvienas gali dalyvauti, 
įėjimas nemokamas. 

JAUNIEJI BEISBOLINLNKAI 

IŠ ARTI IR TOLI 
druomeninėj veikloj: neseniai j 
dalyvavo tautinėje skautų sto- ] 

J. A. VALSTYBĖSE 
-SoL Gina H|l • ! • ! 1 Į į į į ^ j į į į Į į į j ^ ; , , į j 

labai sėkmingai koncertavo St U ^ t e n k a i p gitariste. Cio-
Petersburge, Fla. Gegužes 6 d . | n v k g t ė s e j a u n i m o s t o v y k l o s e 
solistė kartu su sol. R. Strimai
čiu duos koncertą Hartfordo 
lietuviams. St. Petersburge kon
certas puikiai praėjo. Jame da
lyvavo vietiniai ir daugelis atos
togaujančių, plojimams nebuvo 
galo ir reikėjo vis kartoti. Hart-, 
fordo lietuviai taip pat tikisi: *ralines pavergtų tautų tary-
sucraukti daug klausytojų net ta konferencija, kurioje daly-
iš aplinkinių miestų, nes tokių! v a v o ^ Pavergtų tautų vado

vai ar jų atstovai. Į naują ta
rybą iš lietuvių išrinktas buv. 
ALB krašto valdybos pirmi-

reiškiasi kaip dainų ir vakarinių 
programų vadovė. 

AUSTRALIJOJE 
— Melbourne kovo 8 d. buvo 

Lietuvių namuose sušaukta Fe-

koncertų dažnai neturi. 
— Algis Rukšėnas, Clevelan 

P1"0" ! ninkas Algis Šimkus. 

Pr. Baltuonio medžio šakų skulptūros parodoje balandžio 15 d. Detroite susitikę žurn. VI. Selenis, Rober
tas Selenis. Jadv. Baltuonienė (Selenio sesuo), Bronė Selenienė ir skulpt. Pr. Baltuoms Nuotr. J. Urbono 

Chicagos Parkų distriktas or 
ganizuoja įvairiose vietovėse \ 
jaunųjų beisbolininkų koman- į 

jaunimui. į 
lė. Mokyklos tėvų k ^ t ^ | Y r a sudaromos įv^rios grupės; 
ruošiamas vakaras įvyks g e g u - ^ P * ^ . • » * « • 
žės 13 d., šeštadienį, o mokslo 1 3

J
a u n u J ų 

metų užbaigtuvės gegužės 20 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

do Tėvynės garsų radijo 
gramoje skaito trumpus prane- • _ Vytautas Miliauskas iš me-
šimus, kuriuose pasakojama | dž'o išdrožė lietuvišką kryžių ir 
apie istorinius įvykius, asme- padovanojo Liet parapijos na-
nybes, knygas. Minėtinos pro-: m ų koplyčios altoriui, 
gramos, kuriose jis pasakojo 

x Cicero lituanistinių mo
kyklų vedėjo padėjėjo parei
goms pakviesta Giedrė K o n č i e - ! ^ *** n u o 

IŠEIVIJOS SŪNAUS IR 
LIETUVOS DUKROS 

SUTUOKTUVĖS 

beisbolininkų yra 
daugiau negu bet kur Amerikoj. 

X Marija Gaižutienė Balzeko! NAUJI PARKO {RENGIMAI 
Lietuvių kultūros muziejuje j Geguže 9 & chicagos meras 
gegužės 4 d. pradės keramikos; B i l j m d i c p r a k a s naujiems jren-
kursus. Kursai vyks ketvirta- ' ^ „ ^ i&mę Marren Parke, 
dieniais visą gegužės mėnesį. 2045 W. Prat t Ave. Projektas 

