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LB memorandumas Lietuvos 
pavergimo klausimu 

Washingtonas. — JAV LB ry
šininkas Washingtone Algiman
tas Gureckas JAV Kongreso -
administracijos jungtinei Euro
pos Saugumo ir kooperacijos ko
misijai įteikė JAV LB memoran
dumą Lietuvos pavergimo klau
simu. Memorandume, remiantis 
Helsinkio konferencijos sutari
muose esančiu tautų apsispren
dimą laiduojančiu principu, ke
liamas Lietuvos ir kitų Pabalti-

Washii^tono 
atsakymas lietuviams 

Washingtonač. — I JAV LB 
Krašto valdybos Valstybės depar
tamentui pasiųstą telegramą, ku
rioje remiama prez. Carterio už
imta pozicija žmogaus teisių pa
neigimo klausimu, laišku atsa
kė Melvyn Levitsky, JAV- Sov-
Sąjungos santykių skyriaus vir
šininkas. Laiške Levitsky iškelia, 
kad ''įsipareigojimas skatinti pa
garbą žmogaus teisėms yra svar
bus JAV politikos integralus ele
mentas". 

Pažymėtina, kad Levitsky yra 
tas asmuo Valstybės departamen 
te, su kuriuo tariamasi išskirtų 
šeimų į JAV iš Sov. Sąjungos iš
vykimo reikalu JAV LB atstovai 
ne vienu atveju yra sulcukę jo 
talkos ir pajutę šiltą supratimą 
pavergtųjų lietuvių padėties. 

jo valstybių nepriklausomybės 
atstatymo klausimas. Pažymėti
na, kad dokumentaciją žmogiškų
jų teisių paneigimo klausimu 
JAV LB Krašto valdybos atstovai 
kiek anksčiau yra įteikę komisi
jos pirmininko kongr. Dante B. 
Fascell suteiktos audiencijos me
tu. 

Sovietų tikslas — 
laimėti karą 

Briuselis. —NATO šalių gy
nimo ministeriai savo suvažiavi
me priėjo išvados, jog sovietų di
džiausias tikslas yra karo laimė
jimas bet kuriomis priemonėmis, 
naudojant visus turimus ginklus, 
net ir atominius, nors po to var
giai ar galima būtų laimėtojams 
gyventi. 

Washingtonas. — Amerikoj 
per pirmuosius tris mėnesius bu
vo 306 bombų sprogimai. Pernai 
tuo pačiu metu 378 sprogimai. Iš 
visų nusikaltimų bombų sprogi
mai laikomi pačiais didžiausiais. 

Varšuva. — Lenkijoj buvo suim
ti du žinomi disidentai, rašytojas 
Adam MLchnik ir filosofas Jacek 
Kuron. Kaltinami "Kenkimu 
Lenkijos interesams". Jie, 
kaip ir kiti, protestavo dėl Kro
kuvos studento Stanislavv Pyjas 
nužudymo. 

Ugandoj išžudyta 
100,000 žmonių 

New Yorkas. — Tarptautinė ju
ristų komisija, surinkusi faktus, 
paskelbė 170 puslapių praneši
mą ir kaltina Ugandos diktato
rių Idi Amin masiniais žmonių 
žudymais. Nemažiau kaip 100,-
000 žmonių buvo nužudyta, ir 
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių 
komisija visai nieko nereagavo. 
nors ir buvo jai žinoma. Vien 
tik 1971-1972 išžudyta buvo tarp 
80 ir 90 tūkstančių žmonių. Su 
tais skaičiais sutinka ir buvę A-
mino ministeriai. 

Darbininkų vadas — 
ambasadorium 

Los Angeles. — Prezidentas 
Carteris, kalbėdamas 6,000 au
tomobilių darbininkų atstovams, 
patvirtino, kad dabar iš unijos 
pirmininko pareigų pasitraukiąs 
Leonard Woodcock tikrai siunčia
mas Ryšių įstaigos Pekine vado
vu ir suteikiamas jam ambasa
doriaus titulas. 

Sekvojos medžiai Californijoje 
yra tikri miško aiiBtinirL-Jie^pa-
siekia 300 pėdų aukščio ir sulau
kia 3,000 metų amžiaus. 

