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Čekoslovakijos 
klūpčioįimas 

i 

Partijos kongresas atrodė lyg būtų sovietines respublikos darbuotojų suvažiavimas 

Praha. — Ką davė ar nieko 
nedavė Čekoslovakijos 15-sis 
komunistų partijos kongresas? 
I i pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
tai pats nereikšmingiausias su
važiavimas ir laiko gaišinimas. 
Visos kalbos sukosi apie dėkin
gumą "didžiajam broliui", išgel
bėjusiam iš I>ubčeko sąmokslo 
• 'sugriauti" komunizmą, ir vi
siškas lojalumo pareiškimas 
Maskvai. " N Y T " pastebėjo, kad 
suvažiavimo tonas priminė ne 
laisvo k raš to valdančios partijos 
kongresą, bet vienos sovietinės 
respublikos privalomą konferen
ciją, kur paskaitoma suredaguo
ti Kremliuje raštai originale ar
ba i r vertime į vietine kalbą. 

Krašto, kuris save vadina ne
priklausoma valstybe, gauleite
ris Gustav Husak visose savo 
kalbose ir pasiūlymuose rėmėsi 

t ik Leonido Brežnevo idėjomis, 
jo pasakytomis kalbomis, t a r 
tum būtų atsiųstas Maskvos ad
jutantas. Brežnevas pats neat
vyko i Prahą, negalėjo pasiklau
syti jo adresu liaupsinimų, svei
ka ta jo šluuoja, bet jį kasdien 
pasiekdavo tokie išsireiškimai, 
kaip "Čekoslovakijos herojus", 
"išgelbėtojas". Nuo ko jis ją 
1968 metais išgelbėjo? 

Tas pa t s "NYT" sako, kad 
suvažiavimo reikalai galėjo bū
t i blogesni, bet taip nebuvo. 
Tam tikri ortodoksiniai elemen
tai, didieji fanatikai, siekė kon
gresą paversti didžiausiu kalti
nimu Aleksandrui Dubčekui, jo 
bendradarbiams ir prisiminti 
1968 metus, juos pasmerkti. Ke
lies savaitės prieš suvažiavimą 
t a linkme buvo pradėtas suorga
nizuotas "koncertas". Į j j įsijun

gė a r buvo įjungtas i r čekų ko
munistų pasiųstas šnipas, d a b a r ' 
grįžęs iš Vakarų Europos , š n i 
pas, vaidindamas politinį pabė- . 
gelį. sugebėjo įlįsti j Radio F ree 
Europe, o namie pradėjo skelbti 
ir tai, ko Miunchene nepatyrė , 
bet jo darbdaviai liepė skelbt i : 
Dubčekas ir jo pasekėjai buvo j 
apmokami Amerikos agen ta i ! 

Saugumui čekų ir slovakų ko
munistų toks išgalvotas tv i r t i 
nimas atrodė per d a u g naivus, į 
neįtikintie, net juokingas, t a i jie j 
pasistengė visą propagandą ig
noruoti. Priešingai, suvažiavime 
pats Husakas pasiūlė didelei Į 
daugumai Dubčeko šalininkų į 
grąžinti partijos kortelę* už- j 
miršti jų "nusikalt imus", su
kurti geresnį klimatą, vietoj 
kurstomos neapykantos. 

RODEZIJOS ĮSPĖJIMAS 
PARTIZANAMS 

v. ' . -bary. — Rodezija įspėjo j matiniam, bet i r kar in iam !au-
savo tautiečius, jog reikia laukti ; ke", sakė Walls. Jo žiniomis, 
b i r i au , kol bus geriau. Dabar Į 
nieko kito nelieka daryti, kaip 
visu a* aklumu pradėti kovą su 
i.; rihlado infiltruojamais part i-
i a : ^ i š . L-^. - . į . - ~-...i ^ ; . . . _ - . . -
• a Mozar . -: A/mijos vadas 
~v:.. Peter V,r-..._- :^.a_'K.:^: .-: -
.-k- T_VO r-rLk-.i-.ifS. .-v. .••.:;:z-_ -.'s 
.:> ' - : : u ? kviečiant aktyviai 
karo langftati Jeigu reikės, t a i 
;<•; armija. ga-_-»:v.i3.T.a •••dr\:vi-
nus. - r&eogs : M zambiko sie-

partizanai neturi geros organi
zacijos, dezorientuoti, netur i nei 
vadų, todėl baimintis jų nėra 
ko. 

Apie gazolino kainas 

Istorinis Will 
kos 200 men 

•gas. Buv. gubernatoriau.- rūmą 
:im laukia daug turistų. 

- r -

Chkaga . — H e r b Hugo, vie
nas iš naftos pramonės ats to
vų, sako, kad šią vasarą gazo

ną :• ten vietoje sunaikina Karo lino kainos- b i s tokios, kaip bu-
;-- ..-...< jvo pernai tuo pačiu metu, vadi-

LoifcM panaad * visas a t - | n a s , pakili , žiemą kainos buvo 
?K -z:r.fs jėgas :r ">-.- : - -us žemesnės, nes buvo mažiau va-
Mums yra prieinami nauji ištek- žinėjan. ių, gazolino susidarė 
liai, r an t .krss kad laimėji- Į pertekiius. ir naftos kompanijos 
mas mūsų pusėje ne tik diplo-lbuvo pradėjusios konkuruoti . 

SOLZENICINAS VEl LANKOSI 
AMERIKOJ 

Latvijos krikščionie 
demokratu laiškas 

Radio Liberty paduoda žinią 
apie Latvijos Krikščionių demo-
Vratu su^rvienJt'Trio laišką, b»* da
tos, spėjama parašytą 1975 gruo
džio mėnesį, kuris dabar pasiekė 
Vakarus. Laiškas yra adresuotas 
Anatolijui Dinbergui. Latvijos 
charge d affaires VVashingtone; 
Uldis Gravai, Laisvojo pasaulio 
latvių federacijos pirmininkui; 
Imants Freimaniui, Latvių cent
rinės tarybos Švedijoje pirminin
kui. Talivaldžiui Kronbergui, Lat 
vijos tautinė^ federacijos Kanado
je pirmininkui. Estijos pasiunti
nybės šefui; Juozui Kajeckui, Lie
tuvos atstovui "VVashingtone; 
Makio Kari, Pasaulinės Baltų 
santalkos pirmininkui; ir visiems 
"tikriems" latviams pasaulyje. 
Laiško autoriai pasisako, kad jo 
tekstas buvo sudarytas netrukus 
po to, kai slaptai buvo paminėta 
Latvijos nepriklausomybės diena, 
lapkričio lS-ji, ir buvo išklausy
tos Radio Liberty, Voice of Ame
rika ir kitų Vakarų radio stočių 
transliacijos, paminėjusios šią su
kakti. Jie pastebi, kad RL trans
liacijos sunkiai girdimos, nes la
bai trukdomos. Susivienijimas 
šaukiasi į visus latvius, raginda
mas juos gyventi krikščioniškai, 
dorai, nes tai priartinsią Lat
vijos nepriklau;omybės atsta
tymą. Laiško autoriai ypatingai 
yra susirūpinę Baptistų likimu 
Sovietų Sąjungoje. Jie perspėja 
vakariečius netikėti kai kuriems 
Latvijos dvasiškiams, kurie nupa
sakoja religinę padėti Latvijoje 
klaidinančiai optimistiškai. Auto
riai tarp kitų cituoja kun. J. Ma
tuli, Rygos liuteronų arkivysku
pą, kaip pavyzdį: jis esąs suteikęs 
klaidingos informacijos World 
Council of Churches suvažiavi
mui Nairobi, Kenya. Cia pastebi, 
ka4 kun. Matulis negalėja asme
niškai dalyvauti suvažiavime. 
Laiško autentiškumas nebuvęs 
patikrintas. 

rE.) 
Vaodenberg, Cal. — \ tolimą

sias erdves iškeltas Žemės sa
telitas, kuris tam tikrais sukon
centruotais spinduliais (laze
riai*) studijuos žemės drėbėji-

Susirūpino ir 
Pietų Afrika 

Cape Town. — Pietų Afrika, 
jausdama didesni pavojų, pa
skelbė naują saugumo įstatymą. 

į Vyriausybė leis policijai suim
tuosius laikyti be teismo iki vie-

1 nų metų, neprileidžiant prie jų 
, net ir gynėjų. Iki šiol tebeveikė 
į 1950 potvarkis, leidęs sulaiky-
i tuosius komunistus be teismo 
1 laikyti iki 180 dienų. Suvaržo
ma ir spaudos laisvė. LaScral-

| čiai gali būti uždaryti, jei skelbs 
l žinias, kenkiančias valstybės 
saugumui. 

Įstatymai liečia ir Pietvakarh; 
Afriką (Namibiją). Vietinių gy
ventojų politinis suverenumas 
kurį pripažįsta Jungtinės Tau
tos ir Afrikos valstybių sąjun
ga, turės būti sustabdytas. 

Vatikanas pradeda 
dialogą 

• 
Koma. — Vatikano sekreto

riato a ts tovas arkivyskupas 
Giovanni Benelli sako, jog jau 
atėjo laikas pradėti dialogą su 
Italijos komunistais ir visais 

I netikinčia ;siais. Yra abiem pu
sėm bendrų reikalų, kaip huma
niškumas, gerieji darbai, labda
rybė. Ta linkme Vatikanas jau 
padarė atitinkamų žygių. 

Detroitas. — Balandžio mė
nesį Amerikoj buvo parduota 
naujų automobilių 908,000. 

Baze Indijos 
vandenvne būtina 

Washingtonas. — James A-
, kins, buvęs Amerikos ambasa-
įdorius Saudi Arabijai, mano, 
> kad įrengimas k a r o laivyno ir 
i aviacijos bazės Diego Garcia sa-
i loje, Indijos vandenyne, y ra ne-
I išvengiamas po to , kai sovietai 
\ įsikūrė Somaljjoje. Savo laiku 
į Saudi Arabija Somalijai buvo 
! pasiūliusi duoti amerikiet iškų 
; ginklų, jeigu somaliečiai ne;si-
; leistų sovietų. Prez. Fo rdas t a m 
] sumanymui nepritarė, sovietai 
j s ikūrė, belieka juos a t sver t i 
j nauja baze. 

Washlngtonas. — Prez. For -
į uas žada vetuoti 3.1 bil- dolerių 
: karinės pagalbos užsieniui įsta
tymą. Iš tos sumos vien Izrae
liui skiriama 2.3 bil. dolerių. 
Vetuos dėl to. kad Kongresas 
sau palieka p3r didelę ginklų 
pardavimo kontrolę. 

Roma. — Italijos komunistai 
i susilaiko nuo komentarų apie 
1 buvusio iždo sekretor iaus John 
! ConnaHy pradėtą organizavimą 
; grupės asmenų a r t am t ikrą or
ganizaciją, kurie veiktų, k a d 

' italų komunistai nelaimėtų rin-
( kimų. 

Atėnai. — Amerikos ir Grai
kijos atstovai pradėjo ketvir tą 
sesiją derybų apie amerikiečių 
karių pasilikimą'Graikijos bazė
se. 

Reagan 
prieš 

laimeio 
?- orda 

Didinamas karo 
laivvms 

Indianapn' is . — Reagan For
das net ikėta i laimėjo ir India
noje. K a d j is laimės konservaty- * 
viuose pietuose, Georgia ir Ala- j 
bama valstijose, niekas neabejo-, 
jc . Indianoje R e a g a n sur inko ' 
51 proc. respublikonų balsų, kai 
F o r d a s 49 proc. 

Demokratų kandida tas Jim-
my C a r t e r sust iprino savo lai-

Stanfordo universitete renka medžiacą 
apie RtHjos revoli «% i • • r f •. 

\Va>hinjrtonas. - F : io a--- -
Sacramento. — Aleksandras 

"ĄT-vsiį.^ 

rrr -E! £ 
*-W ViL** S 

i LkoboiMų garimų krautu"*. Pirkėjų si*k2d aatr iks ta 

mėj imus Indianoj ir Georgijoj, 
bet suprantama, pr ieš Wallace I 
jo namuose iaimėti negalėjo. 
Ten jų gubernatorius laimėjo 29 
demokra tų atstovų iš 35, kai 
C a r t e r tik 3-

Distr ict of Columbia pirmi
niuose balsavimuose Ca r t e r lai-1 
mėjo 7 atstovus, o Morr is U--
dali 4. 

i 
Madridas . — Ispanai išleido; 

naują dienraštį "EI Pa i s" . ir jo 
p i rmam numery buvo užatakuo- ; 
t a daba r t inė vyriausybė. Laik
raš t i s buvo išpirktas, nes skel
bimuose buvo >3koma. kad tai 
bus pirmas, kuris pasakys visą' 
teisybę, nepriklausys jokiai par
tijai. Kri t ikuojama premjero 
Carios Arias vyriausybė svar
biausia, kad reformos i r demo-; 
k ra tė j imas pradėtas vykdyti la
bai delsiant. 

Londonas . — Darbiečių vy
r iausybė pasiekK laimėjimo, ga
lėjusi susi tart i ?,u dariy> urijo
mis sulaikyti atlyginimų kėli
mą, arba juos norą labai suvar
žyti. Tai bus viena iš priemo
nių kovai prieš infliaciją. 

HashtnjrtonaH. — Civilinė ae
ronaut ikos ta r ha leido pakelti 

t skr id imo kainas. Vidaus susisie-
! kime bilietai pabrangs 2 proc., 
1 o skr is t i per A'Janta — 10 u r o c 

ministracija paprašė Kongreso 
paskirti da r 1.2 bil. dolerių r.au-
jiems karo laivams gttt^ d Iš 
viso 1977 metrj gynybos biu
džetas sieks l r4 . J bil. dolerių. 
Iš to skaičiaus naujiems karo 
laivams būtų 7.3 bil. dol. Nu
matoma pasta tyt i 4 raketomis 
ginkluotas fregatas, atomine jė
ga varomas lėktuvnešis ir kito
kių laivų, viso 21. 

* 
Fordo penkerių metų progra

moje numatyta dabartini karo 
laivyną, susidedantį iš 477 lai
vų, padidinti iki 600. 

Londonas. — Londone lanko
si Brazilijos prezidentas Ernes
to Geisel. Karieta, kuria jis va-
žavo su karaliene Elžbieta, bu
vo apmėtyta pamidorais, o de
monstrantai šaukė nedraugiškus 
sūkius prieš Braziliją. 

Pekinas. — Britanijos užsie
nio reikalų ministeris Anthony 
Crosland porą valandų kalbėjosi 
su Kinijos užsienio reikalų mi-
nisteriu Ciao Kuan - hua ir jį 
užtikrino, kad nežiūrint visų kal
bų apie detante, Britanija savo 
pajėgų Europos žemyne nema
žins ir, reikalui esant, gins vi
somis išgalėmis. 

Beirutas. — Amerikos įgalio
tinis Libano civiliniame kare 
tarpininkauti skirtingoms frak
cijoms pasiekė laimėjimo, gavęs 
pažadą iš abiejų pusių susilai
kyti nuo sunkiųjų ginklų nau
dojimo. Beirute vakar buvo ra
mu, ir paskutinę parą užmuštų 
buvo tik du. 

N**w York. — Valstybės gy
nėjas Edvvard Levi susirūpinęs 
nusikaltimų didėjimu. Dėl t o 
kalta ir sena sistema, kai nusi
kaltėlių baudimas yra kompli
kuotas reikalas, ir daugelis jų 
?n?eba nuo bausmės i?sisukti. 
Jis planuoja sudaryti tam tikrą 

: komisiją, kuri parengtų naujas 
: ta isykles. 
į 

Roma. — šventųjų Metų pro-
į ga daugiau negu dvidešimt tūks 
tančių Afrikos katalikų iš įvai
rių šio kontinento kraštų aplan
kė Romą. Beveik visos Afrikos 

j vyskupijos atsiuntė į Romą sa-
!vo a ts tovus 

"iexam :><: ize^ciiias .ana; *••' 
r.ežir.ant. atvyko ; . . . r^nką :r 

rc»n
L!(a rr,<vi •i_3~-3 ^ 3 * 

-ga: P ' . ^ S " ! 

t ir. c -ą ž:".;ą. 
Sveicarijo? a t " 
ir studijuoja m 
sų revoliuciją, 
knygą. 

•"-•- vie-

?olžer.ic:r.a^ ..į 
c o prieš s;-va:* e 
•i:-:^gą apie ru-

StAt ketvirtą 

Laikraštininkai norėjo suži
noti, kur jis apsistojo, bet uni
versitetas atsisako pasakyti. 
Solženicinas nori turėti ramybę 
ir dirbti, nenori jokio kontakto 
su spaudos žmonėmis. 

Hooverio institutas turi ge
riausią pasauly rinkini doku
mentų, liečiančių Rusijos revo
liuciją, carų laikų slaptu s poli
cijos raportus. Tokių dokumen
tų neturi nei sovietai. Sovietai 
labai norėtų išgauti ypač tuos j 
dokumentus, kurie liečia Leniną Į 
ir Staliną, žinodami, kad auten- j 
tiški raštai jų šlovinamus revo-j 
liucionierius vieną gražią dieną! 

rmvminikuos. Apie buvimą šių 
dokumentų ilgai n iekas nežino
jo. T;£T v. - .yįkaj, j u o s g a V 0 -m. 
J06a&i£, t meta is iš buvusio 
caro a\ «sadoriaus Paryžiuje. 
Ypač fatmiai buvo užlaikoma 
paaia^iA kol ^vfiabasa4cnus bu
vo gyvas, bijant, kad rusų agen
tai už ta i jį galėtų užmušti. 

Vel nuteisė 
mirtie- Knisme 

— Sovietų spauda 
paskelbė, kad balandžio 29 A-
leksandras Juknovski buvo tei
siamas ir ras tas kal tas už K pa
saulinio karo meto nusikalti
mus. Kokia j am paski r ta baus
mė, nesakoma, bet užsienio laik-
raštminkai Maiškino, jog buvo 
nubaustas mirties bausme. Jis 
buvo kal t inamas bendradarbia
vęs su naciais i r Ukrainoje kan
kinęs pagautus sovietų partiza
nus. Neaišku, kodėl t ik dabar 
buvo teisiamas. 

Į Ispanijos protran kištų denv 
reformas ir demokratėjimą 

isLracijos L>čii \-ClsMMJJC U& 

Toronto apylinkės Tautos Fon
do atstovybė nuo 1976 sausio 1 
iki kovo 1, t. y. per du mėnesius 
surinko Tautos Fondui — Li*> 
tuves laisvinimo reikalams — 
6.763-50 dol. Aukotojų sąrašas 
ilgas, aukota nuo 250 iki 1 dol. 
Ypatingos pagarbos vertas šios 
Tautos Fondo atstovybės atlik
tas darbas ir pasišventėliai dar-

ibimnkaL (E.) 