Šeštadienį, balandžio 15 d., 
j Cicero šv. Antano liet. bažny-
Į čioje, solo giedant solistei EL 
i Blandytei, kun. B. Rutkauskas 
palaimino š. m. sausio 17 d. iš 
okup. Lietuvos atvykusios Mil
dos Marijos Bendinskaitės ir 
Cicero lietuvių kolonijoj užau-

velis Aleksas Šatas, artimiau
sias jaunosios giminaitis šiame 
krašte Pr. Michelevičius, Cice
ro miesto pareigūnas J. Kim-
barkas, pastebėjęs, kad ir jis 
prieš 56 m. buvo sutuoktas to
je pačioje šv. Antano bažnyčio
je, "Cicero Life" vyr. redakto
rius O'Gara, jaunojo mokslo 
draugas Paulėnas ir jaunojo 
krikšto tėvas dr. Z. Smilga. 
Pirmoji Milda, o po jos ir Vik
toras visiems tarė padėkos žo-

Jaunimui kursai bus 4:30 kainuos 1.150,000 dol. 
6 vaL vak., o suaugusiems 7— ^ ^ 0 3 aikštės jauniems ir se-
9:30 va i vak. ruems. 

X Pr. Dielbunkaičio jaun. 
mokai, ateitininkų kuopos šven
tė įvyks šeštadienį, balandžio 
229 d. Šventė prasidės 5 vai. 
vak. šv. Mišicmis Švč. Mergšė 

AKVARIUMAS 

! gūsio Viktoro Šato sutuoktuves. 
Čia b u s ' A b u b ū s i m i e 3 i jaunavedžiai su-1 džius. Sveikinimo telegramos 

sipažino Viktorui lankantis Lie-; gautos iš jaunosios tėvelių ir ki
tu voje ir susipažinimas baigėsi;tų artimųjų, tebegyvenančių 
vedybomis, jaunajai gavus lei- Lietuvoje. Taip pat asmeniška 
dimą išvykti į JAV. 

Chicagos akvariume yra gau
ta naujų žuvų. Akvariumas, 
1200 S. Lake Shore Dr., nuo 

Marijos Gimimo parapijos baž- gegužė3 1 d. Ugi rudens atida 
nyčioje. Po to programa, rank
darbių paroda ir vaišės parapi
jos salėje. Visuomenė kviečia
ma atsiiankyti. 

X švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje sekmadienį, 
balandžio 30 d., 2 vai. p. p. vysk. 
V. Brizgys suteiks sutvirtinimo 
sukramentą. 

X .Antanina NoreDdenė, Chi-
cago, UI., atsiuntė 7 doL auką. 
Ačiū. 

x Vytautas Naruševičius, 
žinomas torontiškis, aukojo 7 
dol. Dėkui 

X Walter Zajančkauskas, 
Fort McNeill. Kanadoje, atnau
jindamas prenumeratą atsiuntė 
ir 27 dolerių auką, tuo būdu 
dosniai parėmė savo dienraštį. 
Jis skelbiamas "Draugo" Gar
bės prenumeratorium. Nuošir
džiai dėkojame. 

x Dr. J . Saudargas. Ormond 
Beacb, Floridoje, užsisakė įvai
rių lietuviškų knygų už 55 do
lerius. 

X niinois Lietuvių Gydytojų 
ir Dantų Gydytojų dr-ja malo
niai kviečia visus atsilankyti į 
Pavasario balių, kuris įvyks bal. 
29 d., šeštad., Beverly Country 
Club, 87-ta ir Western Ave. 

Programoje Lydija Labanaus
kaitė — Piano. 
Visų laukia skani vakarienė. 

Šokiams gros Neo-Ldthuanų or
kestras. Dėl rezervacijų skam
binkit p. J. Valaitienei. 246-2775 
arba p. J. šahuenei, 225-5678. 

(pr.) 
X Reikalinga raitininke — 

Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
Skambinti 847-7747. (ak.) 

ry as nuo 9 vai. ryto ligi 5 vai. 
vak. Penktadieniai įėjimas ne
mokamas. Tą dieną atidaryta 
ligi 9 vai. vak. 