Pažaislio bažnyčia ir vienuolynas tarp žydinčių obelų 

L A I S V O J O P A Š A U A U E 7 . I U D 2 E r \ i R A 3 T l S 

4545 WEST 63rd STREET CHJCAGO, TULIN0I3 60629 

TELEPEON-E: (312) 585-9500 

Nr 117 

Mondale pagyre 
Ispanija 

Madridas. — Viceprezidentas 
YValter Mondale viešėjo Ispani
joje. Anksčiau negu jis atvyko i 
Madridą, sprogo bomba Ameri
kos kultūros centre, suardė vie
ną kambarį, sužeidė sargą. Prie 
bombos s rogdinimo prisipažino 
komunistų teroristų grupė Grapo. 

Mondale, susitikęs su karalium 
Juan Carlos, pareiškė didelį pasi
tenkinimą Ispanijos pasirinktu 
keliu į demokratiją ir pridėjo, 
kad Amerika ir Ispanija niekad 
•įebuvo labiau draugiškos, kaip 
dabar. 

Sudano kaltinimas 
sovietams 

Paryžius. — Čia lankosi Suda
no prezidentas Jaafar Numeiry 
ir kaltina sovietus intrigomis, 
subversine veikla ir neokolonia 
lizmu Afrikoje. Jis jaučia, kad jo 
valstybei didėja grėsmė iš Libi-

Į jos ir Etiopijos, jas kursto Mask-
iva. 

Bhutto nori tautos 
pritarimo 

! / 

(Prieškarinė Augustino nuotrauka) 

AR ETIOPIJOS REŽIMAS IŠSILAIKYS? 

E "Austos" Nr.5(45) 

Lietuvių raštas Vakarų komunistams 
Prašo padėti išlaisvinti nors du kovotojus už žmogaus teises 

Italijos, Prancūzijos ir Ispanijos 
kompartijų vadovams 

Enriko Belinguerui 
(Enrico Berlinguer) 
Žoržui Marše 
(Georgės Marche) 
Santjago Kariljo 
(Santiago Carrillo) 

kokių įsitikinimų žmonėms. 
Kaip sužinota, kratos metu 

konfiskuota keletas "LKB Kroni
kos" numerių bei A. Složenicino 

1976 spalio m ė n antroje pusė- "Gulago salynas" lietuvių kalba. 
je per Lietuvą nusirito nauja kra- Ši literatūra ir yra pagrindinė 
tų, areštų ir tardymų banga. KG kaltinamoji medžiaga. Lietuvos 
B Lietuvai, o kartu ir visam pa- visuomenė yra nustebinta šito-
sauliui dar kartą priminė, kad kių kaltinimų nepagrįstumu. 
Helsinkio deklaracija yra eilinis Mums žinoma, kad paskuti-
manevras viešajai opinijai su- niais mėnesiais Italijos "Matrio-
klaidinti. nos" leidykla išleido italų kalba 

Spalio 19 vėlyvą vakarą buvo 10 "LKB Kronikos" numerių. To-
suimti ir uždaryti Vilniaus sau- kiu būdu kiekvienas italas, nusi-
gumo požemiuose du vilnie- pirkęs ir savo namuose laikąs šį 
čiai — kovotojai už žmogaus leidinį, jei gyventų TSRS terito-
teises: Jonas Matulionis ir VIa- rijoje, taptų valstybiniu nusikal-
das Lapienis. tėliu ir jam grėstų ilgi kalinimo 

Kas yra šie žmonės? metai arba izoliacija psichiatri-
J. Matulionis, 45-rių metų am- n ė J e ligoninėje. Tas pats pasaky-

žiaus, baigęs Vilniaus universite- t i n a i r a P i e "Gulago salyno" 
te lituanistiką, vėliau studijavęs skaitytojus Vakaruose. Visi šie 
konservatorijoje, iš kurios buvo žmonės, laiką savo lentynose bet 
pašalintas už solo giedojimą vie- k u r i a k a l b a iiile'sta* " G u l a S ° *»-
noje Vilniaus bažnyčioje. Dirbo ***?• T S R S P r o k u r o r u a k i m i s -
Respublikinėje bibliotekoje, po to y™ nusikaltėliai. Laimė, kad kol 