KALENDORIUS 

Gegužės 6 : Evodijus, Bene
dikta. Rokantas , Argą. 

Gegužės 7 : Stanislovas, Do
micėlė. Butau tas , Danutė. 

Saulė teka 5:42. leidžias 7:57. 

ORAS 

Dalinai apsiniaukę, 40 proc. 
galimybė Uetaus su perkūnija, 

< daug vėsiau, apie 50 laipsnių. 

file:///-ClsMMJJC


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1976 m. gegužes m. 6 d. 

iLniBirvvoo 

Redascuoju KmiLija P&kahuškične. Rankraščiu-* Mnsti adresu: 
B. PakalniŠki««ė. 3948 S. Artesian Ave„ Chicago, iii. 6%£» 

Telefonas FE G-6489 

ANTANO ZAKARAUSKO KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS 
19L7 metais Cicero mieste, lie

tuvių. Zakarauskų šeimoje, gimė 
dabartinis Šv*. M. Marijos Gimi-
aao paaaraos kiebonas Antanas 
Zakarauskas. Ne kunigu gimė, o 
a ia lu ver'.cianėiu berniuku. Bet 
tėveliai buvo geri, jie rūpinosi iš
auginti Antanuką geru žmogu
mi, mylinčiu savo gimtinę Ame
riką ir tėvu tėvynę Lietuvą. Kaip 

pa pusmečio ta senoji tėvų tė-
vyaė nusimetė svetimųjų jungą, 
pasiskelbė nepriklausoma valsty
be. Amerikos Lietuviai ištiesė jai 
duosnią pagalbos ranką. Tų ge
radarių tarpe buvo^ ir Antano tė
veli &i. Ir jie savo širdyse nešiojo
si viltį išauginti sūnų, kuris bus 
ne d k gera> .-Ymerikos pilietis, bet 

-avo tėvų palikiną mylįs lie-
tuvis. 

Dar .arkas būdamas jaunasis 
Anianukas pamilo knyga, mokslą 
ir viską, kas grąžu ir dora. Baigė 
Mundelain kunigų seminariją, 
gaudamas teologijos licenciatą. 
Kunigu įšventintas 1941 m. ge
gužės 3 dieną. Lietuva tada jau 
vėl buvo svetimųjų vergijoje. 
Jaunasis kunigas tęsė studijas De 
Paul ir Loyola universitetuose, 
Įsigijo magistro laipsni. Visą lai
ką dirbo Chicagoje: buvo vikaras 
Svč. Mergelės Gimimo, §v. Jurgio 
a- Sv. Kryžiaus parapijose, paskui 
kapelionas SK. Kazimiero seserų 

vienuolyne ir Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Mokytojavo prirengiamojo] 
Wiigley kunigų seminarijoje, Šv. 
Kazimiero kolegijoje ir Marijos 
aukštes. mokykloje. Visur buvo 
mylimas ir gerbiamas. I r Chiea-
gos Marąuette Parko lietuviai jį 
myli. Klebonas yra didelis tole-
rantas, visada malonus, su Šypse
na veide, su atvira, gera Širdimi. 
Yra vyčių dvasios vadas ir daž
nai atsilanko j jų susirinkimus. 
Vyčiai didžiuojasi juo, ir džiau
giasi turėdami savo tarpe. Sveiki
na garbinga proga 35 metų ku-
gystės sukakties, linkėdami kuni
gui Antanui dar daug metų savo 
gražia asmenybe šviesti parapijie
čiams ir vvčiams. E. P. 
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Kun. Antanas Zakarauskas 

D E T R O I T O 79 K U O r O S 
VEIKLA 

SaušFo 11 d. paminklinis kry
žiaus pašventinimo proga, buvo 
suruošti pietūs. "Balta diena" bu
vo, žemę degė 7 coliai sniego. 
Kaip Ir visuomet, rengimo komi
teto pirmininkė Margarita Smai-
iienė nepabūgo žiauraus oro. Pie
tūs buvo suorganizuoti puikiai. 
Antanas Dainius buvo išplatinęs 
bilietu-s. 

jda taip nesidžiaugė det-
.raitilkiai, kaip kad lapkričio 5 d., 

. są į visuotiną susirink-
naa- Buvo miela staigmena, kai 
temperatūra parkilo virš 70 laips
nių. Yra neįprasta lapkričio mė
nesį cit: su trumpom rankovėm 
a>arškiniais. O veidai visų buvo 
pasipiKišę šypsenomis. Šalia visa 
to, buvo kitas džiaugsmas: atėjo 
žffĮftry's <urie ilgą laiką nebuvo 
p^si.-v?v. Tą dieną.įie buvo su 
irisais. Pirmininkės M. Smailie-
nės užsispyrimu, susirinkimas bu
vo pravestas lietuvių kalba. Kiek
vienas stengėsi prisiminti savo 
<albą. Rezultatai buvo puikūs: su
sirinkimas praėjo įdomiai. Po su
t r ink imo sekė vaišės. Seiminin
kėmis buvo Helen. Tucker ir 
Cyntfa deVine. Vaišino pyragais 
:r pumpkin pajumi. 

Gruodžio mėnesio susirinkime 
•vairūs saldumynai ir gardumy
nai bu~. dėmesio centre. Šeimi-
nirrkė-. Marge Nashlon Ir M. 
\ T ewįerry . buvo pasipuošusios 
kalėdiškai. Dvasios vadas kini. 
Viktoras Krlščiūnevičius b l rva -
vo susmilkime :r vaišėse. Susirin
ko virs 30 narių ir trys svečiai: 
Karolis Bagdonas, Jonas Konkus 
ir Julia Pichalski. Jie buvo ma
loniai priimti. Tikima, kad jie bus 
79 kuopos dalis. 

79 kuopa turi Elzbietą Paura-
zienę, energingą veikėją, pirmi
n inkę daugelio organizacijų. Ji 
dalyvavo BALFo seime Chicago
je , Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime, kuris įvyko or. m. 
lapkr. 22 d. Gkicagojc, ALTos 
bankete, kur iame buvo pagerbti 
kongresmanas Derwinskis ir laik
raštininkas Bill Andersonas. 

Didelis džiaugsmą^ buvo, kai 
pirmininkės \ L Stnai'.ienės pus
brolis kuri. Vytautas Simaitis iŠ 

VAŽIUOJANTIEMS l 
KONCERTĄ 

Važiuojantiems automašinom 
į Čiurlionio koncertą gegužės 16 
d. žinotina, kad požeminis gara
žas bus atidarytas 2 vai. p.p. 
įvažiavimas yra ant East Jeffer-
son Ave., prie Wood\vard Ave., 
prieš pat Fordo auditoriją. Iš 
garažo žmonės eskaliaioriais už
keliami tiesiai į auditoriją. Gara
žas yra saugomas sargų. Visi ga
lite pasinaudoti tuo patogumu, 
nes garažas yra dviejų aukštų ir 
talpina daug mašinų. Visi ptV 
šomi nesivėluoti, nes koncertas 
prasidės 3 vai. p.p. Jau laikas 
įsigyti bilietus, norint išvengti 

S. Sližys 
susigrūdimo pne {ėjimo 

Argentinos lankėsi Detroite. J is ' 
šventė sidabrinį kunigystės jubi
liejų. Pirmą kartą kun. Vytautas 
Simaitis aplankė Ameriką Lap
kričio 22-rą jis laikė iškilmingas 
Mišias Dievo Apvaizdos bažny-
je. Jubiliatas praleido keturias die
nas su Margarita ir jos šeima. 
Tada jis išvažiavo į Scrantoną 
ir kkus JAV miestus. 

Visuomet yra malonu išgirsti 
apie tuos. kurie yra išsikėlę į kitus 
miestus gyventi. Su kalėdiniais 
sveikinimais žinia atėjo nuo So-
phie ir George Leskosky, dabar gy 
venančių Floridoje. 

Nežiūrint to, kad Kalėdos yra 
džiaugsmo šventė, kitiems buvo 
jos liūdnos. Spalio 26 d. netikė
tai mirė Alicijos Savickienės my
limas vyras Laurynas. Gruodžio 
pradžioje pasitraukė iš šio pa
saulio Joe Chaps švogeris Delbert 
Erdman. Prieš pat Kalėdas mirė 
Jono, Monikos ir Vinco Banio-
nių motina. Bet gal daugiausia 
užuojautos reikalinga Ona Žilvi-
tienė, netekusi brangaus vyro. 79 
kuopa paskyrė 15 dol. Michigano 
kovai prieš vėžį draugijai, velio
nio atminimui. Jį ir kitus atsisky
rusius prisiminkime savo maldo
se. 

Lucija Smilgienė buvo operuo
ta. Norisi tikėti, kad pasveiko. 
Ruth Grasha buvo Šv. Marijos li
goninėje: automobilių nelaimė
je pečiai ir sprandas buvo sužeis
ti. Sophk Bitner pergyveno kele
tą kojos operacijų Mayo kliniko
je. Melskimės, kad visi greitai pa
sveiktų. 

Norisi tikėti, kad Naujų Metų 
proga kiekvienas ką nors nutarė 
ir nutarimo laikosi. Nutarė ke
letą svarų nuo savo svorio nu
mesti? Tai būtų per mažai. Gal 
nutarė stengtis pakelti savo kuo
pos lygį? Kokių pasiūlymų galė
tume duoti vyčiams šiais metais? 
Užsidekime pavyzdžiu tų, kurie 
daug dirbo praeitais metais. Se
kime juos ir patys būkime akty
vūs. Jei negalėjime būti veiklūs, 
tai" nors lankykime susirinkimus 
ir laiku užsimokėkime nario mo
kestį. Jei šitaip darysime, 1976 me 
tai bus sėkmingi ir laimingi mū
sų 76 vyčių kuopai. Softi (Vytis) 

( B anglų kalbos vertė: 
E. Pakalniškienė)j 

DIRVOS SUKAKTIES 
PAMINĖJIMAS 

"'Dirvos" 60 m. sukakties mi
nėjimą Detroite rengia ALTS-
gos vietinis skyrius. Įvyks gegu
žės 2 3 d. 12 vai. ir 30 min. 
Lietuvių namuose. Aleksas Lai-
kūnas skaitys,paskaitą "2vilgsnis 
į ateitį pro Dirvos sukaktį". Ra
šytojas Vytautas Alantas kalbės 
aktualia tema. Meninę dalį at
liks WLndsoro mergaičių kvarte
tas "Aušra". Po minėjimo bus 
pietūs: Automobilių apsaugai bus 
policijav 

LB AŠTUNTOSIOS TAi \ u > 
RINKIMU REZULTATAI 

I LB aštuntąją Tarybą Micbi-
gano apygardoje balsavo 540 
rinkikų. Detroito apylinkėje gau
ta 470 balsų ir Grand Rapids 
apylinkėje 70 balsų. 24 balsai 
Buvo neužskaityti. Viso balsavo 

540 asmenys. Apie 230 potencia
lių balsuotojų rinkimuose nedaly
vavo. Buvo išstayti 9 kandida
tai ir gavo balsų: Algis Rugie
nius 337, Robertas Selenis 308, 
Jaunius Gilvydii 307, Vytautas 
Kutkus 293, Irena Sventiekaitė 
280, Nar imantas Udrys 257, Vy
tautas Jonaitis 240, Jonas Urbo
nas 234 ir Alfa Šukys 184. 

D u trečdaliai visų rinkikų bal
savo rinkiminėse būstinėse ir vie
nas trečdalis — paštu. Tai yra 
galutiniai oficialūs Michigano 
:.:: gardos rinkimų duomenys. 

T R U M P A : 
— Didysis Detroito Bicenten-

nial paradas, įvykęs gegužės 2 d., 
vietinės spaudos laikomas pačiu 
didžiausiu pasaulyje. Parade daly 

— Lietuvių katalikų 265 kuo
pos narių susirinkimas įvyks ge
gužės 9 d. po 10:30 vai. pamal
dų, Šv. Antano parapijos patal
pose. 

S.G-kas 

(Nukelta į 4 pesL) 
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rinkos Lietuviu Fondui 
Lietuvių fondo vajaus metu Detroi

te 47 asmenys suaukojo 5.275 dol. Va
jus baigtas 1976 m. Sovo 27 d. kon
certu — vakariene, kurio meninę pro
gramą atliko Dana Stankaitytė, Sta
sys Baras ir Jonas VazneBs, akompa
nuojant muzikui Alvydui Vasaičiui. j 
Tai buvo aukščiausio lygio koncertas, 
kokį kada girdėjome Detroito lietuvių 
parengimuose. 

Vajaus metu po 100 dol. įnešė šie \ 
nauji Lietuvių fondo nariai: Genė ir Į 
Jonas Asminai, B«uta ir Algimantas 
Astašaičiai, Elena ir Jurgis Baubliai, 
Elena ir Vytautas čižauskai, Jadvyga 
ir Jonas Dunčios, Ramunė (Stonytė) 
ir Robertas Francisco, Dalia ir Jaur 
nutis Gilvydžiai, Zuzana ir Antanas 
Janušiai, Elena ir Alfonsas Juškos, 

0R. ANNA BALIUNAS 
' »»» West B3rd S r r ^ t 

AKI v . A U S Ų X OSLE S Z: 

GEP.KI.frS LIGiDš 
Valandos pagal susitarimą 

TėL oQv> tr buto OL^Tnpic 2-4159 
0R. P. KISIELIUS 

Alfonsas Končius, Antanas Kukanaus-
vavo 270 platformos ir oO orkest- ! k a s M 5 n d a u g a s Kutkus, Vytautas R. 
rai, ir užtruko 4 valandas. Lie- j Kutkus (sūnus), Birutė Kutkutė, Lai-
tuvių platforma pavažiavusi pa- į mutė Kutkutė, Laurų šeima, Aleksas 
radę apie pusę mylios, sugedus iMasaitis, Juozas Sinkus, Stasė ir Ste-
vilkikui, negalėjo pasiekti m i e s J ; pas Smalmskai, Taurai Su«ys ir Sta-1 

f ' / , . . . isys Vilkas. j 
to centro, kur paradas baigės S u 100 ^ j n a š u ^ Lietuvių fon-

DR. K. G. BALUKAS 

6449 »o. t^ulaaki Road (Crawford 
Meoksti Buiidln<!. T H . L L .><>-Uti 
Priima Ugomua pagal rasltarimą. 

4rt n«-sî i!l<T>ia, stambinti 874-8004. 

^ V L T B L A Ž Y S 
PLAUČIŲ m VIDALS LIGOS 

Marquette Medicai Ce-nter 
til.i'2 r«x k>^k.e \.-_-L,I.-? 

V a i : pirmad., antrad. ir ketvlrtad. 
6 lkl t 80 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal aaaitarimą 
Ofiso telef. \VA 5-2970 

Rezid. teL VV.^lbroob 3-3048 

vyčiais vieno jų pare^2 r"^ rrpV:. cr;«»š ner,kpv^ metų 

SEIMO PROGRAMOS KNYGA 

Seimo rengimo komitetas rūpi
nasi išleisti programos knygą. Jo
je bus ne vicn tik reklamos, svei
kinimai ir dienotvarkės, bet bus 
ir giesmės, kurias giedos vyčiai 
sekmadienio mišiose, ir jaunųjų 
vyčių skyrauv "" daug kitų nau
jovių. Komitetas prašo sutikti su 
*omis naujovėmis ir prisidėti prie 
programos knygos. Galima nusi
pirkti visa, puse arba ketvirtada
li puslapio. Čekius reikia rašyti 
Lietuvos vyčių 96 kuopos vardu 
ir siųsti šiuo adresu: Mr. ir Mrs. 
Jerry Podoyak, 5696 Troy Villa 
Blvd., Dayton, Ohio 45424. Iki 
birželio 15-tos dar galima tai pa
daryti. 

KfcGUAVIMO TURNYRAS 

Gegužės 28 -. 30 dienomis Giu-

— Motinos dienos minėjimas!*5 !anfn t i š i e a
T

s m ^ y s : K o n s t a f i ; 
.. . . . ha ir Antanas Laučicai — jamzino 

jungiamas kartu su lituanistinių F r a i 1 c e s c . L ^ k a , oiga Plepienė -
mokyklų užbaffimo iškilmėmis. įamžino Vacjova tr Vincas- šarkos ir ' 
nes gegužės 9 d. apie 140 jau- i Zanė Sepetienė — įamžino dr. Povi-
nimo išvyksta į sporto šventę j las šepetys. 
Tnrnntan ' &-VO įnašus padidino iki 200 dm., 

7 ; ~ i dabar įnešdami po 100 dol.: Gana ir 
— Amerikos Lietuvių Balso ra- ! Algis Cekauskai, Kristina ir Kazimie-

dijo valandėlės programą nuo ge- ' ^ ^ " f ^ ^ ^ j E u Š f e 
\ . \ c ,. ^* , . - 6 . Jankai, dr. Stasys Juzėnas, Manus 

guzes 16-tos dienos pradės vesti Savus> ^ ^ & 40^^ Vainoniai, 
vienas iš jos redaktorių — Jo- Sofija ir Adolfas VasiuMai ir Vincas 
nas Kriščiūnas. j Zebertavičius. 

Savo įnašus padidino iki 300 dol., da-
— Lietuvių Katalikų Mokslo bar įnešdami po 100 dol.: Elena LuJi-

akademijos X-tojo suvažiavimo ; maitė, Albina ir Jonas Rugieniai, Jo-
rengimo komiteto posėdis yra n a S šepetys ir dr. Petras Vilinskas. šaidciamas gegužės 8 d., 6 vai. J&2}T^J^Z ' l l ^ - S š , -, , ._ bar mesdamas 200 dol. asmuo, prasės 
vakaro, Kultūros centre. M V 0 pavardės neskefcti. 

— Pirmoji šių metų geguži- \ Savo įnašą iki 500 dol.. dabar įneš-
nė įvyks birželio 13 d. Pilėnų damas 150 dol., padidino Napoleonas 

Griautas. 
Zuzanos Ariauskaitės-Mikšieoės at

minimo įnašą duktė Nijolė Ward pa
didino iki 645 dol., dabar įnešdama 
60 dol. 

Savo įnašą iki 1,000 doi., dabar peš
dami 75 dol., padidino Marija (miru
si) ir Jurgis "Mikailos. 

Savo įnašą iki 1.100 dol., dabar įneš
dami 100 dol., padidino Ona ir Juozas 
Briedžiai. 