Vestuvinis pokylis įvyko šv. 
Antano parap. salėje. Kun. B. 
Rutkauskui sukalbėjus maldą, 
pokylį pravedė sumanus kalbė
tojas ir d'de'is lietuviškos dai
nos entuziastas dr. P . Kisielius, 
dabartinis Ateitininkų federaci-

apie lietuvius, saugojusius Rei
cho aukštuosius pareigūnus 
Nuernberge, kaip kiškis pabai
dė Napoleono žirgą Nemuno 
pakrantėje, apie Oną Šimaitę ir 
apie Hollywoode dabar ruošia-

nys dr. P. Kisieliaus sveikinimo! mą f^aą Fist, kurio siužete į k i t ą švenį iu p r o g a . Kapelionas 
kalboje: "Jūs esate dalininkai t a m tikras vaidmuo skirtas lie- i į!xm y Kamaitis palaimino 
savo tautos Golgo.os kelio". į tuvaitei Onai Melsbakaitei. Pa- į Velykų stalą. Skyriaus pirmi-
Jaunavedžiams gražių ateities; staruoju metu Algis Rukšėnas j brikas savo trumpoje kalboje 

0ID2. BRITANIJOJ 
— Tradicinis Velykų pobūvis 

Boltone įvyko kovo 27 d- Po 
lietuviškų pamaldų St. Patrick's 
bažnyčioje visi susirinko ukrai
niečių klube sveikinti vienas 

metų! R. 

VAKARONĖ, SKIRTA 
VYTO NAKO PRISIMINIMUI 

baigė rašyti anglų ir lietuvių j padaeoĮJo kapelionui už jo at-
veiksmų f arsą j v a g a v i m a , Bekono lietuvėms už 

skoningą maisto paruošimą ir teatrui. Veikalas turi dvi ant
raštes — Tartarus arba Posė
dis pragare. Šis 

j ypatingai visiems vietiniams lie-
s c e n m i s v e i" į tuviams už entuziastišką prie 

Prieš daugiau kaip metus ka'as yra stiprios struktūros, 
staiga 

j jos vadas ir 
ateitininkų globėjas. 

ilgametis Cicero 
kurios ei

bei re škėsi ir šros 
dieno-, jaunavedys Viktoras Ša-
t?s. taip pat neeilinio ateitinin-
kijos veikėjo Alekso ir Elzbie
tos Šatų sūnus. Po dr. P. Ki
sieliaus įžanginio žodžio, jau
navedžius sveikino jaunojo tė-

mirusio jauno solisto, sprendžiąs istorijos reikšmę 
muzikologo Vyto Nako pr simi- moralinių koncepcijų spektre, 
nimui skirtoji vakaronė įvyko Veikai centre iškyla blogio 
Jaunimo centro kavinėje praė- problematika ir įvairios istori-
jusį penktadienį. Jos programą v^ asmenvbės. Tartaru* turė-
atliko buvę Vyto Nako jaunat- tų ra*ti kelią į lietuvišką ir 
viškų dienų artimi draugai. Pir- amerikietišką teatro sceną, 
miausia Bernardas Prapuolenis' 
vakaronėn susirinkusius supa
žindino su Vyto Nako biografi
ja ir jo charakterio bruožais. 
Akompanuojant Alvydui Vasai-
čiui. Nerija Linkevičiūtė ir Ber
nardas Prapuolenis duetu ir so
lo padainavo Mozarto, Schuma-
nno. Lapinsko ir k t puikių vo
kalinės kūrybos pavyzdžių bei 
'iaudies dainų. Austė Pečiūraitė 
pateikė egzotiško sukirpimo 
apybraižą, o Viktoras Dirda 
puoštą savo naujų eilėraščių. 
Aušrinė Bylaitė paskaitė biog-

telegrama jaunavedžius pasvei
kino ir JAV Kongreso atstovas 
H. Hyde, padėjęs Mildai palygi
nus greit atvykti į JAV. 