—Paveikslų galerijos direktorių, kas jie nepasiekiami. 
Prieš porą metų buvo priverstas Kas yra "LKB Kronika?" 
pasitraukti iš šių pareigų dėl to, Tai Lietuvos katalikų informa-
kad mėgino padauginti Evange- cinis biuletenis, skelbiąs objekty-
lijos tekstus. Paskutiniu laiku vius ir patikrintus Lietuvos ka?a-
dirbo vienoje Vilniaus parduotu- likų persekiojimo faktus. Kadan-
vėje dailininku apipavidalintojų, gi ne tik katalikų, bet ir jokia ki-

V. Lapienis — ekonomistas, ta nekomunistinė spauda Lietu-
baigęs Vilniaus valstybinio uni- voje draudžiama, "LKB Kronika" 
versiteto Ekonomikos fakultetą, yra leidžiam pogrindyje. Beje, Lie-
Šiuo metu yra pensininkas. Nese- tuvoje sunkiai gaunama ir Vaka-
niai Vatikano radijas supažindi- rų kompartijų spauda. Jos po ke-
no klausytojus su jo laiško, ad- Rolfta numeri': par^uo^aT^a tft 
resuoto TSKP CK generaliniam didaus ųjų miestų pagrindimuos 

sekretoriui L. Brežnevui, minti- spaudos kioskuose. 
mis. Abu šie žmonės reikalavo Kai dėl A. Solženicino 
Lietuvos tikintiesiems tokių tei- go salyno 
sių, kurios neginčijamai pripažįs- Lietuvos gyventojai negali taip 
tamos demokratinėse šalyse bet įsakmiai paliudyti, koks šiame 

'Gula-
tai niekas kitas, kaip 

veikale pateikiamų faktų tikru
mas. 

(Bus daugiau) 

Addis Ababa. -g- "Time" ma
gazino Nairobi blfeo vadovas Lee 
Griggs aplankė Etiopijos sostinę 
ir aprašė savo patyrimus. Drau
dimas išeiti iš namų prasideda 
vidurnaktį, bet šaudymai gatvė
se dar anksčiau. Po saulėlydžio 
gatvėse patruliuoja režimui išti
kimi civilių būriai, vadinami *'ke-
beles". Tiems būriams duotos di
delės teisės. Ji? gali atidaryti du
ris, patikrinti kiekvieną namą, ir 
niekas nežino, ko jie ten ieško. 
Nusikalt imu laikomi radus ra
šomąją masino'-? ar lauko žiū
ronus. Jie tuoj pat vykdo ir 
"sprendimą" — kulką į galvą. 
Užsienio diplomatų apskaičiavi
mu, nuo sausi" mėnesio tokiu 
būdu likviduotų buvo apie 3,000. 

Kitą dieną .aidžios kontro
liuojami laikraščiai rašė, kad 
buvo užmuštas ' ' . ienas anarchis-

Islamabad. — Pakistano parla
mentas pritarė ministerio pirmi
ninko Zuifikar Ali Bnutto siūly
mui pravesti referendumą, atsi
klausti tautos, ar ji pritaria, kad 

I jis pasiliktų premjero pareigose 
Opozicija tokiam balsavimui 

nno , jog w£mvsrų--TrG.inr zmo w p Far :«js rsarrų j a a ^ i a u j i •/^ 'nasL. t-uja u-daina, kad 
iki 100. Didžiausias žudymas bu-j tikisi iš sovietų gauti, nori ap- Į Bhutto gali susilaukti pritarimo. 
vo balandžio 29, kai nušauta 
buvo ne mažiau kaip 300. 

Pulk. Mengistu Haile Mariam 
režimas praktiškai yra karo sto-

nuo Eritrėjos partizanu šiaurėje 
iki pietryčių ties Somalija. Svar
biausia opozicija yra Etiopijos 
liaudies revoliucinė partija, rei
kalaujanti baigti su karine dik
tatūra., sugrąžinti civilinę val
džią. Partiją daugiausia suda
ro jauni žmonės ir studentai, lai
komi taip pat marksistais. Ji la
bai pavojinga. Nuo jos rankų 
jau krito 20 oficialių asmenų, 
buvo sužeistas ir pats Mengistu. 
Vienas jų "Time" koresponden
tui sakęs, kad jų narių yra ir 
Mengistu kareivių eilėse: "Reikia 
tik laiko, ir mes apvalysime nuo 
pseudo marksistų karinių vadų". 