Atminimo įnašai padidinti: Stepo 
Iljasevičiaus iki 200 dolerių — da
bar sesuo Zinaida Iljasevičiutė piešė 
23 dol.. Marijono JanukaiČio iki 400 
dol. — dabar žmona V. Janukaitienė 
įnešė 117 dol., Konstancijos Plechavi-
čienės iki 450 — dabar Pranciška Ba-
landienė Įnešė 100 dol.. Priešlėktuvi-
nSs Apsaugos rinktinės liktinių atmi
nimo įnašas padidintas iki 1,000 dol. 
— dabar iš Stasio Barvydo palikimo 
per Juozą Televič'ių piešta 500 dol. 

Dr. Aleksas Zotovas pasižadėjo sa
vo įnašą padidinti iki 1.000 dol., papil
domai įnešant 500 dol. 

Jonas Švoba davė pradinį 10 dol. 
įnašą. 

Iš viso po šio vajaus Detroite ir Jo 
apylinkėse yra 288 Lietuvių fonde na
riai, kurie įnešė į Lietuvių fondą 
60.703 dol. 

Vajui pasibaigus. Elena TiTiiįĮIlBifllį 
įamžino Lietuvių fonde savo mūvėj 
brol| Aleksandrą Sumskį su 10C n 
įnašu, o Stasys Bartkus pači;omo >d-
vo įnašą iki 200 dol.. dabar {neidama 
100 dol. 

'»Mautas Kutkus, 
Lietu#ių fondo Detroito •s:3.:< 

komiteto pirmininkas 

TeL Ofiso H7£ 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West Tlst Street 
Vai. pirm., ketv. 1 iki 6 v. popiet. 

Antrad., penktad. i - 5, treč. ir šeštad-
tik susitarus. 

Dr. Aut. Rudoko kabinetą perCmg 

DR. EDMUND E. CIARA 
GPTCMETP-I5TA3 

2709 West 51 st Street 
TeJ GR 8-34O0 

Vai. Pagal susitarimą: pirmad. tr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penkt. 
10—»; Seėtad. 1©—S **al. 

Ofe. teL ^35-4477: Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CTTrRURGft 
Specialybė — Nerv^ ir 

EmocinBa l igos 
ORAWFORD MKDICAX, BUTLCINO 

6449 So. P»I.T-k t Ro«d 
Valandos pa^al susitarimą. 

Rezid. tel. — GI 8-6873 
DR. W, M. EIS1N-E1SINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GTNBKOLOGlNfi CHIRURGIJA 

<?132 So, Kedzie Ave. WA 5-2«70 
\<V1*IIH1'~- n-<s->! MMMNrtaią. Jei ne-

skąmMn*i: 3£I 2-OOOt. 

Tet — BE 3-5893 

M . A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^ ' r ; -^ Akių Ligos -
3907 West i ^ r d MT^vt 

Valandos pag--l =•;; :ar.-.^ 

nos Bowl patalpose. Tuo pačiu 
metu bus susirinkimas Sheraton 
Midway viešbutyje. Seimininkais 
yra Illinois Indianos apygarda. 

AMERIKOS 200 M. METU 
MINĖJIMAS CHICAGOJE 

Gegužės 16 d. Švč. Mergelės Gi
mimo bažnyčioje Chicagoje šv. 
Mišiomis 10:30 vai. prasidės pa
rapijos ruošiamas Amerikos 200 
metų sukakties minėjimas. Prieš 
mišias bus iškelta vyčių padova
nota Amerikos vėliava. Minėji
mas vyks tris vakarus. Rengimo 
komitetas yra paruošęs programą 
kiekvienam vakarui. Vyčiai daly
vaus kuo gausiausiai. E. P. 

Ofiso telef. P R 8-2220 

DR. JANINA JACEVIČIUS 
1 O K * A 

V A I K Ų L i ^ O s 
2&r$ W<Kt 63rd «tr*«»t 

Plrir„»1 H-irr^/i.. ;.•-—-•,-~jt i • s' 
tvao 12 Iki t vai. ir nuo 5 lkl 8 
•ak. Seštad. nuo 1 iki 4 vai. 

• <+ 

OfsL PO 7-*M)00 RP7_ f, \ S-T278 

DR, A. JENKINS 
G T T Y T ' C J A ? i ? ~7::P.V-V-:-A = 

3JL14 W>tt s.";r-i ---rvs,-^ 

<>00000000<>0<XX>OOOCO<><K><>000<X>000000000000< 

FRANK'S TV and RADIO, INC 
3244) SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-T252 
RADUO IR STEREO APARATU PARDAVIMAS IR TA3&YMA3 

bus Vidurio - Vakarų ičėg-{ O I D E 1 J [ ; B PASIRINKIMAS ^'ALPJAUSTg TEUEVTZpV APARATU 
liavimo turnyras. Jis vyks Maru-1 —- SPALVOTOS I tzj^vizuos, APARATAI 

.561 - 460o arba iS9 - U 41 

DR, K. A. V. JUČUS 
DErtMATOLOGI-'A -

CHIRURGIJA 
1002 N'o. West<*rn Avenne 
5^14 No. Wes<*»m AMMIUP 

VUd tetefoimi 652 - i 381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS TP. r7y*TRT~T>r- \ ? 

14*7 So. 46fh Gouri, Ctea«i 
V s l : kaadtMe i » - ! l ir <-? Tak 

tr tattKl tik 

1443 
Kasdien 

, J A ^ z?. C.-Z:-...-T,GAS 
o. 30th A \ e . , Cicero 

-3 vai. ir 6-8 v a i vak. 
-rua trečiadienius 
aia 12 iki 4 vai. popiet 

TeL RElia&ee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvia gydytojas) 
39*^ West 79tb ^treet 

Vai. pirmad., antrad.. ketvtrtad. Ir 
peaktad. nuo 12-4 vai. popiet Ir 8-8 
vai. vak. šefttad. 12-2 vai. popiet, o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
K.CDIKJT; IK VAIKC UGOfi 

SPFXriAIJSTt 
MFDlCAJL BlTLDCNG 

Tlofi South TVestern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryte 

lkl 1 vai. popiet. 
Ofiso teL R E T-l 188; rezid. 2S*-z»lt 
Ofiso H E 4-1818; Rezid PR ft-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHmURGAS 

Specialvbė vidaus ligos ' 
2454 West 71st Street 

(71-os ir OampbeU Ave. ka«|aM) 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtftd.- Ir 
penktad. 3 iki 7 v. p.p.. Tik susKaru* 

TeL 778-6565 . 
DR. VIDAS J. NEMICKAS 

ŠIRDIES IR VIDAUS LJGOS 
2454 West 71st Stoeetri-* 

Valandos pagal susitarimą 
O P T I C A L S T U t f t e 

VIOLETA KAROSAJTfi " :•.<. 
7061 So. Wasbtenaw, telef. T 78-47M 

— ' • ' *̂  
Pritaikomi akiniai pagal ardytoju 

receptus. 
Didelis aKlniu r8mr} paslrtekBnss. 
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Pagaliau atsiliepė, 

PO IŠTISU METU 
Jau 1974 m. gruodžio mėnesį komunistams labai nemaloni. 

iš pavergtos Lietuvos į Vakarus 
buvo išleisti Aušra ir Jonas Jura
šai, tačiau ligi dabar komunisti
nė spauda apie juos tylėjo, nie
kur neprisimindama, kad at
siranda žmonių, kurie ir turėda
mi gerus postus nori ištrukti iš 
vadinamo sovietinio rojaus i 
kapitalistinius vakarus. Maskvos 
įsakyti pavergtos Lietuvos staty
tiniai ilgai laukė, daugiau negu 
metus, kol pagaliau po posėdžių 
ir svarstymų, nutarė, kad tylėti 
nebegalima, nes Lietuvos žmo-

Ar Jurašai plūdo savo kalbose 
pavergtą Lietuvą? Ne, jie ne-
plūdo, jie tik ramiai ir kultūrin
gai pasakojo išeivijoj savo įspū
džius ir visa ką jie patyrė Lietu
voje. Jie nebuvo, kaip kai kas čia 
mėgsta sakyti, kokie nors iš tėvy
nės išbėgę nusikaltėliai, savo že
mės nekentėjai, ne, tai buvo 
žmonės kurie toje tėvynėje au
go, dirbo ir stengėsi, kad ta tėvy
nė būtų gražesnė. Jurašas teigia: 

. . , . i. , Pripažindamas didžiulius nuo-nes apie įvyko, jau žino ir todėl , r ' ' pelnus išeivijoje gyvenantiems Jurašus reikia suniekinti ir to 
suniekinimo darbas buvo paves
tas kažkokiam Vytautui Tytu-
vai. Jis "Tiesoj" balandžio 10 d. 
numery paskelbė ilgą straipsni 
"Kam tarnauja šmeižikaF'.Šia-
B K straipsnyje autorius niekina 
Jurašus, juos vadindamas Ame
rikos šnipais. Straipsnio autorius 
primena, kad Laisvoji Europa ir 
Laisvės radijas, kur tarnauja Ju
rašai, yra Amerikos šnipų lizdas. 

* 

lietuviams, kurie tikrai dideliu 
pasiaukojimu ir viso savo gyve
nimo darbu .palaiko Lietuvos ne
priklausomybės viltį ir teikia 
stiprybės gyvenantiems tenai už 
balos, — drauge noriu pareikšti 
pagarbą ir tiems, kurie lieka ko
vos lauke, toje fronto lini
joje, kuri dažnai yra nematoma. 
Ir jeigu šiandien mūsų krašto 
dvasia yra žinoma pasauly per 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios kro
nikas, tai yra liudijimas to vyks-

Kas gi taip nugąsdino okupuo- m o , kurio net gyvendami savo 
tos Lietuvos pareigūnus, kad pri- krašte negalime pilnai suvokti". 

PANAMOS KANALAS 
Nesutarimas del Panamos kanalo kelia nerimą Pietų Amerikoje 

GEDIMINAS GALVA 

sėjo tiek vietos skirti Jurašų plū
dimui?. Tikriausia nepretenzin
gi Jurašų žodžiai, pasakyti Ame
rikos lietuv-iams ir pakartoti pa
vergtiesiems per radiją, Jurašas, 
kartą Bostono lietuviams kalbė-

"Bet, iš kitos pusės, tenka ne
pamiršti ir tenykštės skaudžio
sios problemos. Tenka turėti 
galvoje ir tenai vykdomą inten
syvų nutautimo ir nužmogini-

. . mo procesą. O, deja, jis tikrai 
jo tam: As galiu paliudyti, kad ^ ^ T į k s u n k u n u s t a t y t i j o 
laisves krašto radijo bangomis W e k b i n i i r k o k y b i n į ^ ^ 
atnešamos jūsų spaudos, su n a - n e s k a r t a h „ ^ m a t o m i p a_ 
ka perduodamų knygų ir kitų ^ - ^ u i š r e i k š t i t i k r e s n e 
spausdinu dėka, mes gaudavo- d ė t L n e g u ^ k a s r e g i m a Ki_ 
me kartais daug daugiau mfor- l o m e t r a i s l e i d ž i a m i lai,kraščiai 
macijų, statistinių duomenų is- k u n a ^ g y ^ d e_ 
tormių faktų, negu gyvendami š i m t m e č i a i s p r o p a g a n d o s apara-
savo krašte. Jūsų žurnalai laik
raščiai pasiekdavo mus rečiau. 
jūsų knygos būdavo dažnai 
mums tas dvasinis penas, kuris 
atsverdavo mūsų praretintoje 
erdvėje mūsų informacijos trū-
iamą. Tam galėčiau nurodyti 
kaip pavyzdį, kad jūsų Bostone 
gyvenančio autoriaus dr. Juozo 
Girniaus knygą ''Žmogus be 
Dievo 

tas moko žmones prisitaikyti, bet 
jie, kaip žolė, vėjuje prigludusi 
prie žemės, ir vėl atsitiesia. Bet 
negalima pamiršti tų, kurie tik
rai yra išdavę savo sąžinę, išda
vę savo įsitikinimus, išdavę ir 
savo lietuvybę." 

Visi tie teigimai Lietuvos pa
vergėjui nemalonūs, bet tie visi 

Panama garsus vardas. Pana
ma yra maža valstybė, teturinti 
1,5 mil. gyventojų, tikra bana
nų respublika, bet ir bananų ga
mybą ten tvarko United Fruit — 
amerikietiška bendrovė. Krašto 
sostinė taip -pat Panama, kurioje 
susitelkė arti trečdalio krašto 
gyventojų. Tuo vardu pavadin
tas ir kanalas, 1903.XI.18 susitari-
mi perleistas JAV už 10 mil. dol., 
pradžioje temokant ketvirtį mili
jono kasmet. JAV gavo teisę val
dyti 10 mylių juostą aplink kana
lą, kuris yra 40 mylių ilgio. 647 
kv. mylių plotą valdo karinis gu
bernatorius, o amerikiečių ben
drovė tvarko Panamos kanalą, 
žinomą slenkstį tarp Atlanto ir 
Ramiojo vandenyno. 

Kanalo kasyba 

Panamos sritis ispanų atrasta 
1501 m. Ispanijos karalius Karo
lis V 1523 m. jau domėjosi kana
lu Panamos sąsmaukoje. Jis ir jo 
įpėdiniai sumanymo neįgyvendi
no. Kalifornijos aukso siautulys 
(1848 - 49 m.) vėl priminė Pa
namos sąsmaukos svarbą. Genia
lus prancūzas inžinierius Ferdi
nandas de Lessepsas 1881 m. pra
dėjo kanalą kasti, bet dėl malari-
jos ir finansinių negalavimų — 
finansinės -paramos, jo darbas 

[žlugo. Amerikiečiai buvo praktiš
kesni. Jie pirmiausia norėjo suda
ryti sutartį su Kolumbija, kuriai 
priklausė Panama. Kolumbijai ne
sutikus pasirašyti sutartį su JAV 
dėl srities kanalui pravesti, įvyko 
perversmas ir Panama, 1903 m. 
pasiskelbusi nepriklausoma vals
tybe, tuojau sutarė ir labai pa
lankiomis sąlygomis leido ameri
kiečiams net 60 m. valdyti kanalo 
sritį. 

Panamos kanalas baigtas staty
ti tik 1914 m. Nuo to meto ame
rikiečiai ten kūrėsi lyg savo že
mėje, statė visas reikalingas įstai
gas: mokyklas ligonines, bažny
čias, bankus ir pramonės įmones. 

klendė. Ten ir dabar tebeveikia 
JAV įstatymai. 

Kanalo svarba 

Panamos kanalas svarbus kari
niu ir ūkiniu požiūriu. JAV kari
niai laivai, išskyrus lėktuvne
šius, per 7 valandas gali iš vieno 
vandenyno patekt; kitan. Kanalo 
srityje įrengta bent 13 karinės 
svarbos įsitvirtinimų, kurių dalis 
turėtų būti išardyta Panamai 
užvaldžius kanalo sritį. 

Panamos kanalas žymiai svar
besnis ūkiniu požiūriu, tačiau ir 
čia jis nėra lemiantis. Juo .perve
žama tik 5 procentai prekių pa
saulinės prekybos apyvartos. Pie
tų Amerikos ypač pramonin
giems kraštams jis yra gyvybinis. 

1974 m. kanalo pajamos siekė 
216,1 mil. dol., kai Panama gavo 
2,3 irai. dol. 

Panamos gana skurdi valsty
bė gauna ir kitų pajamų. Jos gy
ventojų dalis įsidarbina kanalo 
srityje, o amerikiečiai iki 1973 
m. pabaigos įdėjo 271 mil. kapi
talo. 

Tačiau reikia atversti ir kitą 
lapo pusę. Dviejų skirtingų civi
lizacijų susidūrimas, amerikiečių 
prabanga ir panamiečių skurdas 
jau 1964 m., ką tik sutarčiai pasi
baigus, pastūmėjo į neramumus 
o 1968 m. buvo padarytas per
versmas ir krašte įvesta priespau
da. Panamiečius palikus betei
siais Panamos kanalo srityje, ma
žojoje valstybėje galimas politi-
tinis posūkis į kairę, o Pietų Ame
rikoje sustiprėti pagieža JAV. 

Derybos dėl kanalo 

JAV ir Pietų Amerikos valsty
bių santykiai jau seniai atšalo. 

AMERIKOS IR VARTOTOJU SKOLOS 

. , . . " faktai ir taip žinomi pasauliui, j Kanalo srityje amerikiečiai užsis-
buvo skaitoma žmonių, h j u r a š u s ? k u r i e faktus parvirti-1 

kūne ją nurasmedavo ranka, o ., , w. 
ia.1 . ... j j i • na. nėra reikalo pravardžiuoti 
pasKui citatas perduodavo ki- .», ., . 
%. J{.„ išdavikais, nes jie ne tėvynę iš

duoda, bet kalba apie tikrus tė-

tiems'-
Taip pat Jurašas pastebe- g d a v i k u s . 

mo pagerinimo. Berlinguer užėmė 
vėl pirmą vietą su 45.8% balsų, jį 
sekė Martino su 21,8 

}o: "Aš tegaliu pasakyti, mes pa
likome kraštą, kuriame stengia- * 
mes gyventi, kiek tik galėjome, 'Tiesa" plačiame rašiny tvir-
kiek tik mes galėjome naudingai tina, kad Jurašas užsieny "virto 
dirbti — duoti kokios nors nau- politikierium, antikomunistų į-
dos. O kada jau priėjome tą ribą, rankiu ir šiandien, tapęs reak-
už kuries jau yra pavojus kury- cingosios radijo stoties bendra-
biškai ir dvasiškai degraduotis, darbiu, tarnauja mūsų tėvynės 
tada totališkai priespaudai ir priešams. Tokia logiška, laisvės 
dvasinei cenzūrai pasakėm: ne. 
Ir tik laimės dėka atsidūrėme jū
sų tarpe." 

Visas tas teigimas labai nepa
tiko Lietuvos pavergėjui, kuris 
tiko Lietuvos pavergėjui, nes mi-

idėjomis spekuliavusio režisie
riaus kūrybinio kelio "viršūnė", 
baigia "Tiesa", viršūnę žodį iš
skirdama kabutėmis, kaip panie
kinimą. Tačiau jau vien todėl, 
kad turėjo tiek daug "Tiesa" ra-

nėtoje "Tiesoje" rašoma: "Nei syti, rodo, kad laisvieji lietuviai 
šleikščiai saldus diktatoriaus šiek tiek daugiau sveria, negu 
balsas, nei į šilką įvynioti an
titarybiniai nuodai nenuste
bino. Klausytojai jau ge
rokai perkando jų įvairiausius 
"balsus", tas įvairiausias "ban-

sako "Tiesa" ir todėl visas čia 
laisvojo pasaulio lietuvių dir
bamas, kad ir netobulas, kad ir 
labai mėgėjiškas, darbas yra 
reikšmingas. Cia veikiame, nes 

kad 

% u- po jo 
krikščionių • demokratų partijos 
pirmininkas Aldo Moro su 20,1% 
balsais. 