Pasibaigus ofic'aliai daliai ir 
dideliam būriui svečių skaniai 
pasivaišinus, skambėjo lietuviš
kos dainos ir A. Modesto or
kestro garsai. Vestuvinėje puo
toje šalia vyresniųjų dalyvavo 
čaug jaunimo ir vienas kitas ži
nomų Cicero pareigūnų, jų tar
pe ir "Cicero Life" redaktorius 
O'Gara su žmor.a, taip pat dr. 
F. Kaur.as su žmona, prof. G. rafįnio i r memuarinio pobūdžio į 
Galva, kun. J. Borevičius, kun. j apybraižą, ^kaiu angliškai. Įs-
V. Bagdanavičius. rašyt. Al. Ba-lpūdis; turbūt panašus, jeigu į tė iš Vv'aterburio, Conn., yra j Pinkus pareiškė, kad rastos 
ronas su žmona ir daug kitų. j Balio Sruogos "Milžino paunks- j pasirinkusi gailestingos seselės '• Patelės rodančios, kad tai bu-

Jaunoji Milda Bendinskaitė m ė s " lietuviškame spektaklyje I profesiją ir dabar studijuoja 'v e s s^-35 pastatas, statytas 
gimė po karo Panevėžyje. Ten n e i iš šio, nei iš to aktorius ku- Į Mt. S t Mary kolegijoj, New-1 X I X I amžiaus viduryje, taigi 

— Studentė Ramutė Kemežai-

pobūvio prisidėjimą. Jis pami-
nėio ateifies planus ir pareiškė 
norą suorganizuoti Tautos šven
tės minėjimą rugsėjo 2 d., į 
kuri planuoja kviesti visus 
artimos apylinkės lietuvius. 
Specialus susirinkimas šiam rei
kalui aptarti yra šaukiamas ba
landžio 23 d., 7 vai. vakaro Lat
vių klube. Gražią kalbą pasa
kė specia'us sveč;as ir ilgametis 
boltoniškių draugas Rochdale 
lietuvių pirmininkas D. Banai
tis. 

OKUP. LIETUVOJE 
— Grupė archeologų ir meno

tyrininkų — restauruotojų kovo 
mėnesio pabaigoje tyrinėjo Vil
niaus kate'ros, kuri dabar oku
pantų paversta paveikslų gale
rija, požemius. Jie tyrė nese
niai aptikto kvadratinio pastato 
fragmentus. Menotyrininkas S. 

Emilija Sakado'skienė sveikina 
Pas. Liet. Jaunimo sąjungos vardu 
Viktorą Naką. gavusį pirmąją Eu
genijaus Kriaučeliūno Jaunimo 
premiją ui geriausią metų lietu
višką reprezentaciją 

Nuotr. Lino Meilaus 

X Vilius A. Juška, Haine 
City, Floridoje, mus maloniai 
pasveikino, atsiųsdamas prenu-

, meratos mokestį ir 14 dolerių 
j auką. Labai ačiū. 

x Cicero lituanistinių mo-
j kyklų vakaras įvyka gegužės 
Į 13 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. i Lietuvos respublikoj. Viktoras raudomis, bet jo darbus prate-
į parapijos salėje. Bus šilta va-j^rta^ & V. Vokietijos į JAV siančia gyvąja draugų kūryba. 
karienė, linksma programa, šo- atvežtas tik 7 dienų amžiaus, 
kiams gros orkestras. Bilietus užaugo Cicero. Baigė Šv. An-
platina tėvų komiteto nariai 1 tano parap. mokyklą Cicero, šv. 
Norį gali kreiptis į Tėvų komi-. Antano liet gimnaziją Kene-
teto pirm. Algį Mauruką, telef. bunkporte, studijavo Illinois 
863-5441. Visi kviečiami (pr.). 