Valstybės šiaurėje ir prie Rau
donosios jūros pakraščių Eritrė 
jos partizanai veikia psn seniai. 
Praktiškai jie valdo ištisas pro
vincijas. Prieš juos pasiųsta pusė 
Etiopijos karių, 25,000 žmonių 
armija, ir ji negali nieko padary
ti. Valdžia kontroliuoja tik As-
marą, Eritrėjos sostinę, bot su ja 
susisiekti gali tik oro keliu arba 
porą kartų per savaitę suorgani
zavus konvojų iš Raudonosios jū
ros Massava uosto. Konvojai ne
retai būna užpuolami ir sunai
kinami. 

Mengistu susiduria dar su vie
nu pavojum — gali kilti karas 
su Somalija dėl Djibouti (pran
cūzų paskutinė kolonija Afars — 
Issas), kuri birželio 27 gaus ne
priklausomybę. Addis Ababa su
jungta geležinkeliu su Djibouti. 
Per tą uostą eina daugiau negu 
pusė viso Etiopijos eksporto. Bi
joma, kad tas vienitolis geležin
kelis gali būti perkirstas. 

ginkluoti 200,000 kaimiečių ir 
juos pasiųsti prieš eritrėjiečius. j rg 
Juos paruošti padės kubiečiai. 
Griggs matė, kaip jauni vyrukai 
sunkvežimiais vežami į vakarus 
nuo sostinės, į pirmiau buvusias 
skerdyklas, kur jie bus treniruo
jami. Žygi į šiaurę numato pra
dėti birželio mėnesį. 

Pinigai {linkiams 

\Vashingtonas. Senatas 90: 
1978 metu nau-

L iams 3o.97 bil. dol. biu 
118.6 mil. daugiau 

negu prašė Carteris. Atstovų rū
mai panašų įstatymo projektą 
priėmė anksčiau. 

3 balsų priėi 
jiems gin 
džeta. arba 

Zulfikar Ali Bhutto 

IZRAELIO RINKIMUS LAIMĖJO 
OPOZICIJA 

Greito sprendimo ir taikos Vid. Rytuose laukti netenka 

Tel Aviv. — Izraelio rinkimus!se laukti jau netenka. Likud par-

• 'afrftpY jjfci&limi&frMl^^-'*^^?^--

Praėjusį mėnesį Mengistu iš
varė amerikiečius patarėjus ir 
komunikacijos ekspertus ir pats 
nuvyko į Maskvą pareikšti soli
darumą ir ištikimybę, žinoma, pa
prašyti ir ginklų. Rusams tas rei
kalas nėra jau toks paprastas, ži-

laimėjo dešinioji Likud partija, 
pirmą kartą nuo nepriklausomy
bės paskelbimo 1948 metais. Iš 
120 virtų parlamente turės 42 
atstovus, kai darbo partija, buvu
si valdžioje, tik 32. Naujai susi
organizavęs demokratinis sąjūdis 
turės 14, religinė partija 12, ko
munistai 6, kitos maž:?.u. Mi-

Bisteriu pirmininku bus Likud par-
tijo-, vadas Menahetn Begin, bet 
vyriausybę sudaryti bus sunku, 
nokės ruačios koalicijos. 

Darbicčių, kūne vyravo 29 n e -
tus, pralaimėjimas aiškinamas 
dėl finansinių skandalų ir dide
lės inf'iarijns (38 p roc ) . Ba]sir>-
tojų nusigrįžimas dar gali būti 
reakcija į prezidento Carterio no
rą greičiau sutvarkyti Vid. Rytų 
reikalą, priversti Izraelį priimti 
Wtshingtono planą, labiau pa
lankų arabams nei Izraeliui. 

Rezultatais buvo nustebintas ir 
Wash m stonas. Cia aiškinama, 

£Uwp.jū» aecaevėiic.a nant, xaa jie stipriai remia ir i kad greito sprendimo Vid. Rytuo-

tija yra daug karingesnė arabų 
atžvilgiu. Pranašaujama, kad jie 
nesutiks pasitraukti iš kariojo 
Jordano kranto, kur numatyta 
Palestinos valstybė. Situacija su
sikomplikuoja. 