II Tempo padarė išvadą: "Roma 
yra raudona; tiktai raudona!" 

Pavasarį Romoje įvyks miesto 
savivaldybių rinkimai. Dvejuose ki
tuose Italijos miestuose, kur taip 
pat greit įvyks savivaldybių rinki
mai ir n Tempo ištyrinėtu. Genujo
je populiariausiu politiku pripažin
tas Berlinguer, o Sicilijoje — winski, kongr. Ftood ir R. Žymantaitė. 
premjeras Aldo Moro. (t.) | Naotr. VI.Bacevičiaus 

Susitikę Washingtone kongr. 

Juos ypač įtempė Washingtono 
ūkio politika ir užsitęsusios dery
bos atnaujinti Panamos kanalo 
sutartį. Panamos kanalo valdymu 
susirūpino vidurinio ir pietinio 
žemyno valstybės — nuo Meksi
kos ligi Patagonijos. 

Jau 14 metų JAV veda derybas 
dėl Panamos kanalo srities, bet 
iki šio meto teišryškėjo šalių 

i nesutarimas. VVashingtone vy
rauja nepalankios nuotaikos Pa
namai. Kai kurie senatoriai gal
voja: kas mūsų — mums turi ir 
priklausyti. Jų nuomone, JAV ne
turi išsižadėti teisiu Panamoje. 

Panamos kanale gyvenantys 
amerikiečiai, nors jie neturi le
miančio balso Šioje byloje, krato
si minties prarasti JAV suverenu
mą, teises ir saugumą kanalo sri
tyje. 

Panamos atstovas aiškina, kad 
esanti padėtis negali ilgiau tęs
tis, nes kanalo sritis būtina kraš
to ūkiui. 

Pasitarimai dar ilgai tęstųsi, jei 
Pietų Amerikos valstybės neda
rytų spaudimo. Jų įsipainiojimas 
byloje privertė JAV ūkiškai san
tykiauti su Kuba, nors ir nesuta
rus politiniais reikalais. Panaši 
padėtis yra ir derybas vedant dėl 
kanalo srities. 

Derybų delsimas 

JAV ir panamos derybos iki 
1973 m. buvo nesėkmingos ir ga
lop visai nutrūko. Tais metais 
JAV pertvarkė savo delegaciją ir 
jos pirmininku paskyrė amb. E. 
Bunkerį. Metams praslinkus, Vals 
tybės departamentas pateikė savo 
delegacijai derybų gaires. 

Gairėse nurodoma, kad JAV at
sisakė suverenumo kanalo srity
je, tačiau derybų šalims paliko 
susitarti dėl teisių. Kanalas po 
tam tikro laikotarpio, dėl kurio 
šalys aiškiai nesutaria, bus per
leistas Panamai. JAV siekia dar 
3 0 metų kanalą valdyti, o Pana
ma tesutinka tokią sutartį sudary
ti tik 25 m. Minėtame tarpsnyje 
JAV nori kanalą apsaugoti ir ben 
draujant su Panama jį valdyti. 
Sutartam tarpsniui praslinkus 
kanalas atiteks Panamai. Iki su
tarties galiojimo pabaigos Pana
ma gaus tam tikrą pajamų dalį. 

Panamos skirtoji delegacija ne
sutaria su JAV visais esminiais 
klausimais. Jei vėžlio greičiu ir to-

į liau vyks derybos, jos tikrai neuž-
į sibaigs iki 1976 m. rinkimų JAV. 
| Prieš rinkimus Panamos kana
lo derybų reikalas gali būti žy
miai aštrenis už VVatergate ir 
Vietnamą, nors jų žaizdos dar 

Įsiskolinimas pasiekė rekordinę sumą 
B. JABLONSKIS 

Prekybos apyvarta rodo. kad 
žmonės, nepaisant uždarbių, pi
nigų netaupo ir išleidžia dau-

Visokie atlyginimai nepapras
tai kyla i r nerodo ženklų, kad 
jie kada nors sustos ar suma
žės. Didėja ne tik valstybių pa- giau negu uždirba. Didina sko-
jamos, bet ir dirbančiųjų. O jas l l a s su kredito kortelėmis, o ko 
seka milžiniškos miestų, mies
telių, kaimų patarnavimo išlai
dos. Joms padengti neužtenka 
mokesčių, šiam tikslui leidžia
mi paskolos lakstai, kuriuos jų 
leidėjai tu r i išpirkti. Bet, kol 
išperka, moka už juos aukštus 
procentus. 

Nepaprastas amerikiečių išlai
dumas prekybininkus skatina 
juo pasinaudoti. J a u kuris lai
kas s ta tomi didžiausi prekybos 
centrai aplink miestus, mieste
lius i r jų centruose. Tokios pre
kyvietės sutelkia daugybę įvai
rių reikmenų krautuvių. Pirkė
jui nereikia bastytis nuo vienos 
prie kitos prekyvietės. 

Pirmosios prekyvietės buvo 
s ta tomos iš atskirų pastatų. 
Šiandieninės prekyvietės tik 
t a r p keturių sienų ir po vienu 
stogu. Statomis milžiniški pa
statai , kuriuose telpa dešimtys 
įvairių krautuvių. Vaikščioti po 
krautuves netrukdo nei lietus, 
nei sniegas, nei šaltis, nei karš
tis, nes patalpos vasarą vėdina
mos, žiemą šildomos. 

P i rkė jas gali ištisą dieną pra
leisti prekyvietėje, nes veikia 
valgyklos, kavinės, klubai ir po
ilsiui aikštės apiūpintos minkš
tasuoliais. Cia žydi gėlės ir au
ga medeliai. Yra salės įvairioms 
kul tūr inėms pramogoms rengti. 
Į aukštesnius aukštus kopti ne
reikia, nes pirkėją užneša ke
liamieji laiptai. 

Masalai pinigams ištraukti 

negali su jomis įsigyti, skolina 
iš bankų. Paskolos dažniausiai 
naudojamos asmeniškoms pra
mogoms — atostogų kelionėms 
ir t . t. 

Prieš kelerius metus prie erdvių 
satelitų statybos elektrikas už
dirbdavo pr savaitę nuo 1,500 
iki 1.575 dolerių, su antvalan-
džiais. Inžinieriai gaudavo d a r 
daugiau. Kai jų statybą suma
žino, dalį šių specialistų atleido. 
Jie ėmė saukti neturį pinigų nei 
šeimoms aprūpinti, nei namų 
pirkimo skoloms mokėti. 

Kuriems galams jie išleido to
kias dideles pinigų sumas? Kai 
atleido, jie gavo nedarbo pašal
pas, kurios pagal jų aukštus už
darbius buvo pakankamai dide
lės ir jų pakako kukliai pragy
venti. 

Federalinė atsargų valdyba 
pranešė, kad vien automobilių 
pirkėjų skolos siekia 4.4 biL dol. 
O prekyvietėse ir krautuvėse 
skolon paimama iki 440 mn. dol. 
Į jas neįeina kitokios skolos. 
Yra vartotojų, kurie da rh neiš
mokėtą automobilį keičia nauju. 
Pirmojo skolą prijungia prie 
naujojo. Taip skola auga ir nie
kada nepasibaigia. 

Kredito kortelės 

1975 m. amerikiečiai gavo a-
pie 160 mil. kredito kortelių. 
Jų skaičius prašoka suaugusius 
žmones. Kortelės labai didelis 
patogumas: turi ar neturi pa
kankamai pinigų, gali su jomis 
pirkti skolon. Tik vėliau ne tik 
skolą reikia grąžinti, bet ir aukš 
tokus procentus mokėti. O kai 
išlaidos viršija pajamas, skolos 
tampa kišeniui nepakeliama naš
ta . 

Apskaičiuota, kad visos Ame-

Prekyvietės yra masalas pir
kėjams prisivilioti ir iš jų sun
kiai a r lengvai uždirbtus pini
gus išvilioti. Kai, pirkinėjant 
visokius daiktus, pr i t rūksta pi
nigų, naudojamos kredito kor
telės, kurias bankai ir prekybi
ninkai prisispyrę perša žmonėm, j rikos bendrijos skolos padidėjo 
Yra daug asmenų, kurie turi po į i k i 2 5 tri l . dolerių. Tokia suma 

sukelia šiurpą, nes dar įnflia-kelias a r keliolika kredito kor
telių. Taigi net cento neturin 
tiems nėra jokių sunkumų pre 
kėms įs igyt i 

nebus visai užgijusios. 
Panamiečiai ir šiuo metu pri

simena 1964 m. ©riešamerikinia-
me sukilime 20 kritusių jaunuo
lių. Iki to meto vėl gali pasi
reikšti nauja priešamerikinė ban
ga, supilti naujus kapus ir pava
dinti kitą gatvę — Avenida de los 
Martires — kankinių alėja. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r l i l a l t l a i l 

M. K L E I N A i n S 

gas". Mane, kaip ir daugelį kitų tikime Jurašo liudijimu, 
mūsų respublikos gyventojų, šo- laisvės idėja Lietuvoje kalasi pro 
kiravo, kad pačių juodžiausiųjų betonu užpiltą žemę. Ir tie žie-
antikomunistinių jėgų ruporui d-ai pavergtoje Lietuvoje veržiasi 
Laisvės radijo stočiai ir jos šei- su nepaprasta jėga, kad išsaugo-
mininkams — Jungtinių Ameri- tu bent trupinėlį savo tautos 
kos Valstijų centrinei žvalgybas dvasios. Ir laisvojo pasaulio lie-
vąldybai pradėjo tarnauti Jura- tuviai yra čia tam. kad liudytų 
šų šeima". prievartą ir, kad padėtų bent šiek 

Visi tie pikti sakiniai pasakyti tiek tiems žiedams gauti laisvės 
ne kaž kada kokiais karo metais, saulės, kokios nors kūrybos ir vi-
bet prieš mėnesį, šiais detentes suomeninės a r politinės veiklos 
laikais. Vis tai parodo, kad lais- forma, 
vojo pasaulio žmonių veikla yra Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

ITALIJA IR KOMUNISTĄ 
Italijos komunistų partijos gene-1 suotojų. po jo sekė socialistų par-

90 

raHnis sekretorius Enrico Berlin
guer yra labiausiai žinomas politi
kas Romoje. Taip buvo paskelbta 
"H Tempo-' savaitraštyje, išeinant 
S padaryto viešosios nuomonės ap
klausinėjimo. 

J klausimą, kas yra "simpatiškiau
sias ir patikimiausias politikas". 
•Ž Beriingueri balsavo 55,8% bal

ti jos sekretorius Francesco de 
Martino su 34 % balsuotojų. Tre
čią vietą užėmė komunistas Gian-
carlo Pejetta su 31% ir ketvirtą 
vieta teko krikščionių - demokratų 
partijos generaliniam sekretoriui 
Benigno Zaccagnini su 30,7%. 

Į klausimą kas pajėgs rimtai pri
sidėti prie Italijos politinio jry^eni-

Tuoj skambiname į Žemaitijos Naumiestį žmo
nos seseriai Srūgienei, nes juk ten mūsų dukrelė. J i il
gisi mūsų. mes jos. Po tokio ilgo laiko vėl kalbu su 
dukrele. Kas sugebės išreikšti žodžiais tą džiaugsmą, 
kurį dabar jaučiu širdy. "To neišreikš nei vienas raš
t a s , tą pasakys vieni jausmai" , — kokie prasmingi 
šiuo metu man Prano Vaičaičio žodžiai. Prašau duk
relę grei t parvažiuoti, nes aš jos labai išsiilgęs. Pra
šau mielos Srūgienės greit atvykti . Pažada. 

Sekančios dienos pavakare einame su žmona į 
Nemerzatę, sienos perėjimo punktą, nes čia atvyks se
suo su dukrele. 

Kiek džiaugsmo vėl susitikus dukrelę. Imu ją į 
glėbį, nešuosi į Palangą. į namus... 

Vėl esame visi t rys ka r tu . 
Viešpatie, ar mokėsiu Tau dėkoti už tą didžiąją 

meilę, kurią Tu man ir mano šeimai parodei šiose 
sunkiose bandymų valandose?.. 

Keista ir savotiška nuotaika namuose, ypač kai 
lieku vienas. Tada tuoj mintyse klaidžioju savo nu
eituoju vargo ir kančių keliu: sustoju Klaipėdoje gal 
ilgiausiai, nes čia juk patyriau daugiausia skausmo ir 
kančių. Ir kaip tik ten, tame širdžiai art imame ir 
brangiame mieste. Apakę budeliai ten ilgai u žiauriai 
draskė mane. Jie įžeidžiančiai ten plūdo mane. Dvasi
nė kančia kartais daug skaudesnė už fizinę. Mintimis 
skrendu keliu iš Klaipėdos į Kauną, sustodamas Til
žėje, mano genties Prūsų žemėje. Čia tada juk visą 

• raičius anais tamsiais laikais. 
Davė Mažvydą, Donelaitį, Rėzą, Kuršaitį, Jago-

1 mastą, Jankų, Vydūną, Vanaga i t į Simonaitį. Vėliau 
kelionė surakintomis rankomis Prūsų žemių laukais į 
Ei tkūnus ir Suvalkijos lygumomis į Kauną, į kitų t i 
ronų nagus. Čia vėl grandinės a n t rankų, vėl už gele
žinių grotų, už niūrių kalėjimo sienų rasotų... 

Bet čia su manim elgėsi nors ir rūsčiai, be t žmo
niškai. Neįžeidinėjo, neužgauliojo čia manęs, mano 
akyse neniekino mano kenčiančių brolių, mano pa
vergtos tautos. Bet ir čia įvykių grandinė, pergyveni
mai, sukrėtimai, kurie amžinai neišnyks iš atminties. 

Kaip sukrėtė mane anksčiau aprašytas kalėjimo 
valymas, kas gali supras t i? Niekas. Pagaliau s ta igus 
ir netikėtas susitikimas su žiauriuoju budeliu Behren-
tu Kaune. 

Tai vis prisiminimai, ta i keliai, kuriais dažnai 
klajoju vienas mintyse, nes niekas manęs negali ir ne
galės suprasti . Taip, anose vargo dienose geriausiai 
suprato ir šiandien supranta, t ik mano žmona, nes a-
nose mano vargo ir skausmo dienose ir ji gyveno ma
no rūpesčiais ir vargais, pa tyrė daug vargo, skriaudų, 
daug ašarų išliejo. 

Ir šiandien, 31 metų laiko tėkmėje bei tūkstančių 
mylių atstume, dažnai minčių ir svajonių sūkuriuose 
tenai skraidau. Ten, anoj š iaurės pašvaistėj bei Gė
lėj sidabrinių rytų, ten... gražiojoj Nemuno šaly, nes 
ten prabėgo gražiausios ir laimingiausios j aunys tės 
dienos, bet ten daugiausia skausmo, kančių i r vargų 
patyriau. Todėl t en : 

Prie išgriautų Tėvynėje altorių 
Priglaudęs veidą aš numirt i noriu... 

(V. Ališas) 
Tik būdamas surakintomis rankomis ir už geleži

nių grotų bei niūrių kalėjimo sienų rasotų, labiau su
pratau, kas y ra laisvė, kas yra pavergtos t au tos kan-naktį akių nesumerkiau, klaidžiojau garbingųjų Prū 

sų žemėje. Kiek čia brangių prisiminimų. Kiek daug, čia. 
šis k raš tas davė mano tauta i - lietuvišką knygą, laik-i Nors taip toli, už okeano, 

cija nenugalėta. Iki kortelių at
siradimo niekados nebuvo taip 
nesaikingai prasiskolinta. 

Trilijoną sudaro tūkstant is 
bilijonų. Daug žmonių nėra ma
čiusių a r rankose turėjusių tūks 
tantinės. Beveik kiekvienas yra 
matęs asmeniškai ar televizijoj 
VVashingtcno atneštąjį paminklą. 
Vien iš tūkstantinių sudėtas bi
lijonas turėtų 110 pėdų aukščio. 

(Nukelta } 5 pusi.) 

Matau tave Tėvyne mano. 
Kada ateis t a valanda, 
Kad grįšiu vėl? Kada, kada? 

(M. Gustaitis) 
I r dabar, kai esame benamiai, kai ana gražioji 

Baltija ir Nemuno šalis vėl nebe mūsų, dažnai prisime
nu Miškinio viltinguosius žodžius: 

Žemės anos ir krantų anų smėlėtų. 
Išmainyti pasauly nėr į ką... 
Laivužiai artinas, tik labai iš lėto, 
P ro auksinę gražuolę Neringą... 
Plaukit laivai, žaiskit žuvėdros, 
Niekas kilpos jums nebeužners... 
Ateis dar gyvenimas t ikras ir giedras, 
Atliūliuos daug brolių iš už marių... 
Šie žodžiai skamba kaip pranašystė, kaip viltis 

tų, kurie laukia prie vandenų savųjų namo grįžtant... 

Dukros Irenos prisiminimų keliais 
Skaudūs prisiminimai anų kūdikystės dienų. Tai 

buvo 1943 metų žiema. Buvau tada tik septynių metų. 
Lankiau Palangos pradžios mokyklos antrą skyrių. 

Prieš išvežant tėvelį tą naktį, kur aš t ada jau 
miegojau, įėjo du svetimi, niekada nematyti žmonės. 
Prikėlė tada mane mama. Pusiau miegančią iškėlė iš 
lovytės. Tie svetimi žmonės vartė mano lovytes pa
talinę, kažko ieškojo. Nieko tada nesupratau, kas vy
ko aplink mane. 

Pagaliau vėl mama įkėlė mane į lovytę, užklojo 
ir su tais dviem svetimais žmonėmis išėjo iš kambario. 
Pabudau tik rytą ir rengiaus į mokyklą. Ji čia pat, tik 
už durų. Mama ir tėvelis buvo kažko susirūpinę, bet 
aš nieko nesupratau. Anksti tą rytą išėjau į mokyklą. 