x Dr. Tonui Pažintu, Lietu
vių Fondo Tarybos, LF Pelno 

X Dr. Raymond A. Čerškus, Skirstymo Komisijos nariui, mi-
Lathrup Village, Mich., jau dau- į rus, LF, pasitaręs su giminėmis, 

baigė vidurinę mokyklą ir Vii- rį nors poetiškąjį Jogailos mo- i burgh, N. Y. Ji čia yra antro! Lietuvos karaliaus Mindaugo 
niaus universitete ekonomijos' nologą pradėtų deklamuoti ang- į kurso studentė. Taipgi yra I l a i k a i s . Spėjama, kad ten sto-
faku'tetą. Plačiai reiškėsi^ kaip i u kalba. Š^aip visa vakaronės pamėgusi dainavimą, skambina: v ė J° Pirmoji Lietuvos bažny-
sportininkė, stalo teniso žaidė-, programa buvo neblogas bandy- į pianinu ir groja gitara. Kole- '• č i a ' pastatyta Lietuvos krikšto 
ja. Keletą kartų yra laimėmis \ mas išsimušti iš tokių atvejų j gi jos šiuo metu statomo j links-j m e t u - Pastato liekanos tiria-
"Dinamo" komandos individus- trafareto. Kūrybingo žmogaus j moj John Duke operoj "Captain į m o s i r tikimasi gauti naujų 
hnėse varžybose pirmą vietą Į netekimas buvo prisimintas ne Lovelock" ji dainuos pagrindinę j d u o i n e n u - kurie bus naudingi 

Tesentijos rolę. Operos prem-1 istorikams. Vis daugiau pare-
jera gegužės 3 d. S vaL vak. į "u4"1 ' tvirtinimai, kad Vilnius 
Ramutė Kemežaitė taipgi gyvai! DUV0 Mindaugo sostinė, 
reiškiasi lietuvių jaunimo ben- „„„„„„„„„„„„„„„„„„,„„„„„„„„ 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenne 

Tel.: 776-3599 
Chicago, Illinois 60629 

PAGALBA SERGANTIEMS 

gelis metų pastoviai remia 
"Draugą". Ir dabar, atnaujin
damas prenumeratą, atsiun'.ė 20 
dolerių auką. Dr. Cerškų skel
biame Garbės prenumeratorium. 
Už paramą esame labai dė
kingi 

X Henrikas Mockus, Chica
go, UI., mus maloniai pasveiki
no, atsiųsdamas didesnę auką. 
Dėkojame. 

x Po 4 dolerius aukojo: Vin
cas Stankus, Balys Rukštelė, 

X Ckeroje parduodamas na- Vi-cas Urmanavičius, Juozas 
mas su biznio patalpa labai tin-. Kirvelaitis; du dol. — J. Juo
ksmą delikatesų ar kt. bizniui.' delis. Ačiū. 

praneša, kad, norintieji jį įam
žinti LF. įnašus gali siųsti tie
sioginiai: Lietuvių Fondas, 2422 
W. Marouette Rd., Chicago, H. 
60629. Minimi įnašai bus įrašo-j 
mi padidinti dr. J. Puzino at-j 
minimo įnašą, kurį atstovaus! 
velionies žmo^a Konstancija. 

(pr.) j 
X š. m. balandžio ra. 29 d. 