Paskutinėmis Sofomis darbo 
partija atsisako dalyvauti koali
cijoj su Likud, į vyriausybę savo 
fan >nių nusiųs. 

KALENDORIUS 

Gegužės 19: Dangum Žengimo 
šventė; Ivas, Prudencija, Gilvinas, 
Taura. 

Gegužės 20: Bernardinas, Al
freda, Eidvilas, Vyginte. 

Saulė teki 5:27. leidžias 8:07. 

ORAS 

Dalinai saulė'a, karšta, drėg
na, galimas lietus su perkūnija, 
apie 90 laipsniu 

file:///Vashingtonas


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. gegužės mėn. 19 d. 

JŪRŲ SAULIŲ ŠVYTURIO 
KUOPOS DEŠIMTMETIS 

N u o Švyturio kuopos (pradžio
je vadinusios būriu) gimimo de
šimt metų suėjo š.m. sausio 15. 
Iškilmingas deširritmecio minėji
mas įvyko gegužės 7—S dieno
mis. Man teko stebėti iškilmes 
šeštadienį, gegužės 7, Detroito 
Dievo Apvaizdos lietuvių parapi
jos "kultūros centre, tad apie jas 
Cia ir rašysiu. 

Akademinė programa 

l kultūros centro salę anksty
vą vakarą, dar prieš septintą, ė-
inė rinktis būriai išsipuošusių 
ponių ir uniformuotų šaulių. 
Tiek daug uniformų kultūros 
centre dar niekada nebuvome re
gėję. Vietinė publika veikiausiai 

kauskas. Apdovanojimo ceremo
nijas atliko LSST pirm. Karolis 
Milkovaitis, Švyturio kuopos 
pirm. Alfas Šukys ir šios "kuopos 
moterų sekcijos vadovė Angelė 
Šukienė. 

Iškilmės baigtos Tautos 
himnu. 

Koncertas 

Solistė — sopranas Prudenci-
ja Bičkienė Detroite labai reta i 
viešnia. Taip reta, kad jau bu
vome primiršę, ne tik kaip ji a t
rodo, bet ir kaip skamba jos bal
sas. Dabar ją pamatėme ir išgir
dome po bene tuzino metų. 

P. Biekienė pirmam išėjime 
atliko Šias dainas: Pažo ariją iš 
Mozarto operos "Figaro vestu
vės"; ariją iš Puccini operos "Gi -

sudarė mažumą, nes šauliai —janni Schicchi" ("Jonas Skiki"); 
svečiai į iškilmes gausiai suvažia- Į ariją iš Puccini operos "La 
vo iš Chicagos, Toronto, Hamil- i Boheme". Antroje dalyje: Jono 
tono. '• Stankūno humoreska liaudies 

Publikai susėdus prie apvalių! motyvais: "Vai nedvelk, vėjeli" 
stalų, programą pradėjo ir jai | žodžiai J. Aisčio, muz. Vytauto 
kultūringai vadovavo dabartinis!Jančio). "Mano sieloj šiandien 
Švyturio jcuopos pirm. Alfas Su- į šventė* (žodžiai B. Sruogos, 

rnuz. J. Tallat - Kelpšos) ir ' 'Oi 
Į garbės prezidiumą buvo pa

kviesta 11 vyrų (taip, vyrų!): LŠ 
ST pirmininkas Karolis Milkovai
tis. Stasio Butkaus š.k. ofrm; Vin-

sutilpo prie vieno stalo; daugiau 
jaunimo reikėjo su žiburiu ieško
ti . . . ) . Paskui parketas braškėjo po 
daugelį metų vaikščiojančių ko
jų. Puošnios damos, ir uni
formos, uniformos. Iki vidurnak
čio ir po jo. 

Leidinys 

Dešimtmečio proga Švyturio 
kuopos vadovai išleido didelio 
formato. 24 pusi. leidinį. Jo re
daktorius — A. Sukauskas Vir
šelis {su švyturio piešiniu) — 
Mykolo Abariaus: Spausta Mor
kūno, Chicagoje. Jame randame 
A. Sukausko parašytą veiklos de
šimt temčio trumpą istoriją, iš ku
rios užtektinai sužinome apie di
desnius Švyturio kuopos kultūri
nius renginius, ir ypač apie nuo
savą stovyklą Pilėnus (netoli 
jaunimo stovyklos Dainavos). 
Randama porą tuzinų nuotraukų 
— portretinių ir grupinių. Pateik
tas Pilėnų stovyklai aukotojų są
rašas, kurį negėda būtų parody
ti ir Lietuvio Fondo veikėjams. 
Gausu komercinių sveikinimų. 
Nepaisant korektūros klaidų ir 
kai kurių kitų trūkumų, leidinys 
bus naudingas Švyturio kuopos ir 
Detroito lietuvių istorijai. 