Prieš pirmą pamoką tėvelis įėjo į mano klasę. 
Priėjo prie manęs, apsikabino mane, pabučiavo ir nie
ko nesakęs išėjo. Tik valiau supratau, ką visa tai reiš
kė. 

iB^'f dMucmua 
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DETROITO ŽINIOS 
(Atkelta ii 2 pus i ) 

20: 40: 50? 
Jei galvojate ,kad šie sausoki 

skaičiai reiškia kurios nors spor 
to šakos rungtynių galutines pa
sekmes a r amerikinių grožio var 
žybų dalyviu matavunus, klysta
te. Šis santykis, mažiau a r dau
giau, rodo kai kurių mūsų tau
tiečių nuotaikų svyravimus, gvil 
denant Algio Zaparacko kongre
sinių galimybių šansus. Atsieit. 
i | pasikalbėjimų sprendžiant, 
njūsiškių nuomonės maždaug ir 
svyruotų tarp tų trijų grupių, 
kurių vieni tikėtų tik į 20 ci ga
limybę Algiui laimėti, an t r i tiki 
40% ir trečioji, kol kas gal ir 
pati mažiausioji grupė, t iki jau 
gana šviesia ir t ikrai padrąsi
nančia 50:50 galimybe. Šios prie 

teisėjai, miestų burmis t ra i , mies ; 

t ų t a rybų nariai i r pan. Svar
biausiu kalbėtoju buvo valstijos 
L t . governor (bičiulis Alfonsas 
N a k a s pa t a rė vadinti ger iau vi-
cegubernator ium a r padėjėju, a r 
pavaduotoju) J ames Darnmen su 
žmona Peggy, kur i s nepagailėjo 
šiltų žodžiu i r pač iam Algiui i r 
iš viso l ietuviams. P a t s guber-į 
na to r ius Bill Milliken a t s iun tė ! 
netrumpą telegramą, re ikšdamas 
savąjį pr i tar imą i r paramą Al
giui Zaparackui . Panaš ią tele
gramą iš Washingtono pris iuntė 
ir vienas respublikonų vadų se
n a t e sen. Bob Griffin. 

Visa t a i re iškia ir liudija, kad 
pradiniai visos akci jos žingsniai 
y r a tv i r t i , r imta i planuojami i r 
vedami. Beveik kasdien mato
m a s i r j auč iamas v i s didesnis 
p r i t a r imas iš amerikinių i r lietu
viškų sluoksnių. Gre i tu laiku mū 
sų spaudoje pasi rodys apmoka
mi politiniai skelbimai — ats i 
šaukimai j lietuviškąją visuome
nę su nurodymais , ka ip i r k u r 
taut iečiai galės prisidėti su sa
vąja mater ial ine i r visa k i ta ta l -

j ka padėt i išr inkti pirmąjį lietu-
|vių ki lmės asmenį. į Jungt inių 
į Valstybių Kongresą. A r galėtu-
j me l ikt i negatyvūs saviškio užsi
mojimui? Ai. GimaHtas 

A T E I T I N I N K U VEIKLA 

Moksleiviai-ės 
— Kovo 19, 20, 21 d. įvyko 

Detroito moksleivių atrkų studi
jų dienų savaitgalis Dainavoje. 
Detroito moksleiviai kartu su Cle 
velando moksleiviais suruošė 
šias studijų dienas. Pagrindinė te
ma buvo "Moralė". Dalyvavo 90 
atstovų iš kitų JAV ir Kanados 
moksleiviu at-kų draugovių. Va
dovavo Janina Udrienė, Linas 
Mikulionis, Rimas Kasputis ir Vy 
tas Sirgėdas (iš Detroito) , Rū
ta Čepaitytė ir Lina Vaitiekūnai
tė (iš Toronto) , Danu tė Sušins-

i kaitė, Elenutė Razgaitytė ir Ri
mas Kulia va (iš Glevelando). 
Paskaitas skaitė kurt. Jonas Staš
kevičius (Torontas) , Jonas Ab
romaitis (Gue lph) , ir Daina Ko-
jelytė (Los Angeles). Diskusijas 
pravedė Petras Kisielius (Cicero). 
Klausimai kaip — kas yra mora
lė, kaip ją formuoti, ir kaip ją 
įgyvendinti šiame neramiam pa
saulyje buvo diskutuojami per 

Ryškėja, kad Algį remia~ir jo j savaitgali. Moksleivius vaišino 
kandidatūrai pritaria pakanka-1 Regina Prkūnienė ir Milė Kut
inai ryškios respublikonų par t i - | kienė. 

— Balandžio 23 d. moksleivių 
ir sendraugių būrelis dalyvavo 
Detroito simfoninio orkestro 
koncerte. Orkestras puikiai atli
ko Strauss ir Debussy kompo
zicijas. 
Studentai 

— Studentai at-kai kovo 27 
ir 28 dienomis Kultūros cent-

— — • • 

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

Detroito Žiburio mokyklos Vl-tasis 3kyrius. Iš k.: Dainius Skiotys. 
Danutė Bogužytė. Paulius Doveinis. Aras Kriaučiūnas, Vida Rackaitė. 
Il-je «L: mokyt. Dana Arlauskienė, Daiva Orentaitė, .\. ;<olas Abarius, 
Gina Rugieniutė. Rasa Orentaitė, Danutė Gilvydytė ir Alma Matvekaitė. 
(Trūksta Eglts Baltrušaitytės ir Pauliaus Zaikausko). 

Nuotr. Algio Astašaičio, jn. 

svarbą. Po atidarymo, svečiai bu 
bo pavaišinti kava ir su studen
čių at-kių iškeptais skaniais py
ragais. 

— Balandžio 4 d., Kultūros 
centre įvyko studentų at-kų su
sirinkimas. Janina Udrienė pra
vedė diskusijas apie mišrias ve-

Michigano valstijos vicegub. James 
Damman kalba pietuose inž. Algio 
Zaparacko kandidatūrai j kongresą 
paremti. Nuotr. J. Urbono 

laidos skiriamos galutiniems lap 
kričio mėn. rinkimams, tačiau 
žymiai optimistiškiau mūsieji 
pranašai žvelgia i pirminių, par 
tinių rinkimų (rugpiūčio pra
džioje) rezultatus, čia jau išti
sas 75 (r dauguma laimėjimas 
pranašaujamas mūsiškių Algiui 
Zaparackui. Tai jau žymus nuo
taikų pasikeitimas, nes prieš po
rą savaičių tik nepilni 5 0 ^ sa
viškių tikėjo Algio galimybe 
laimėti pirminius rinkimus. Tai
gi, kas jvyko? 

Vis daugiau detalių pasiekia 
mūsų visuomenės dalj. besisie-
lojančios ir vis naujai įsijungiau 
čios i visokius darbus padėti sa
vajam pasiekti JAV kongresą 

ri baigia lituanistinės mokyklos 
dvyliktą skyrių. Sveikiname Ritą 
ir linkime, kad ji būtų pavyz
džiu kitiems aukštesniosios mo
kyklos mokiniams. 

Rita Neverauskaitė bus prista
tyta Detroito visuomenei per 
"Kartą pavasarį" balių, kuris į-

dybas. Visi susirinkimo dalyviai' vyks gegužės 15 d. Kultūriniame 
vienbalsiai pripažino lietuvybės centre. Vakaro eiga: 7 vai. koktei 
išlaikymo svarbą, kuriant lietu- Hai, 7 vai. 30 min. punktualiai 
viskas šeimas. i — abiturientų pristatymas, tradi-

— Kandidatą* į studentus at-jeinė "Sadutė", vaišes - pietūs 
ku5 jau virš mėnesio ruošiasi ir šokiai. Šokiam? gros lietuvių 
egzaminams. Nustatytoje progra jaunuolių orkestras "Atspindžiai" 
moję jiems talkina dr. A. Darnu- _ g Londono. Stalus dar galima 

R E A L E S T A T E 
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Brokeris DOX FREEMAN 
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B E A L E S T A T E 

M. A. $ I M K U S 
BEAIi ESTATE, NOTARY PCBIJC. 

T3TCOME TAX 8ERVTCK 
4259 «s MADI*WO»*1 tol. £54-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
<XOttmŲ 4kvietim*t gl l taml 

PIUSTYBES PRAŠYMAI Ir 
kltoW Mr 

I&KŠKO NTJOMTOTI 

Dviem suaugusiems reikalingas 5 
ar 6 kamb. butas Marąuette Parke. 
Pasiūlymus skambint 434-4062 

HELP WA>TED — VYRAI 

S E C U R l T Y GUARDS 
FOR ALLSHIFTS 

Mušt ha>ve blue card, relepnone and 
car. Top pay! 

P A P E S E C C S I I Y 
6 |0 N. MeClorg Ct. Te*. 642 3707 

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

10% — 20% — 30% p4c*M 
•U apdraads nuo ugndes ir aototoo-
btllo pas 

F R A U K Z A P 0 L I S 
S208H West V4tx StreM 

Culcago, tBiaots 
Tefcrf. 6 A 4-SSS4 

jos asmenybės, kaip U.S. senato-
rias, vienas mažumos vadų. Bob 
Griffin. Algis turėjo pasi tari
mus ir gavo pritarimą iš mums 
visiems gerai žinomų kongreso 
atstovų — Ed Denvinski. Bill 
Broomfield. Marv Esch. Mūsiškį 
remia buvęs Kongreso atstovas, 
o dabar kandidatas j U. S. sena
torius iš Micbigano valstijos, 
Bob Huber. 

Gegužės pradžioje "VVarren, 
Mich.. Algis Zaparackas turėjo 
pietus (tikslas — susipažinti su 
savo rėmėjais i r gauti lėšų r in
kiminiam vajui), kurie laikytini 
visiškai pavykusiais. Dalyvavo 
gausus būrys lietuvių ir ameri
kiečių, kurių tarpe buvo žymūs 
partijos darbuotojai, apskričių 

sis. 

Moksleivių At-kų sąjungos 
centro valdyba 

— Balandžio 25 d., MAS CV 
vicepirm. Viktoras Nakas buvo 
nuvykęs i Toronto moksleivių 
at-kų kuopos susirinkimą skaity
ti paskaitą. Jis kalbėjo tema "He
roizmas Lietuvoje". 

— Gegužės 2 d., MAS CV 
vicepirm. Linas Mikulionis daly
vavo Hamiltono at-kų metinėje 
šventėje, o kitas vicepirm. Vik
toras Nakas, kartu su MAS CV 
iždininku, Vytu Sirgėdu, dalyva
vo Clevelando at-kų šventėje. 

Detroito ateitininkų šventė 
Detroito ateitininkų ' šeimos 

šventė įvyks birželio 6 d. Dai
navoje. 

Detroito at-kų 25-metis 
. Žvelgiant į ateitį — šių me

tų spalio 16 d. Kultūros centre 
bus ruošiamas Detroito at-kų 25 
metų veiklos paminėjimas. 

(gd) 

DAR VIENA 
ABITURIENTĖ 

Rita Neverauskaitė, Vitos ir 
Benedikto Neverauskų duktė, gy 
vena Sterling Hts, ir baigia St. 
Anne gimnaziją VVarren, Mich. 
Planuoja Wayne valst . universi
tete ruoštis gailestingosios sesers 
profesijai, vėliau įsigyti ir ma-

ateiti-
šokių 

užsisakyti pas Algį Rudį. Abi
turientus pristatys Yolanda Bau-
žienė ir Edvardas Skiotys. 

'ICarta pavasari" yra paskuti
nis Šio sezono balius, todėl ne
praleiskite progos pabendrauti 
su draugais (prieš pradedant 
atostogauti) ir tuo pačiu susipa
žinti su penkiolika šaunių jau
nuolių. 

D.J 

TELEVIZ IJOS 
M I G L I N A S T V 

Spalvotos Ir paprastos 
RADIJAI, 

Stereo Ir oro vėsintuvai 
Pardavimas tr taisysiąs 

M I G L I N A S T V 
2846 W. 69th S t , teL 776-1486 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Tateao senos te cdedo naujus pe

čius. Pigiai Išvalau taipgi tSjriuiim 
l te perdirba del duju, įdeda vandens 

Šildytuvus. Kreiptu — 
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BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PARDUOSIT 

NUOMOSIT 
{VAIRŪS DRAUDIMAI 

Maloniai jums patarnaus 
BALYS BUDRAITIS 

4369 Archer A ve., 254-5551 
Lemonte, lSSth & Archer A ve. 

TeL — 257-5861 
HlUlIfUliniUlUlllllllllllllllllUlUIIIIUUII 

Savininkas parduoda. 2-jų mieg. 
mur. bungalow. 2 maš. garą" 
Apyl. 61-os ir Albany 434-5115 

SHEASMAN tfAKTEB 
_ Also — 

POUSHEE AXD BITFTPR 
For mild and stamless steel 

shęet metai. 
Good Company benefits. 
Paid vacation. Insurance. 
Good working conditions. 
ABLE SYSTEMS, INC. 

1875 GreenleaJ, Eik Grove \lBage 
Pfaone — 640-8866 

A s Eąual Opp&muuty Emoioyer 

Savininką* parduoda 5 kamb. (3 
miegami) mur. namą. Centrinis 
vėsinimas. Kilimai, užuolaidos. 1% 
vonios. įrengtas rūsys. Atdaras ap
žiūrėjimui šešL, geg. 8 d., nuo 5 ibi 
7 v. v.; sekm. nuo 1 iki 7 v. v. 

3407 W. 73 Street 
Dėl mirties šeimoje skubiai parduo
dama Marąuette Pk. 2-jų aukštų 
? kamb. mūr. rezidencija. Skambin
kite savininkui 778-0917 arba 
925-6897. 

A. BANYS — teL 447-8806 

Įvairta prefciu 
draugiai U mūsq i m g l t o 

COSMOS PABCELS EXPP.ES3 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
tSSS S. Halsted SC, CTilca«o OI 60MS 
!50J w. esth st^ oiksuto. ru. vm-it 

TeL WA S-37S7. S&4-SSM 
V. ValentlnM 

H H H H M M M M > M H » « » « I 

i i mniiiitfiiiiumiuiiiiiimiHiHiH.tiiiiiH 

V A L O M E 
- v-!f ir raAkuojame 

ARTI 66-os I E ALBANY 
Pagal užsakymą statytas modernus 

erdvus "ranch" stiliaus namas. 
Centr. oro vSsiuimas. 2 vonios, Z mie-
gamieji. Įrcugtas rūsys — baras su 
vandeniu, 4-tas miegamasis, 2 ma& 
garažas. Natūralus židinys. 

Kaina SS»,800 

Mr. Gofan — 955-4611 
Silvenvood, Inc. 

Gera proga iaiinam 
spaustuvininkui 

Jaunas apaustavinlnkaa, kuria tu
ri patyrimo spaustuvės darbuose ir 
norėtų toliau lavintis, gali gauti 
ofseto srityje darbo geromis sąly
gomis. Kandidatas turi turėti gerą 
liudijimą. Prašome rašyti: I i th . 
Gatii. Press, 4545 W. 63rd Street, 
CUcago, BL 60629. Prašoma pažy
mėti patyrimą ir t. «. 

HELP WANTED MOTERYS 

KLEBONIJAI REIKALINGA 
VIRĖJA 

3 kunigai. Reikalinga kalbėti ang
liškai ir gyventi vietoje. Geras, at-
lyginimas ir draudimo priedai. 

Skambint 286-7871 

CRYSTAL LAKE 
DB APYLINKĖSE 

Namai — Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimui 

t. BUBNYS — Teį RE 7-5188 E S S E X - C O S Q E L L O 

MilIlHHilHHilimiHMlMiMMiliHtilliilliiiit 

re suruošė Juozo Jasiūno ir Vik-< grupėj "Šibinėj", dainuoja atei 
toro Veselkos lietirv?Skos tautodai 
lės parodą. Paroda buvo 
aprašyta, bet per klaidą apra
šymas buvo įdėtas i Chicagos 
žinių skyrių — balandžio 9 d. 
Parodą gausiai lankė Detroito 
visuomenė ir stebėjosi įspūdin
gais tautinio meno kūriniais. 
Detroito studentų at-kų pirmi
ninkas Saulius Jankauskas, vi-

gistro laipsnį. Priklauso 
ninkams, šoka tautiniu 

HEATTNO OONTRALTiiR 
tt perstatau senu* visa rOKfl 
ipMldyrnul pečius, atr oon41tlontng 

IrcTK?iu mieste ir užmiesty nanjna 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, s%-
llningal ir garaotuotal. 

DOMAS a,X7BA. C8KAI 
4444 So. Wetii<?m k*>?nTM 

Cbksmgo, mtr> i» <K»«o« 

(kurios sudaro 18 kongresinį suomenei pristatė menininkus ir 
distriktą) įvairūs pareigūnai, Į palietė tautodailės sa\ybes ir 

tininkų chore, pnklauso ir yra sa 
vo mokyklos "National Honor 
Society'' prezidentė. Ritai .patin
ka skambinti pianinu, groti var
gonais, siūti, siuvinėti, skaityti, 
Šokti tautinius šokius ir dainuo
ti. 

Netikėtu sutapimu Ritą prista
tome atskirai. Bet tai labai tikslus 
•sutapimas, nes ji verta išskirti
nio dėmesio. Siu metų abiturien
tė Rita yra pirmoji Detroite.^ku-

Pobūvio metu inž. A, Zaparacko kandidatūrai j kong reaą pareinu. Matyti jau^.c . Mikailos. K. Udrys. Na-
KITIOTUBI, F.wiwi ir Mcmpnafc Nuotr. } . Uraooo 

Rita Neverauskaitė 

CIURJUONIECIU DETROITE 
BEL.\UKIANT 

Detroito Lietuvių Bicenten-
nial komitetas gegužės 16 d. 3 
vaL p.p. rengia Fordo auditori
joje lietuvių tautinio meno kon
certą, kurį atliks Čiurlionio an
samblis, vadovaujamas kompo
zitoriaus Alfonso Mikulskio. 

Ansamblio koncerto programa 
yra gana sumaniai išdėstyta ir 
reikia manyt:, kad klausytoju 
bus priimta su entuziazmu. Prog 
ramai įvairumo įneš atskiri vy
rų, moterų ir mišraus choro pa
sirodymai, o dinamikos duos tau
tiniai šokiai su kanklių orkestro 
ir mišraus choro pritarimu. An
samblis atvažiuos su sąstatu iki 
devyniasdešimt asmenų ir su pil
nu dainų, šokių ir muzikos re
pertuaru. Muz. A. Mikulskis turi 
gerą estetinį skonį dainų išdėsty
me ir grupavime, nes programo
je dainos yra su besikeičiančiais 
charakteriais bei nuotaikomis. 
Solistu įvedimas kai kuričse dai
nose irgi pagyvins programą. 
Klausytojams žinotina, kad vyrų, 
moterų ir mišrui choras repertu
are turi naujų dainų, tautiniai 
šokiai parinkti vieni iš nuotai-
kingesnių, o kanklių orkestras 
pritars moterų, mišriam chorui ir 
tautiniams šokiams. Supranta
ma, kad dinamiškiausią scena 
bus tada, kai :ki devyniasdešimt 
atlikėjų šoks Jafnuos ir gros. Ta 
scena ir svetimtaučiams galės pa
daryti įspūdį, nes ji bus viena jĮ> 

{Nukelta T & pu&U 

R E A L E S T A I E 

Laima Kinderienė 
Ofiso tel. 31^—639-5561 
Namų teL 815-^59-3758 

IR GYVENKIME ČIA 

EXPER. CLtiKiNG WCMAN 
Must speak and understand Eng-
lish. Daily: 3:30 p. m. to 7 p. m. 
Saturday S a. m. to 4 p. m. Gali 
Norm 235-6022. 