Šaulių Namuose įvyks Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
pavasarinis, 1978 mt. plaukioji-j 
mo sszono atidarymo tradicinis! 
parengimas su menine progra
ma, vaišėmis ir šokiais. Veiks 

Amerikos Diabetes Assn. — 
universitete, specializavosi YM-1 draugija, kuri ieško lėšų sergan-
CA institute. Dabar vadovau- tiems cukraus liga ligonims pa-
ja savo tėvo nekilnojamo turto dėti, ruošia dviračių dieną. Tai 
pardavimo įstaigai. Užaugo i įvyks gegužės 7 d. 10 vai. r. 
ateitininkų organizacijoje, buvo Lincoln parke prie North Ave. 
aktyvus sportininkas, priklauso Vadovaus Chicagos profesiona-
Lietuvių bendruomenei. ; i ų krepšininkų komandos Bulis 

Taip iteivių lietuvių sūnus ir ža dejas Rrtis Gilmore. \ i s i 
Lietuvos dukra sukūrė naują kvieč ami, kas tik turi dvirati, 
lietuvišką šeimą. Todėl labai bet važiuotojai turi rasti kiek-
prasmingai nuskambėjo saki- vienas vadinamus sponsorius, 

3 kamb. apačioje. 4 kamb. ir 2 
kamb. butai viršuj. 3 maš. ga
ražas. Arti Šv. Antano bažn. 
Pageidaujant sav. duos morgi-
čių ir pagelbės prie biznio. Par
duodama dėl senatvės. Informa
cijai skambint tarp 6 ir 9 v. v. 
taL 656-M2& frfc] 

I gausus baras, laimės šulin\'S. 
X Aukų po penkins dolerius timai gauPami paskambinus 

ats'untė: 
Anelė Kybartas. Chicago, 
Juozas Gramas. Oak Lawn, 
Stasys Kezutis, Buffalo. 
Kazys Valužis. Elizabeth. 
Visiems maloniai dėkojame. 

vakarais (ketvirtadienį, penkta-
I d:c ii ir Šeštadienį) telefonu K. 
iVidžIui VI 7-9495 a r bet kurią 
kitą dieną vakare V. Zinkui tel. j 
776-7579. Kviečiami jūriniai 
šauliškosios veiklos rėmėjai ir 

l visuomeaė dalyvauti. (pr.) 

kurie mokėtų tam tikrą sumą 
už kiekvieną nuvažiuotą mylią. 
Pernai dalyvavo 2.600 dvirati
ninkų, kurie suteikė 123.000 
dol. Diabetes draugija, 620 i Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
N. Michigan, duoda smulkesnių 
informacijų. 

fteštad. 9 vai. iki 1 vai. d. 
tiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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I ATOSTOGAUJAT CHICAGOJE? | 

Amerikos lietuviai lahal mėgsta lankyti gimines Chicaeoie heveik -
kiekvienas turi giminiu. š 

Būdami Chicagoje. anlankvkite TI'HU geraij dranga - di*>nra$iĮ f 
DRAUGĄ, kur galima pasi-inkfi knygų iŠ didžiausio Amer-kos rinkinio I 
Beveik visi leidėjai platina knygas per DRAUGĄ. Afvvkite asmeniškai S 
pasirinkti ta knygą, kurią seniai norėjote įsigyti Matysite, pasiimsite S 
į rankas. peržiOresite ir įsitikinsite, ar norite pirkti. I 

r Taipgi primename, kad Šiuo laiku yra tęsiamas DRAUGO KNY- f 
3 GV IŠPARDAVIMAS, kuris baigsis S. m. gegužes Ima dieną. Tai «k- \ 
5 rai auksine proga Jsigyti visokiu knygų — patogiai išdėstytu — už I 
s žymiai papigintomis kainomis. i 

5 Be to< galėsite pasinnkti kokį dalykėlį iš eia esancig rankdarbių at I 
= keramikos. Pasirinkimas tikrai didelis. S 

Los Angeles lietuvių vadovai su svečiais. Iš kairės: kun. J. Kulbis i i 
Montreaho, Lietuvos gen. kons. J. Čekanauskas, prel. J. Kučingis ir 
kuo. V. ffimiaiii i i C~-~^,^. Nuotr. I* Sriedžto 

Atvykę j Chicagą, neužmirškite aplankyti DRAUGO. 

Adresas: DRAUGAS, 4S45 W. C3rd Street, Chicago, 
LU STeiel, 
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