Alfonsas Nakas 
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Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos taryba: Algis Rugienius — pirm., 
Marija Kasevičic::ė — liturgijos komiteto p-kė, kun. Viktoras Kriščiū-
nevičius — Hėbonas, Ahci;a Butkūnienė — šviet;mo k. p-kė. Jonas Ur
bonas — ūkio darbų k-to p-kas, Leonas Matvėkas — administracijos 
k-to p-kas, dr. Raimundas čerškus — sekretorius, Juozas Matekūnas 
— statybos fondo k-to p-kas, Vytautas Petrulis — Bendruomenės rei
kalų k-to p-kas. Trūksta — Roberto Arlausko — jaunimo ir Stasio Er-
lingio — finansų k-to p-ko. Nuotr. J. Urbono 

Palto isU#la& :n*žioantt pakvitavimai u? gautas prenume
ratas oesiurtfianu. Aru DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus ii Jo mokestį, •tžymima, •iki kada skaitytojas JT* užs-
sootejęs. 

0KAUGO 

Gftlcago, Cook apskr 
a Kanadoje .— 
Kitur JA.V. 
JtsjeDyįt . .—, • 
Savaitini* —™. _ 

-snetaiae-

$30.00 
28.00 
31.00 
20.00 

a 
8 mėn. 
$17.00 

1600 
19.00 
i300 

3 mer 

$12.00 
11.00 
13.00 
7,00 

lys 
laukiau, laukiau" (muz. St. Gai-
levi&aus). 

Nežinau, kaip šį koncertą ver
tintų muzikos kritikas ir kokių 

cas Tamošiūnas, Švyturio kuopos j k o m p i i m e r ų b s i priekaištų soli* 
kapelionas kun. Kazimieras Si- įtei surastų. Mano ir kitų eilinių 

D E T R O I T O ŽURNALISTU 
METINIS SUSIRINKIMAS 

LŽS Detroito skyriaus nariai 
buvo susirinkę pirmininko Alfon
so Žiedo namuose gegužės 8 pa
vakary. Tai metinis susirinkimas, 
kada renkama nauja valdžia Ir 
aptariami tolimesnės veiklos pla
nai. 

Susirinkimą atidarė ir jam pir-j 
mininkavo p3ts skyriaus prim. A 

maitis LSST »arbės teismo nirm u • ^ • J • Žiedas. Pradėta gedulo sjselyje, 
w * " - ' ' , , °_p^- ' klausytojų nuomone, Kriste dai- i t ? v -v . .*T # , , ' V Marijonas Šnapštys, Vlado Pūt 
vio š.k. Toronte atstovas Vytau 
tas Pečiulis, Vytauto Didžiojo š. 
rinktinės Chicagoje atstovas Pet
ras Padvaiskas. Klaipėdos jūrų s. 
k. Cicero'ie atstovas Antanas 
Markauskas, _Gen. Teodoro Dau
kanto jurų š.k. Chicagoje pi 
i tdmundas Vongianskas, DLK 
Algirdo š.k. Hamiltone pirm. Po
vilas Kanopa, Baltijos jurų š.k. 
Toronte pirm. Petras Jonikas ir 
Vitijos jūrų š. būrio Windsore 
pirm. Mykolas Kiris. 

X sceną jnešus dešimtį vėliavų, 
pagerbus mirusius momento susi
kaupimu, kun. K. Simaičiui su
kalbėjus invokaciją, A. Šukys 
glaustai prisiminė kuopos įsteigi
mo istoriją ir dešimtmečio veik
lą. Tiek jis, tiek ir kai kurie kiti 
kalbėtojai, su pagarba minėjo 

Joną Petrulionį, šios kuo-
5š pradminką ir steigėją. Deja, 

Srva darbo vaisiais ps «efalėjo. il
ga! džiaugthr-ne dvejų metų rte-
Beišgyvenęs po kuopos įsteigimo. 
Jonas PetrulJor.is 1968 m. gruo
džio 7 mirė Chicagoje. 