* A tTO CLUICH COMPANY 
3125 W. Funerton, Chicag© 

IŠNUOMOJAMU — FOR RENT 

3300 WEST and 3900 NORTH 
Walk to Immaculate Heart of Malr>' 

5 Rms. 2 Bdrms. l s t Floor 
Suitable for Adulta. No Pets 

Near Everything 

Phone — 588-3766 

HARUA NOFTHTHTrsp 
VYTAUTAS iUKAUSKAi 

SIUNTINIAI Į UETUva 
l*bai p t R e M r a J u m g e r a rWlw 

prekes. Maistas 8 Europos aar^u 
2608 W. 69th S t , CbloMBO, DL nuf.a 

TEL. — WA .w:>»7 

SIUNTINIAI į LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4061 Anfcer 

CUeaga DL 60632, telef. 927 
Ave. 

A*U 1* Ir GftttfoM*. U metq pnl-
I kū* 8 kamb. 2 aokiti} mfiraa. i Mi
t e stAro gar«*u. PatmualiM gyvaotl 

! $2 J.800. 
SaTtotortam pi of mlrinlnl ar alek-

rlenam iicocui gauma g«ral pirkti 1 
i a-aJtštv mGrt) oamą, ltnkvaa i kaiab 
{butas Ir modernus biznis. Namas sta-

' ' tytaa prtos :•> metų. Bevelk prie* pat 
Marąuette Pk. $38.000. 

S bntę pedkas mjfanM tr t auto ga
ražą*. ManpMtoe Pk«v Arti mftaų. 
w?,»oe. 

• kamb.. kaip naajas ttoksos 
•daneli"-. J vtrtnvis, 2 vonlo*. Natjl 
karpetal. Arti BHgkton Pko. Galite 
gr*lt ijSIrst^tM.SC^. 

9 boti) lAsflin* emiko laAraa. 4 au
to mflro garažas. Patfka tr juma Mar
ąuette pka tSG.Ooe. 

Mfoderam 4 butu mai ws. 2 auto 
muro garažas. Atskirt natdl MldytaaL 
O n t r . atr conditloalng. Arti Marta 

• - • - • — , i H ^ . ^ |46 ooo. ^ 
M » I M M > » « » H » M I M > > * j t M I ' butu oiodeRKM M I N namas m 

M,- j . mm m ML te garažu. Atskiri ftUdymal. Rami graži 

" VatDlS REAL ESTftTE 
?m!i W 71<rt «»t. M. RF ?-72W) 

ISNUOM. apšildomas 3 kanai) 
butas Ciceroje. 

Skambint 636-5428 

Į S I G Y K I T Ę D A B A R 

uimuimiiutmuiiiiHtnniiimmHHiHin 

AR REIKIA VIZITINIŲ 
K0RTEUŲ? 

Virltmlą korteliu naudojimai yra 
gražus paprotys Biznieriai jas pta-
iiai naudoja, bet tinka ir Tisų luo
mų atstovams turėti gražias rizl-
tines korteles. 

Krslkites } "Drauge ~" administra
ciją Tisais panašiais reikalais. Bu
site patenkinti ktekrieną kartą. 
UltUlUltUUMUlUilIlIlUKilIilMIlUIlllilIlI 

SERE"1 '" TTi-rvvitfi HaM'M \r M-
tos oaiktus. Lr U toli miestą leidi-
mai ir pilna ac^rauda. 

TELEF. — W k K9«J 

IIItlilillItltUIIUIIlllHUIIlllilUJIUIIIIIIItHl 

PIUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo
nios kabinetai Keramikos ir kt. 
plytelės. Glaas blocks. Sinkos 
vamzdžiai išvalomi elektra. Kreip
tis po 6 vai vak. 

SERAPINAS — 7784208 
iiiiMimiiiiiumiiiiiiuiiirUiummjiuiiui 

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

Apdraostas III i l i m i l j mas 
|vairių statumų 

823 WEST 84th PLACB 
TeL — FRonUer 8-18S2 

^ < - v . - . - . >oooooooooocooooo< 
18 borą indrų į rak. nuo Cicero 

Ave. Viri $1S,080 pajamų. Žemi os> 
c*-»'rAL Puikus investavimas. 

«H>ita» 4 puoi. butų mfli. 
ps išmos. SsTinirJcas finansuoja. 

Nanicansi mAr. bnagajov < t i m i 
rjf auksts ir 2 kamb- virtu! 

M0T. p»r*2M. ; Tur. - i r c.srrria. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Insnraaee — Income Tmx 

2951 W. 6Srd S t 436-7878 
oooooooooooooooooooooooooo 

"Drangas" — tai 

rastis — remkita J. 

BCTŲ NUOMAVIMAS 
N'amu piridmas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draadrmai — Incem* Tax 

Votariata* — Vertimai 

BELL REALTY 
I . B A C E V I Č I U S 

6488 S. Kedzfe Ave. — T78-22S9 
< • » » • • » • • • • » • * s • * • * 

Remiate "Draugą*'. 

KAIP S U D A R O M I 
T E S T A M E N T A I 

— Parao iė — 
fipL teis. Pranas Solaa 

T8stamci»ti! su tsgalTIkdmlt 
formomis bef afldavitais 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta lakia 
Oas anoaekllai aptariamas testa

mentų reikalingumas ir ją galia 
bei nurodoma jų forma ir paduoda-
ad pavysdžiai na tik pagal JAV 
•eOdanfius Įstatymus bet h* Vokie
tijoje, Anglosaksų pasaufyjs bei 
Seprlklausomoja Lietuvoje. 

Gaunama "DRAUGET 

Saisa ss Legaiiikomis Formomis 
J3J0. fja tų formų S3.00. 

Oiiaois ryventojsi prašomi pridėti 
8 proe, au>kss£iams 

Apsimoka skelbtis dien. DRAUGEI 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraitis. Gi skelbtam, kai-
ao« visiemj prlelnaaoa. 

— f c — i — i — • i m • • — . i . i iiui^.Li^BB^asaaasaaafear 
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važiavimą savo kalboje pasi
džiaugė suvažiavimo gausumu. 

DETROITO 
ŽINIOS 

u \ tke i t a iš 4 p u s i ) 

lengviausiai suprantamu. 
H anksto drąsu teig:i, jog prog

rama bus grynai lietuviška, IU-
r iut i say.o veidą i* daug kartų 
išbandyta su pasisekimu. Išlai
kyti Ūkrąja dailios dvasia išeivi-
įoje oėra lengva. Negaliu pa
miršti prasmingų žodžių, pasaky- Į sukalbėjo - ... + . • 
tų ajasąniblio _gjranešė]Qs Ingri
dos Stašaitis prie* vieoą įų kon-
oertą Detroite; "Brangiausią tau
tos ta r tą — dainą, lūpose išne-
Še, lūpose ir aesiosim. Dainoje 
mes esame herojai, esame arto
jai, esame karaliai ir klajūnai. 
$u da ina mes keliaujame per vi
są pasaulį ir visą savo gyvenimą. 
Dainoje mes jaučiame savosios 
fėrnės kvapą,' girdime savųjų miš 
kų ošimą". St. Sližys 

B ALFO SUSIRINKIMAS 

Balfo 76-to skyriaus metinis 
nar ių susirinkimas jyyks šių me
tų gegužes 9 d., sekmadienį, 12 
vaL Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centro patalpose. 

TRUMPAI 
• 

— Gegužinės pamaldos Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje bus ge 
gūžės 19 d., trečiadienį. 8 vai. 
vaek. Vk i lietuviai ir iš kitų pa-
jąpijų prašomi dalyvauti. Parapi 
jos choras giedos tradicines gies
mes, suristas su $>v. M?'?-? ės ..-
taaija, kur savo giedojimu galės 
yisi įsijungti. Bus giedama ir 
rečiau girdėtų giesmių Marija 
garbei. 

— Darau- BanJcait> U- <..-.-
solo kanklėmis rapsodiją Nr. 2 
Fordo auditorijoje čiurUoniečių 
koncerte gegužės 16 d. 3 vai. p.p. 
Lituanstinių mokyklų mokiniai 
su grupės vadovų į koncertą bus 
leidžiami su papigintais bilietais. 

— Kultūros klubas ėmėsi ini
ciatyvos pagerbti muzikolog;? — 
prof. Juozą Žilevičių jo aštuo
niasdešimt penkerių metų am
žiaus sukakties proga. S. Sližys 

ATSISVEIKINO R. VALATKA 

DARBINGAS LB SUVAŽIAVIMAS 
— . «'• -«* 

2 d. Jaunimo centre Į lyvauja paverg ta tautų komi-
įvykę; £au*ųu» JAV. O J Vjuiurio.Vetey raaė l a j a u s senatoimms 
vakaru_ apygardos apylinkių ir kongresmanams dėl Pabalti-
atstovų suvažiavimas, kurį pra-Į jo valstybių nepripažinimo So-
vede apygardos pirm. Modestas: vietų Sąjungai. 
Jakaitis. J i s sveikindamas su-Į Pabaigai j is pareiškė, kad 

apygardos veikloje buvo i r 
nesklandumų. Reorganizuotos 

Dėkojo apylinkių pirmininkams bendruomenės veikėjai nepaklu-
ir valdybų nariams už glaudų so garbės teismo sprendimui, 
beadravimą su apygardos vai- Teisėtai LB Marąuette Pa rko 
dyba. Kun. Joaas Borevičius apylinkės valdybai iškėlė bylą 

Cook County Circuit Court 
ją ir suvažiavimo a ts tovus pa
sveikino tėvų jėzuitų vardu. 
Suusirinkimo sekretoriais iš
rinkti Aleksas Jankūnas i r Po
vilas Norvilas. Pirmininkas M. 
Jakaitis perdavė Lietuvos ge
neralinės konsulės i r PLB 
pirm. Broniaus Nainio sveiki
nimus, kuriuos suvažiavimas 
sutiko gausiais plojimais. M. 
Jakaitis savo pranešime pasi
džiaugė darnia apylinkių vei
kia, kurios atliko daug teigia
mų darbų, gausiai parėmė 
m-člą jaunimo kongresą, su-

teisme. Reorganizatoriai kovo 
10 d. bylą pralainiėjo, padavė 
apeliaciją, balandžio 8 d. teis
mas, išklausęs abiejų pusių 
argumentų. patvirtino anks
tyvesnį sprendimą — apelia
ciją a tmetė . Teisme išsiaiški
nus teisinę padėtį, mes kvie
čiame visus į bendrą vieningą 
veiklą. Kam nepatinka bendra 
veikla, gali i r atskirai veikti, 
tik pageidaujame nenaudoti 
mūsų vardo. Pranešimas su
tiktas gausiais plajimais. 

Švietimo vadovas mokyt. J . 

NUSALO ALYVOS 

Garsiame T^ombardo sode. ne 
toli Chicagos, šakas pavasaris 
Sunaikino daug alyvų žiedų,' 
kad dabar net neimamas iš 
lankytojų normalus pusės do
lerio mokestis. 

RŪPESTIS DĖI PENSIJŲ 

Chicagos miestas per eilę 
metų turės mokesčiais su
rinkti 1.3 biL dolerių, kad ga
lėtų išmokėti pensijas savo da
barties tarnautojams. Pa tys 
tarnautojai reguliariai iš atly
ginimo moka įnašus pensijoms, 
bet miestas neatideda, kiek 
pensijoms reikės, o tik kiekvie
ną kartą 
t rūksta . 

teikdamos tūkstantinės sumas piacas pranešė apie švietimo i r 
dolerių, k a s įgalino kongreso 
pasisekimą. Apygardoje vei
kia 14 apylinkių, kuriose vyk
sta kultūrinis tautinis i r švie
timo darbas . 

Apygarda dalyvavo pavergtu 
tautų parade, jos atstovai da-

Penktadienį, balandžio 30 d., 
atsisveikino su Detroito lietu
viais visų mėgiamas, ilgametis ra 
dijo valandėlės vedėjas Rapolas j J^Ž. A . Zaparackas kalba pietuose 
Valatka. Atvažiavę Amerikon\ jo kandidatūrai paremti. Pietuose) J 

ialyvavo per 300 svečių. 

mokyklų veiklą, kuri Chicagoje 
silpnėja, be t už ta t priemies
čiuose st iprėja, nes daugelis 
jaunų žmonių keliasi gyventi į 
užmiesčius. Apygardoje vei
kia dviejų skyrių pedagoginis 
institutas i r 15 ntuanistinių 
mokyklų: 3 veikia parapinėse 
mokyklose, lietuvių kalbos pa
mokos vyks ta kasdien, o 12 
mokykla ,-£ikia ?<3tid:er;ia:-
kuriose y r a 1241 mokinys i r 
150 mokytoju. JAV veikia 40 
HtapTristinhĮ mokyklų, kuriose 
įtįvJhį 317 mokytojų, mokyklas 
lanko 2332 mokiniai. ;»I-.>;yklas 
Išlaiko tėvai, j a s remia, L B-nė 
.r Lietav.ų fondas. 

• '•••-.D. 1 no ats tovas Algis Avi-
fieąfa savo pranešime dėkojo 
LB Vidurio vakarų apygardos 
r °.r ...-::;; valdyboms i r lie-

tąpiiiuu -; z"--:.-ių lėšų sutel
kimą, kas palengvino jaunimo 
organizavimą ir atstovų kelionę 
į m - j į į m a i m o Konep-esą Pie
tų Amerikoj , fmmamo ryšių 
centras su kitomis jaunimo or
ganizacijomis, skautais i r atei
tininkais vedė plačią akciją 
.AI.SK .z r i šyme .^erjatonan^. 
koc jfn «—rnams ir pasaulinėms 
organizacijoms, kad atkreiptų 

• la#ršė»onišk»i lietaviškorjjis tra» 1 
įdicijomis palaidoti ir kapuose 
i s t a ty t i paminklus su lietuviš-
'ka i s užrašais. 
I Bromus Juodelis padarė pra
nešimą apie penktą tautinių 
šokių šventę, kurią ruošia JAV 
L. B-nė ir Šokių uistitutas. 
Šventė įvyks 1976 m, rugsėjo 
5 d. Chicagoje. Sudarytas 70 
asmenų rengimo komitetas, į 
kurį įeina visos lietuviškos or
ganizacijos. Komitetas dirba 
pasidalinęs į 11 komisijų. Tau
tinių šokių šventėje užsiregis
t r avo 101 šokių grupė ir dau
giau kaip 2000 šokėjų. Tauti
niai šokiai garsina Lietuvos 
vardą ir skleidžia mūsų tauti
nę kultūrą. Ši šventė yra di
džiausia mūsų tautos reprezen
tacija. Lietuvių reprezentaci
jos įvykis y r a registruotas JAV 
National Bicentenniai Adminis-
t ra t ion Wasningtone, D. C , 
Illinois ir Chicagos Bicentenniai 
komitetuose. Ši šventė skirta 
Amerikos nepriklausomybės 2001 tarnautojų. Įsakyta 
metų sukaktį paminėti. Šven- jiems gyventi mieste 
tė ję sutiko dalyvauti keletas 
senatorių, kongresmanų, vys
kupų, Dlinois gubernatorius i r 
meras R. Daley. Br. Juodelis 
perskaitė G. Ford laišką, pre
zidentas sutiko būti globėju 
tautinių šokių šventės, ši šven
tė bus taut inė lietuvių demon
stracija J A V respektui ir Lie
tuvos labui bei kovai už pa
vergtos tau tos išlaisvinimą. 

Algis Kazlauskas pranešė, 
k a d rinkimai į L B \TJH Tarybą 
praėjo sklandžiai. Daugiausia 
balsų gavo jauni a t s tovai 

Kontrolės komisijos praneši
mą padarė Kostas Dočkus. Ko
misija, pat ikrinus kasos, tur to 
knygas ir apyskaitų bylas, rado 
viską tvarkingai s u r a š y t a At
skaitomybė vedama gerai. I š 
laidos, pateisinamieji doku
mentai — sąskaitos i r apys
kai tos tvarkingai sudėtos į gis Avižienis, 
bylas. Kontrolės komisija už tįSt 

DK A LIGAS, ketvirtadienis. l»74> m. sresuže*, m. €» d. 

A. t A. MORKAI SABATAITtfcNEį mirus, 
jos vyrą dr. ZIGM£ SABATfUT]. dukterį NIJOLĘ ir 
sūnų GINTAUTE bei ju šeimas, brolį STASĮ GAi-
BU0GĮ ir jo dukrą NIJ0LC su Šeima giliai užjaučia
me ir kartu liūdime. 

Pairas ir Brone Augu Stauskai 
Vincas ir Viktorija Buikai su šeima 

prideda kiek d a r 

CHICAGOS TARNAUTOJAMS 

Chicagos miestas turi 43,000 
visiems 

Kas gy
ventų užmiesty, gali netekti 
tarnybos. Duotas terminas 
susitvarkyti iki rugp. 1 d. 

MOKSLEIVTŲ PARODA 

Apie 3000 įvairių darbų iš 70 
Chicagos mokyklų gegužės 13-
16 dienomis bus išstatyta Moks
lo ir pramonės muziejuje. Tai 
bus : architektūriniai braižiniai, 
mašinos ir metalai, medžio dar
bai, elektroniniai dalykai ir kt. 
Parodoje dalyvaus moksleiviai 
nuo septinto iki dvylikto sky
riaus iš amatų mokyklų ir iš 
Chicagos miesto, privačių, kata
likų mokyklų. Bus renkami ge
riausi darbai. Komisiją sudaro 
verslo, pramonės ir švietimo at
stovai. Įvairios bendrovės skirs 
premijas. Įėjimas į muziejų ir 
į parodą nemokamas. 

Modestas Jakai-
Vytautas Kamantas. K. ' 

I gerai atliktus darbus apygardos Laukaitis ir Agnė Katiliškytė. 
j valdybai reiškia pagyrimą. j Kandidatais liko: K Barzdukas, 

Po pranešimų vyko trumpos J. Plačas, Br. Ginčauskas ir L. 
diskusijos. Suvažiavimas vi- Pliūra. , 
sus psanešimus patvirtino. Į. revizijos komisiją išrinkti : 

Išr inktas balsų skaitymo ir J. Ardys, A. Razma ir V. Ši-
rezoliucijų komisijos. Slaptu las. Kandidatas — A B ū g a 
balsavimu į LB Vidurio vakarų 
apygardos valdybą išrinkti: Al-

(Bus daugiau) 
J. Kaunas 

1949 metais, apsigyvenę Detroi
te ir pradėję sunkius pirmuosius 
žingsnius pasijusdavome esą čia 
tokie svetimi ir viskas taip sveti
m a . Šeštadienio vakare (kiek pri
simenu valandėlė būdavo tada 
šeštadieniais) atsisukę lietuviš
ka Valatkos radijo valandėlę, ga-

AMERIKOS SKOLOS 

(Atkelta iš 8 p u s i ) 

Bū tų aukštesnis už minėtą pa
minklą. 

Skolos didinto jai 
Galima sakyt i , tapo papročiu, 

kad demokratai a ts tovai ir se
natoriai leistu vis naujus ir dau
g iau įstatymų, kurie ne mažina, 
bet nuolat didina skolas. Tai po
litinių kėslų išdava. Tokiu keliu 
didėja skolos, o su jomis ir mo
kesčių mokėtojų mokesčiai Pa 
starųjų mokesčiai ne t i k skolas, 
be t ir procentus turi apmokėti. 

N u o II pasaulinio ka ro vien 
Washingtonas kasdien skolina 

;] . 

Nuotr. J. Urbono 

lėdavorne jaustis vėl kaip namuo 
se. Senesnieji tik apie tai ir kalbė
jo, taip i r laukdavo to šeštadie
nio. Linksmino Valatka ne tik 
mus, bet dar gerokai prieš mūsų 
atvažiavimą senuosius ateivius. 
Tais laikais, kada dar lietuviškų 

pripa;;. 
į Sov.i 
r<V " U l ' i t i 

J " ' 

ĮA i lTVfMI T1 JT IT 

Kai .v_cr.ii.-

JGQ.~,..rac cčf.'.rc .MJUI> 

plokštelių buvo trūkumas. Ir mesjnim 
dar turėjome progos girdėti jo 
solo dainų ir duetų. Jis pats skam
bino pianinu, grojo vargonais. 
Žmogus su gražiausiu talentu. 
Savo talentą aukojo niekam ki
tam, bet lietuviams. Ir visi Lietu
vos ir lietuvio reikalai Rapolui 
nebuvo svetimi. Tolerantas, suge 
bėjo laviruoti ir paskutiniuosius 
jautrius nuomonių skirtumus su
sidariusius organizacijų veikloje. 

Galima būtų lapų lapus prira
šyti liaupsinimų, kurių kuklus, 
nuoširdus Rapolas Valatka nie
kad nesiekė. 

Ar mes, Detroito lietuviai, ga
lėtumėm būti ramūs jokio padė
kos gesto neparodę tam žmogui, 

. a-r > . i . t a . %IV^L»- . O J O L T G r".ČLi_«<4-

nys neseniai i š Lietuvos atvy
kęs Jonas Naudžiūnas. 

Meninę programą atliko jau-
i ' .]U.-\d:^ rr.Fta.^ 

su-

maždaug 200 mil. dolerių. l i g i kuris tiek daug yra nusipelnęs 
šiol nieko nedaroma joms su- Detroito lietuvių kolonijai. 
s t a b d y t i Prez. Fo rdas bando 
subalansuoti biudžetą, bet de
mokra ta i veikia priešingai. Kuri 
pusė laimės, matysime vėliau. 

I r bendrovės per paskutinius 
16 metų padidino tr igubai savo 
skolas. Iždo skyriaus tyrinėji
mai rodo, kad iš 550 didžiausių 
bendrovių, 144 daugiau turi sko
lų, negu tu r to ar pinigų joms 
padeng t i 

VI ūsų kalendori us 
margas šį pavasarį. 

per daug 
Pradėkime 

planus ruošti rudeniui Taip pat 
būtų malonu matyti to brangaus 
Ketuvio nuotraukas, okupuojant 
•pirmuosius lietuviškų žurnalų la
pus. Norėčiau tikėti, kad mes ta 
kryptimi pajudėsime. Visos orga 
nizacijos ir pavieniai, nes visiems 
jU lengvai buvo prieinamas. Balr 
fininkai nebėgirdėsime Rapolo 

Asmeniškos skolos yra as- Valatkos nuolat kartojant: "au-
mens atsakomybė. B e t bendro-Į kokite Balfui ir būkite BaUo na -
vių skolos negali viršyti jų tu- riais-" 
r imo tur to vertės ar turimų pi-
rtigų atsargų. Kas šio dėsnio nc-
S£J§o» jo v g k j i baicįaai oac i -
ro tu . 

valstijoje prie Kenti buve 
ruošta jaunimo lituamst.;.-. 
vykia su aukš to lygio 
ne programa, stovyklautojai 

oSk-iitas ijšV-.au^: r -.^zam> 
nus išlaikę gavo mokslinius 
kreditus, kurie buvo užskaityti 
visuose Amerikos universite-
".iii/st:. f i ^,1.-.. ji'.iia^.it.iie sto
vykla to j pačioj vietoje y ra 
ruošiama ir šią vasarą. J i s pra
šė suvažiavimo atstovus savo 
apylinkėse painformuoti jauni
mą — studentus ir paska t in t i 
kad lankytų minėtą lituanistinę 
stovyklą. Jaunimo sąjunga 
"Pasaulio lietuvis" la ikrašty tu
ri jaunimo skyrių, kurį reda
guoja Algis Avižienis. 

Lietuvių jaunimo organiza
cijos prie Šv. Vardo katedros 
Chicagoje kovo 19—21 d. su
ruošė maldos budėjimo ir KB 
Kronikos skaitymą. Lietuviai 
s tudentai budėjo 40 valandų. 
Jų tikslas atžymėti l i e t . Kata
likų Bažnyčios kronikos 4-rių 
metų sukakt į i r atkreipti ame
rikiečių dėmesį į Lietuvos ti
kinčiųjų persekiojimą. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių pasauliečių komiteto pirm. 
Algis Regis savo pranešime pa
sidžiaugė, kad komitetui pas i 

A. t A. AUGUSI ŠATKAUSKAS 
Gyveno 5526 S. Oak Park Avenue, Chicag-o, Illinois. 
Mirė geg. 5 d., 1976, 5:30 vai. ryto, sulaukęs 88 m. amž. 
Gimė Lietuvoje, Gerkių parapijoje, Subgrožių kaime. 
Amerikoje išgyveno 67 m. 
PasiUko dideliame nuliūdime žmona Adelė (Kvederaitė). 

3 dukterys: yiolet Cleary, (žentas miręs a. a. Michael). Dolo-
res Kawszewicz ir Emma Kulovitz, žentas Matthias, 3 sūnus 
Charles, John. marti Helen ir Donald. marti Trudy; 18 anūkų 
ir 2 proanūkai. švogerka Emilija Kalėda su šeima, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans kopi., 6845 S. Western 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad.. geg. 8 d. iš kopi. 8:45 vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Daniel the Prophet parap. bažnyčią, kurioje 
įvyks ged. pamaldos už velionies sielą Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sunūs, marčios, žentas, anūkai 
r k. r...t.fi''iK.i 

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

Musų valdybos nariui 

A. t A. JONUI PELANIUI mirus, 
jo BROLIUI Lietuvoje bei kitiems giminėms reiškia
me nuoširdžią užuojautą. 

Biržė*u Klubas Chicagoje 

Lauksime Rapolo Valatkos su
grįžtant nuolatiniu prie mikro- sekė apginti lietuviškas laido-
fonoi jjiffp tra/tięijftft, dabar giiinr.*-, 

R. Ražauskienėisavo tautiečius padoriai su ] 

A. t A. MONIKAI SABATAITIENEI mirus, 
jos vyrą dr. ZIGMJJ ŠRBATAITĮ, dukrą NIJOLĘ, sūnų 
GINTAUTE ir brolį STASĮ GALBU0GĮ su Šeimomis, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Leonas ir Izabele Oksai 
Los AagelM, Cafif. 

A. f A. MONIKAI SABATAITIENEI tmirusr 
gilią užuojautą dr. Sabataičiui ir visai sei
mai, bei giminėms išreiškia 

Grigeliu šeima 
Canada 

Iaidotavia Dlrektorfad 

EU D E I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P GAIDAS ir GĖRALO AS F. DAIMID 
TRYS M0DEHNI0S KOPLYČIOS 

4330 - 34 South Galifornla Avenue 
Telefonai: U 3-0440 u U 3-9852 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M, PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

8S07 SO. UTTJAMCA AVK. TeL Y \r*«. 7<S401 

STEPONAS C. LACK (UOKAvYlOZ) Ir S0N0Š~ 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrfinia 7-«672 
«4«4 W. <S*h STBEKT TeL &EptiMie 1-1JU 
11028 S<mthw—t fBtfmmj, Palos auia UL T«L 934441« 

PETRAS BiaiONAS 

«848 SO, OAUPOBM1A AVE. l e i . 

POVILAS L MOIKAS 

S254 SO. BALSTED STKBTT TBL ?Ard» 7-1913 

JURGIS F, RUDMiN 

S319 SO. L n r AXICA AVK. 7.1U848 

VASAiTIS - BUTKUS 

1448 SO. 50tk Ave. C3GKRO, O-L. TeL OLympl* MOt t 

http://ai.sk
http://v_cr.ii.-


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. gegužė3 m. 6 d. i x Melrose Parko Ir apylin
kių Lietuvos Dukterų draugijos 

i ^ % » * _ v -- . ,. . skyrius kviečia visus atsilan-X Montreaho lituanistine . . . . . . , , , • , v.. j kvti i jų pirmą kartą rengiamą nx>kvkla nupirko abiturientų do- - * J* r * . 
i r t 4.1 i -i : 4. mugę gegužes 16 d. nuo 11 Ha 

vanoms 10 egz. tik ką išleistos , * * , „ „ , 4 C r> A 
6 v. v. Eag es Hali, 145 Broad-

. 

pernai mirusio aktoriaus Leo- way, Melrose Park. 

nalistikos tūkstančio dolerių 
premija. Kun. V. Bagdanavi-

įčius, MIC, papasakos apie 

no Barausko plokštelės, kurioje 
yra rinktinė aktoriaus rečituo-j x g ^ B r Kvikliui gegužės 
ta poezija, pasakos (žemaitis-' 23 d., i VaL popiet Jaunimo 

|kai), dramos ištraukos ir kiti c e n t r e b u s įteikta Lietuvių Ka-
X Dr. Jonas Puzinas lanky-' J° atlikti per eilę metų kūriniai, j t a l i k ų Mokslo Akademijos žur-

sis Lemonto Maironio lituani- Plokštelę parengė Darius La- - - -
stinėje mokykloje šeštadienį, pmskas. 
gegužės S dieną, ir mokyklos x Danguolės Stončiūtės ir 
salėje 12 vaL kalbės apie Moti- A11*"0 K u o l ° sutuoktuvės įvyks J J ^ J Akademijos premijų fon-
nos Dienos reikšmę visiems š i šeštadienį, gegužės 8 d., 4 ; ( i o m e c e n a t ą kun. dr. J. Prans-
mokiniams ir mokytojams. Iv- P- P- Aušros Vartų parapi- -.į Visuomenė kviečiama da-
Kviečiami atsilankyti tėvai ir J°s bažnyčioje. 2327 W. 23 PI.' i ^ a u t i , 
svečiai i Vaišės 6 v. vak. Palace salėje, 

5600 W. Cermack Rd.. Cicero. 
X Vilija Duobaitienė, gyv.j 

Forest, Ont., Kanada, lydima x Gegužinės pamaldos tėvų 
giminaitės dail. seselės Merce- jėzuitų koplyčioje būna kiek-
des, lankėsi "Draugo" admini- vieną antradienį ir penktadienį, 
stracijoje ir redakcijoje ir su-17 vai. vak 
sipažino su liet. spaudos dar- X Vytautas Kutkus. žinomas 
bais ir rūpesčiais. Ta proga I bendruomenininkas ir visuome-
įsigijo knygų ir meno dirbinių. | n ė s v e i k ė j- a s ? Lietuvių Fondo 
V. Duobaitienė su savo vyru Detroito vajaus komiteto vardu 
Voldemaru yra savininkai » ; „ • atsiuntė malonų laišką,; B a r o n o „ operetėje, bus šio-
WZl « I Chicagą speciahai p a d ė k o j o , D r a u g u i " u ž pagal-1 ̂  dienomis Chicagoje. nes _ _ 
atvyko dalyvauti Uetuyiskų b ą sėkmingai pravesti vajų ir a t v v k s t a kartu su kitais iš to narių dalyvavo daug svečių 
operų premjeroje, ^ k u r \ o l a e t i - i k a r t u p r i d ė j o ^ d o l e r i u auka, į „ ^ U e t u v i a i a dalyvauti mū-

x šv. Kryžiaus ligoninė, 
kaip ir kitos JAV katalikų li
goninės, gegužės mėnesį parin-

jko vadinamu senesniųjų mėne
sių, kada skatinama atkreipti 
dėmesį į vyresnio amžiaus pi
liečių gerovę. 

x Sol. Antanas Pavasaris, 
kuris neseniai dainavo Los An
geles lietuvių statomoje "Čigo-

r 
r. 

IŠ ARTI 
IR TOLI 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Antaną-. .\.iivm<*na*, LB 

rciiT-L-'..:.'.:.:':"- =_i . •Jr.-il-.'rnijuS 

Detroito Lietuvių Fronto bičiulių susirinkime: M. Petrulienė, D. Velavičienė, I. Cekanauskienė, G. Petrulie
nė, S. Smalinskienė. J. Kurienė ir L. Žemaitienė. Nuctr. J. Urbono 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

se sušaukė 

NEGRAS VYSKUPAS 

suvažiavime 

INŽINIERIŲ j Nežiūrint, kad rytdiena buvo 
IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOJ darbo diena, diskusijos ir pasi-

A ., r • x_ • -r x: • • kalbėjimai buvo pratęsti besi-Amerikos Lietuvių Inzmie- ... * , r v^, . , „ , . c vaisinant kavute. SKynaus nų ir Architektų Sąjungos . . . ». __ . ,., . -, ~7. . . , , j , . 0 0 nariai ir svečiai tikrai dėkingi; Chicagos skyrius balandžio 28 , , . . . ., . . , B l w*»inir«i Z j . . ™ Y • valdyoai uz tikrai įdomų va-! vysKupų 
t S 3 5 g" ^ T ^ k a r ą ' d a v u s * Pr°S°s- Jei taip cagoje popiežiaus atstovas arkiv. j sukusį 7 7 m e t u s °m ž i a i l w 

galima išsireikšti, pabendrauti J- Jadot paskelbė, kad paskir-įjog laidotuves buvo atvykus 

CHICAGOS 
Ž IN IOS 

rys _ 
gubernatoriaus Browno pajNtift* 
-;~.ą kad "Amerika nev_r.r.v. 
B r.L.ujo pradėti John ftaflbv 
ife0M vestos užsienio politikos 
rikio", balandžio 21 "Evenir.? 
Outlook" dienraštyje p-stebi 
kad "gubernatorius 3:_'.vr.a5 
nesupranta, jog Lietuve- La"- -
jos, Estijos, Vengrijos Le:: .-:> 
jos ir kitų Rusijos paveržt v h -
tų laisvės aspiracijos nėr-i mira-
šios. Jų siekimai nėra pasikei
tę. Gub. Brownas taip pat yra 
pamiršęs, kad kovoti a i la_5v; 
niekad nesustojama". 

— A. a. Kazinūem Bizys na
rė balandžio 8 d. Long Defeh 
Cal., po trumpos ligos. Buvo 

^ u " > senosios kartos emigrantė •*• 

buvo vienas iš gausiųjų. Be su spauda" velionės sesutės dukra 

joje eilę metų dainavo muz 
GaideUo vadovaujamame chore. 
Apsistojo pas savo motiną Va
leriją Valiūnienę. 

X Melrose Parko lituanistinė 
mokykla gegužės 8 d., šeštadie-! 
nį, 10 v. r. rengia Motinos die-į 
nos minėjimą. Apylinkių ma
mytės ir tėveliai prašomi atsi
lankyti. Minėjimas įvyks litu
anistinės mokyklos patalpose, 
ŠvČ. Širdies bažnyčios patal
pose. 

x Pirmojo penktadienio su
sitelkimas tėvų jėzuitų koply
čioje įvyks gegužės 7 d., 7 v. v. 
Visi kviečiami. 

x Tautiniu šokių šventės 
banketas ruošiamas po šventės 
programos rugsėjo 5 d. 7 vai. 
vakare puošniose McCormick 
rūmų salėse. Stalai po 10 asme
nų. Banketo bilietai po $15.00 
svečiams ir po $10.00 šokėjams 
gaunami dabar pas A. Mažei
kienę "Parama" krautuvėje, 
2534 W. 69th street. Chicago, 
111. 60629. Čekius rašyti: Li-
thuanian Folk Dance Festivals 

Už viską nuoširdžiai dėko-; s ų opgrog statomų operų spek-
jame. takliuose. 

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
- • - " - • • 

Korp! Giedra ruošia dafl. 

— J. V. Roland, Antanina Aba
ravičius. Ačiū. 

Hedwig Kalesinskas; po 2 dol. Į ^ ^ ^ ^ d a i ] ė g d a f b ų £ 
rodą gegužės 14—23 d. Čiur-

ilionio galerijoje, Jaunimo cen
tre. 

* -' 
x Jonas Lenktaitis tarnybos 

reikalais buvo į Vakarų Vokie
tiją išvykęs, kur išbuvo 4 sa
vaites. Šią savaitę sugrįžo- į 
Xew Yorką, kur jis nuolat gy
vena. Šį savaitgalį jis atskren
da į Chicagą. Dalyvaus Liet. 
operos premjeroje, lankysis 
"Drauge" ir su jo vadovais ap
tars Lietuvių išeivijos parodos 
eksponatų perkėlimo į New 
Yorką reikalus. 