Visi I garbės prezidiumą pa
kviestieji vyrai pasakė po sveiki
n imo kalbą. Kai kurie pasitenki
no vos keliolika rinktinių žodžių, 
o vienas kitas ir ilgiau prie mikro 
fono pasiliko. Bet iš ribų neišė
jo nė vienas. Daugelis akcentavo, 
kad šauliai darbuojasi tėvynės 
išlaisvinimui ir šį šventą darbą 
tęs, iki Lietuva lais\ę atgaus. Re
tai betenka girdėti tiek optimiz
m o : linkėdami švyturiečiams ge
ro vėjo. vėl ir vėl linkėjo greit 
grįžti į išvaduotą Lietuvą, susitik
ti žaliuose Lietuvos laukuose, 
džiaugtis laisvės varpų skambėįi-
mu ir L t 

Sveikinusius raštu paskelbė A. 
Šukys. įspėjęs, kad yra glėbys s-vei 
kinimo laiškų, kurių skaitymas j 
užimtų daug laiko, perskaitė tiki 
pavardes, titulus ir iš kur. Osvei-I 
kintoju būta iš Chrcsgos, Los Į 
Angeles, St. Catharines:, Čleve-
lando ir kitur. Raštu sveikino ir 
kelių Detroito organizacijų pir
mininkai: Dloco. skautų, ateiti
ninkų. Ateitininkų laiškas buvo 
aštuonioliktas ir paskutinis. La ;š-

ne prozos žodžiai, o poemėlė. 
A. Šukys perskaitė ją ištisai ir pa
skelbė, kad sparnuotojų žocšių 
autorius yra Jonas Miktilionij. 

Akademinei dshai baigiantis. 
Šauliu žvaigždei" ordino medaliu 
buvo apdovanot:" keturi švyturio 
kuosoi narigi- Juozas Braziūnas, 
Soriitar.i-f ;-. "^'.^t.'z.zičv.t ^u-

nes tik prieš keletą dienų buvo 
palaidotas šio skyriaus vienas iš 
steigėjų ir vienas iš LŽS išeivijoje 
atgaivintojų, dabartinės v-bos 
sekretorius, Vladas Mingėla. Pir-

Leonardas Giž'nskas ir Feliksas 
Motuzas. 

Susirinkime dalyvavo 10 sky
riaus narių ir :<elios narių žmo
nos. Kadangi ponia Anelė Žie-
dienė surengė naikias vaišes, tai 
po susirinkimo dar ilgokai buvo 
dalintas: miom --nėmis. Verta pa
stebėti, kad LŽS Detroito skyriu
je jau seniai nebėra vienas ki
tam antagonizmo ir visų laikraš
čių bendradarbei čia bičiu
liaujasi kaip broliai. 

Alfonsas Nakas 

MIRĖ MATILDA EIZONIENĖ 

JUabai skaudu, kad kai kurių 
gerų, garbingų lietuvių vardai, 
jiems mirus, lietuviškoje spau- Jonas su šeimomis. 

trameke ir čia liko iki mirties. 
Buvo religinga, dora, gailestinga 
moteris. Daug padėjo 1949-50 
metais suvažiavusiems naujie
siems ateiviams. Lietuviškai ne 
tik be akcento kalbėjo, bet ir 
puikiai skaitė. Pasakojo, kad skai
tyti išmokusi tik po vestuvių, kai 
užsiprenumeravę Draugą. Drau
gą skaitė daugelį metų, ir tik vy
rui mirus, pačios sveikatai pa
blogėjus, skaityti liovėsi. Visą lai
ką priklausė lietuviškai parapi
jai — pirma Šv. Jurgio, o pas
kui — Dievo Apvaizdos, kur vy
ras buvo komiteto nariu ir aukų 
rinkėju. 