NAUJAS 
LIETUVIS KUNIGAS 

Chicagą susilaukia naujo he

ra, kr. i tas nauju vyskupu negras kun. 
I J. A. Francis, 52 m. Jis d a r - j G a r c i a % pioridog. 
'buosis Newarko, N. J. arki
vyskupijoje. JAV-se yra apie 
950,000 negrų katalikų, apie 

Akie 

Apie einamuosius skyriaus 
reikalus pranešė pirmininkas 
Šilkaitis ir kiti valdybos nariai 
bei sekcijų" vadovai. Painfor- į tuvio kunigo: gegužės 12 d. :200 negrų kunigų ir apie 700 
muota, kad K. Burba dar tebe- I Mundelein seminarijoje įšventi- negrų vienuolių, 
renka aukas Lietuvos nepri-, namas Tomas Kasputis. Tai 
klausomybės akto signataro ankstybesnių ateivių sūnus, gi-
prof. Kairio paminklo pastaty-1 męs 1950 m. birželio 22 d. Chi-1 Pienas pabrangs 4 centais už 
mui. ^ ^ u ž ė s 2 d. vyko Golfo'cagoje. 'galioną, nes pakeltos pieninių 
turnyras Jono Talandžio j k i r - j J Q ^ __ ^ ^ ^ ^ ^ tarnautojų algos 

BRANGS PIENAS 

KANADOJE 
— Anglų šv. Andriaus gim

nazija Leaderhead'e prašė pa
skaitininko, kuris galėtų papa
sakoti apie gyvenimą okupuotoj 
Lietuvoje. Buvo nuvykę net du 
kalbėtojai — A. Vilčinskas ir 
P. Tričys. Klausytojoms — bai
giamųjų klasių mergaitėms, stu 

tajaT pereinama jai teureilaraė-^ s t e f a n i j a KukenyVirgi įimę DŽLAUGSMAS DĖL BARZDŲ ! dijuojančioms šių laikų politi 
U. Birzeho 19—20 d. Gintaro . .. . T . . . • . . . ,.. . ^. , Amerikoje. Jo seneliai yra i > . . vasarvietėje Union Pier tali^^r ; . <* -w . į i . , , • ~.f\ Chicagos ugniagesių 

nius įvykius, buvo išdalyta bro-
v a d a s j š i ū r a "Lithuania" apie Lietu-

paskutinis pnesatostoginis sky-; . . . . ~ . .. .. _ džiaugiasi kad JAV Vvriau-i 
. . f; piskio. Gaures sio šimtmečio ^f^^h^^^ • » J-«-v * j ^ " , v o s praejų xr žemėlapis, rodan-šias tribunolas atsisakė pana i - | t i s ^ ^ pavergtus' R. Euro

pos kraštus. Po to pirmas pa-

turtingos gardžiais maisto ga 
miniais Marąuette Delikatessen 
krautuvės savininkės, rūpinasi 
ne vien tik materialinėmis gė
rybėmis, bet ir dvasinėmis. 
Jos visad aktyvios mūsų kultū-

Gizela iš Adolfas Lietuv-; rinio ir meninio darbo veikloje. 
5,, į ninkai. Gintaro klubo savinin- į šių metų Kačinsko, Gaidelio ir 

riąus narių su šeimomis ir sve- ... . 
čiais pabendravimas — išvyka, j * kinti nuostatą, kuriuo reikalau-
Rudeniop, spaho mėn. galfo| Tomas buvo pakrikštytas, iš- > m a , kad ugniagesiai neau- • ^ n ^ * * papasakojo apie 
žaid>-nės ir piknikas K. Biskio augo. priėmė pirmą komumją gintų barzdų. !

1 9 4 { M 1 m o k ; c i j o s £ į j j ^ 
sodvboje, vėhau pagalbinio mo- ir gavo sutvirtinimą Švc. Mer- ^ ^ . T . ^ - ^ T ^ . m r a i - i „; i • *• • f- • * j - • 
ov~j j y & _ ° . „. . DO\ ANOJO INKSTĄ Pi, kaip tie rvykiai atrodė jau-
terų vieneto ruošiamas hetuvis- geies Marijos Gimimo parapi jo-: ^ • • / . » , . , „ _ . 
^ v ^ , • ,• . , I i L r, , , , , . -i - - ^ . . . . , - nam gimnazistui. Antras kalbe-
kas 8ubatvakans ir galiausiai je Marąuette Parke. Mokėsi Mirties pavojuje atsiduruH . . . . . . . . 

x Leokadija Žyynfett* ir Da- m e t ų pabaigai šaunus Naujųjų Quigley paruošiamoje seminari-' šiai savo seseriai Kathleen Ag-į j a S supazmdmo klausytojus 
nutė Kurauskienė, kurios yra M e t ų gutikunas. i joje, 79 g. ir Western. Ją ru, 3 m., kurios inkstai buvo i ** P 1 8 ^ 1 ^ ^ l a i k 4 įvykiais: Ko-

Trims operoms Chicagoje besiruo
šiant, repeticijų metu dainuoja sol. 
J. Varnelis. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 
X 

„T^ ,, J T> «• M M baigė 1968 m. Kolegijos kursą išimti, jos brohs John Agrue, 
"Draugo red. B. Kviklio pa- . . . r . . , bJ . nci ' į . - T * 

' ," . b • ... <,̂  įsejo arkivyskupijos semman- 28 m. davė savo vieną inkstą, 
skaitos tema buvo Draugas Q ^ , k e ^ ^ ^ 
— sukaktuvininkas . Kaip jau , , .. T . . • , ,. *. j T i * 

. . „ .,_ r „ damas paskaitas Lojolos univer- brohenes nužudymą. Inksto 
visiems yra žinoma, Draugo . . . , . „ „ f., ,. . . .,-. . 

I .J - • • / , « ; sitete, kur 19(2 m. gavo fuo-, persodinimo operacija athkta 
dienraštis šiemet mini 60-ties ,.. , , , ' t™. . . -\. *. IT • • • 

A , ,... , „ , „ -v sofijos bakalaureatą. iElinois umversiteto hgonineje, 
metų sukaktu nes 1916 m. ĮSI „, . . , . . - , - ' , . 

*. i_ r. r i ,. . . . Teologines studijas rupestm- Chicagoje. savaitraščio pavirto dienraščiu: . . . ° , , . r . ' b J 
F gai ejo Mundelein seminarijoje 

Inc. vardu, šokėjai bilietus uz- . ,* . t , , . - ' • • , . . .. ^„^*.**,^^ i»_ ir tokiu išliko iki nūdien. Red. ~ r , . . . T,„X*^ A 
T A^ A* , v^ kai kurių patą ponus naudojasi Manjošiaus operų pastatymo is- . ** ^"-1U i B i U i" . Be akademinių Šv. Rašto, dog-sako per savo grupės vadovybę 

(pr.) 
X Lietuvių Opera statydama 

Kviklys savo paskaitoje ap-
I žvelgė keletą tokių dalykų, ku- i 
rie daugumai skaitytojų, ar tai 

: J. Rajeckas. Ltetavos ats- j į ^ d a k t a r a i , ar inžinie-

daugelis organizacijų įvairiems laidas sumažino 100 doL auka. 
pobūviams bei susirinkimams. Nuoširdus ačiū. (pr.) 
niekad neužmiršta ir mūsų tau-

3 lietuvių kompozitorių operas' tinių reikalų, dažnai padėdami m- • i.r af,iml n r mie- '• \- - u im i *m 
- Kačinsko Juodą laivą, Gaide- s a Vo aukomis. Jie. būdami ii- O V a S ?"*££*? %'£' Uet S * S ^ U "ri r 
i»_ ra - ! • • » » • - • . ~ lai sutiko ieu:i į V-tos Laet. _ j _ : * m o n e s ne visiems ano- P 
bo Gmtaro salf. Manjošiaus gamečiai Lietuvių Operos mece- ^ ^ ^ ^ - " ž ^ ° »• « ,.. .,_. | 
Priesaiką mini savo menmes i n a tais . kaip ir praeityje, taip ir; £*u ų H

 ( ° r ) . ;nu, ouicm. 
veiklos 20 m. sukaktį ir JAV j šiemet, kai šį savaitgalį įvyks- j OJm ą" 
Bicentennial. Tai bus lietuvių į ta pasaulinė trijų hetuvių kom- Į x 

matinės, moralinės teologijos 

kūrybos vaisiai. Šių trijų operų Į pozitorių operų premjera, tų į žinomas savo humoristinių kū-
spektakliai jau šį savaitgalį, Į brangiai kainuojančių veika'ų \ rinių parašymu ir atlikimu 

'Draugas'" nėra 
nei Krikščionių nei kurios kitos 

Vacys Petrauskas, kuris I partijos oficiozas. Iš 5 redakto
rių tik 2 tepriklauso frontinin-

geg. 8 d., 8 v. v.% geg. 9 d., 3 
vaL popiet Marijos Mokyklos 
auditorijoje. Bilietai gaunami 
\T7T»oi.., prekyboje, 2501 W. 
71 St , tel. 471-1424, kiekvieną 
dieną nuo 10 iki 6 v. v. Spek
taklių dieną bilietų kasa Mari
jos mokykloje bus atidaryta 2 
valandas prieš kiekvieną spek
taklį. Bilietų yra visų kainų ir 
į visus spektaklius. 

Operose dainuoja Dana Stan-
kaitytė. Margarita Momkienė, 
Nerija Linkevičiūtė, Roma Mas-
tienė, Catherine Kogut, Stasys 
Baras. Algirdas Brazis, Stefan 
Wicik, Jonas Vaznelis, Valenti
nas Liorentas, Bronius JanČys, 
Julius Savrimas, Operos choras 
ir specialus vienuolių choras. 
Šiuos abu spektaklius diriguoja 
maestro Vytautas Marijošius. 
režisuoja Algimantas Dikinis, 
dailininkas — Adolfas Valeška, 
apšvietimas — Kazys Cijūnėlis. 
Choreografija Jaunučio Puo
džiūno; šoka jo studijos moki
nės. 

Lietuvių visuomenę nuošir
džiai prašome atsilankyti į šiuos 
operos spektaklius, nes mano
me, kad tai vienintelė proga, 
kadangi daugiau lietuviškų ope
rų nebus įmanoma pastatyti. 
Kviečia jus visus ir iš visur 

Chicagos Lietuviu Opera 

pastatymui įteikė 300 dol. auką. į įvairių programų metu, palaikąs 
Jiems Chicagos Lietuvių Opera j mūsų chorų veiklą netik savo 
reiškia nuoširdžią padėką. balsu, bet ir auka yra nuolati-

(pr.) jnis Operos mecenatas, anks-
_ . „ „*. -_. „! čiau ir pats dainavęs Operos 

X Talentingas "Žiežirbų": \ a u *£ r w « v « i9m 
. J j. ^ , • j T|. ., "T., chore. Šiemet Opera yra jam 
fcT^*^.k0ll9^! ^ . r f t l d a k t o rf 150 dol. paramą 
t ^ T ^ S : v " Z ^ ^ V ! : i Kačinsko Juodo laivo. Gaidelio 
Mikutaitvte, \ . serelvte, v . v a - ; „ J , .. \rn-^^n^-,c! 
t ~ — - - - - - " A Gintaro Šates rr Manjošiaus 
kante , R. Zubrickaite, vadovau- - . ., • : i ^„o*,.*.^; c- i *JU. i i • 4. v • Priesaikos operoms pastatyti, jamos Sparkytės, talkinant V. , . 
rnderiui ir Iz. Motekaitienės i 
dainavimo studijos mokinės x Emilija ir Marius Kietos, 
abiturientės: L. Andrijauskaitė,, mūsų kultūrinio, meninio ir 
R. Jovaraiuskaitė ir G. Podytė, šalpos gyvenimo palaikytojai ir 
akomponuojant M. Motekaičiui, i savo veikla ir savo auka, nuo-
išpildys išskirtinai įdomią prog- širdžiai kasmet remia Chicagos Lietuvių Operą. Jų ir šių metų 

125 dol. auka padėjo lietuviškos 
kūrybos veikalus atvesti į sce
ną, kai jau šį šeštad. ir sekmad. 
nirmą kartą girdėsime tris He-
tušikas operas. Opera nuošir
džiai taria ačiū. (pr.). 

x Gražiajame Bruoe Lake E*-
tates (privatus ežeras prie Dow-

gusiems $12.50 asmeniui, abi-1n e r s G r w e ) P ^ u o d a m a s terP 
turientams ir moksleiviams I *™lų , a n t _ ^ a ! n ( > _ „ ^ a t > ^ f 

ramą abiturientų pristatymo ba
liaus metu šį šeštad., geg. 8 d. 

Visuomenės gausus dalyvavi
mas įrodys, kad mes įvertina
me mokslus siekiantį ir talen
tingą mūsų jaunimą. Dar yra 
daug neišplatintų bilietų, kurie 
gaunami pas V. Stankienę, tel. 
778-1593 ir I. Šerelienę, telef. 
585-4274. Bilietų kaina suau-

kams. kiti bepartyviai. "Drau
gas" leidžiamas Lietuvių kata
likų spaudos draugijos, kurio 
leidimą kontroliuoja 20 direkto
rių. Lėšos sutelkiamos dau
gumoje prenumeratomis, toliau 
skelbimais, gan didele dalimi 
aukomis, ir kas pažymėtina, iš 
mažiau pasiturinčių žmonių, iš 
Kalėdinių atvirukų ir pan. 
Paskaita buvo priimta labai ge 
r ai. 

AR REIKĖJO OPERACIJOS? 
Pradedama tirti 2,000 Illi

nois šalpos pacientų, turėjusių 
operacijas. Norima nustatyti, 
ar tikrai buvo reikalinga ope
racija. Yra įtarimų, kad buvo 
operacijų pasipelnymo tikslais. 

SUSPENDAVO KAPITONĄ 
Chicagos policijos vadas kai 

kuriam laikui suspendavo kapi
toną Fr. T. Cloherty, 62 m., ir 
2 policininkus už tai, kad jie 
gyvena- už miesto ribų, 

EKSPEDICIJA AUSTRALIJON 

Field Gamtos instorijos mu-

mo Kalantos susideginimu, J£a-
talikų Bažnyčios Kronika ir kt. 
Sprendžiant iš klausimų, į ku
riuos turėjo atsakyti paskaiti
ninkai, mokinės buvo susidomė
jusios Lietuvos likimu. Disku
sijos truko pusantros valandos. 

— Londone, Ont., Hamiltono 
teatras Aukuras suvaidino Ant. 
Rūko komediją Bubulis ir Dun
dulis. 

— A. a, Domicėlė Ličkūnienė 
mirė balandžio 18 d., sulaukusi 
90 metų amžiaus. Paliko.tris 
dukras Los Angeles ir sūnų 
okup. Lietuvoje. 

AUSTRALIJOJE 
— Motinos dienos minėjimą 

per ACCES radijo lietuvišką 
pusvalandį gegužės 2 d. suruo
šė Melbourno lietuvių sekmadie
ninės mokyklos mokiniai, vado
vaujami mokyt. Stasio Cižaus-
ko. Programa bus kartojama 

ziejus siunčia 10-čiai mėnesių į gegužės 11 d., o Motinos dienos 
' minėjimas Melbourne įvyksta 

Kun. T. Kasputis 

$10.00 agra. (pr.) 
didelis "executive ranch". La
bai gražus beveik *x akro skly-

ekspediciją į Australijos šiaur
vakarių Kimberley kraštą, kur 
tyrinės didžiausią iki šiol netir
tą biologinę sritį. 

o i •* t, o ~ „ Aia it. • T, _ m * A-- i NUŠOVĖ GADL. SESERĮ 
Po paskaitos sekusiose dis- bei Bažnyčios istorijos studijų, 

kusi jose ir klausimuose bene jis pratinosi sielovadoje, dar iri Savo bute 5212*2 Drexel, 
įdomiausias buvo lyg ir užme- [ talkindamas kapelionams Šv. Chicagoje, rasta nušauta Peggy 
timas. kad "Draugo" skiltyse | Kryžiaus ir Alexian Brothers' Hampton, 24 m., gail. seserų 
apie pavergtą Lietuvą ir lietu- (ligoninėse. Liturginėje srityje mokyklos studentė. Spėjama, \ 
viU gyvenimą pavergtoje tėvy-1 ir ruošdamas konvertitus jis kad nusikaltimas padarytas api- j 
nėję rašoma tik iš tamsiosios dirbo St. Denis ir Šv. Agotos' plėšimo tikslu: pavogta televi-1 
pusės, nutylint ar visai mažai' parapijose. Taipgi jis darbą- zija. fonografas. Atrodo, kad 
tepaminint daromą pažangą, k. bosi labdaroje, organizacijose, • velionei žmogžudys buvo ži-
a., naujose statybose, mene, jų bendruomenėje, padėdamas nomas, nes ji įleido jį, įsilauži-
moksle ir net bažnyčių restau-ukrainiečių kilmės gyvento-įmo nebuvo. 
ravime. Atsakyme į šį klausi- 't jams Chicagoje. Besistengda-1 — i 
mą red. B. Kviklys pabrėžė, mas pagilinti lietuvybės žinias,! kirtas darbuotis Marijos Ne-
kad visa medžiaga imama iš jis kai kurį laiką buvo su lie-' kalto Prasidėjimo par., 44 gat-
okup. LJptuvoje leidžiamų lai- tuviais jėzuitais Chicagoje. vė ir Californija, Chicagoje, 
kraščių, žurnalų, "Lietuvos Ka- j Diakonu įšventintas 1975 m. kaip klebino prel. D. Mozerio 
talikų Bažnyč|m Kronikos" ir balandžio 25 d., buvo paskirtas padėjėjas. Pasiryžęs pradėti 
iš tiesioginio kontakto su pa-! darbuotis Šv. Kristinos par.. ; kunigo darbą su lietuviais, pa
vergtaisiais tėvynainiais. gi pas lietuvį kleboną kun. R. A. | reiškė prušymą — paremti jį 

gegužės 9 d. Šia proga bus iš
kilmingos pamaldos. 
Iš arti ir toli 

— Australijos HeL skautų 
vadovybė sudarė Tautinės sto
vyklos ruošimo fondą. į kurį tel
kiamos lėšos. 

x NAMAMS PERKTI PA-• pas su teisėmis naudotis ežeru: kas liečia Botaą tokią pažangą, Pavį, kur sėkmingai talkino savo maldose. 
SKOLOS duodamos mažais mė- žuvauti. * maudytis, plaukioti, "Draugas" ir nemano jos užgin- apie metus laiko. Pažymėtina, kad jam lietu-
nesiniais {mokėjimais ir prieina-1 laiveliais, etc. Čia jau gyvena čyti, bet vis dėlto pravartu Naujasis kunigas savo pir- viski reikalai taip mieli, kad 
mais nuošimčiais. ! 6 hetuvių šeimos. Kaina būtų pagalvoti, kokią pažangą mas šv. Mišias atnašaus gegu-'net, pats savo rankomis padir- g ^ R ^ ^ atsisveikinimo žodį 

Munde em sem l , I ^° 8 prie a. a. J. Eigelio karsto Petkaus 
pastatė lietuvišką Į laidotuvių koplyčioje Chicagoje ba-

Mutual Federal Savings 2212. S86.500.00. Dėl smulkesnių inf.; Lietuva būtų padariusi, jei žės 29 d. 2 vai. pp. p. Gimimo bęs, 
West Ormnk Road. Telefonas! skambinkit J. Gvidienei. broker,! būtų buvusi laisva ir nepri- Švč. Mergelės Marijos par. baž- parkuose 

(pr.)jVI 7-7747 (sk.) j 853-9317. i g r j . įklausoma Inyiioją ^argustte i%rkc tfcf. • kr^i'* ^ Pc« 'tulžie ac 4. saat. P. Makttm 
** * 
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