Liko du sūnūs — Alfredas ir 

doje lieka nepaminėti. Ta i atsi- Alfonsas Nakas 

navo puikiai. Svarus, stiprus, ge
rai pasiruošusios dainininkės ba l 
sas. Aiški dikcija. Laisva, links
mai nuteikianti laikysena. O jei 
solistės išvaizda per paskutinį tu
ziną metų kiek pasikeitė, tai tik į 
gprąją pusę. Akofnpahavb jauna, I V 

'^ į kuklutė (panelė ar ponia?) Ca -
ryl Sisk Dainininkės ii nedomi-i . . . . ,. , .. , 
* , , - . . operacija is.venteio antras vendus 

navo ir, atrodo, buvo savo vietoje. , •. . S • T ^ c ..-
, . , . ' . ' , : ., . ' • skyriaus narvs, buvęs LZS c.v. 
Siex tiek nusivyiem tiktai progra-į . . j . . , _ . , » j . __ t ^ 

7 _. f. „ ' iždininkas ir kelerius metus Demos trumpumu, ji vargiai uz- . . . , - „ - ; , , „ • i ^ v i„ i , ., J, , . ° _ . troito skyriaus pirmininkas Via-i 
truko pilną pusvalandį, l iesa, 

mininko primmti ir pakviesti, 
momentui susikaupėme. Mirusįjį 
coiegą pagerbus buvo prisimin
ta, kad sunkiai sirsro i r skaudžią 

vienai vienu ypu dainuoti valan
dą neįmanoma (tarp abiejų išė
jimų ji nedarė jokios apčiuopa-
mos pauzės). Bet iškilmių rengė
jams reikėjo dar ką nors įterpti, 
kad solistė pailsėtų ir daugiau pa
dainuotų. Ar šauliai, ar kuri kita 
organizacija turėtų netrukus vėl 
P. Bičkienę pasikviesti ir leisti 
publikai bent valandą jos pa
klausyti. 
' Beje, solistę su publika supa
žindino ir pranešėjos pareigas 
atliko Angelė Šukienė. 

Balius 

Akademinė dalis ir koncertas, 
įskaitant mažą pavėlavimą ir 
pertrauką, teužsitesė tik iki de
vintos valandos. Greit patyrė
me, ko vertos šaulės, moterys! 
Vikriai lakstydamos tarp virtu
vės ir salės, per keletą minučių 
stalus jos apkrovė kulinariniais 

Šauliai 
Ak, ne. nepamiršau: 
, tai pirmasis patie-
balta troškinta zu-

skanėstais. 
jūrų 
kalas buvo 
vis. Paskui visa kita. įskaitant ir 
gėrimus. Greitai scenoje atsirado 
Rimo Kaspučio orkestras Roman 
tika, jau spėjęs užkariauti jaunas 
ir senas širdis. IŠ pradžių sukosi 
tik kelios jaunuolėlių, gimnazis-
tų-studentų poros (jie, deja, vis: 

das Selenis. Šiame susirinkime jis 
vėl sėdėjo mūsų tarpe. Plodami 
jam, kartu plojome ir pirm. Al-; 

fonsui Žiedui, kuris, irgi kartu 
su Selenių po ligonines gulinė
jęs, o ir dabar sveikatos dar kaip 
reikia neatgavęs, mus pas save 
sukvietė. 

Darydamas metinės veiklos 
pranešimą, A. Žiedas paminėjo, 
kad. skaitydamas protokolus sura
dęs, jog vakar, gegužės 7, LŽT 
Detroito skyriui suėjo 16 metų. 
Bkėlė iždininko Antano Griniaus 
veiklą. Pagyrė skyriaus narius, 
ypač rašiusius apie LKMA suva
žiavimą. 

Tš ižd. A. Griniaus pranešimo 
sužinojome, jog kasoje esama 
SBf.'f? dol., o rev. komisijos -var
du pranešimą darės Stasys" Gar-
liauskas patvirtino, kad visos kny
gos vestos tvarkingai ir valdyba 
verta padėkos. 

J naują valdybą išrinkti: pirm. 
Stasys Garliauskas. sekretorium 
Stasys Sližys ir ižd. perrinktas 
Ant. Grinius. 

Vlado Mingėlos atminimui, 
vietoj gėlių, paskirta Vasario 16-
-sios gimnazijai auka. Naujai val
dybai pasiūlyta surengti bent dvi 
— tris žurnalistines popietes. Sky
riaus garbės nariais išrinkti pre!. 

5 • Reda&aja dirba Kasdien — • Redakcija «raipsniui taiso savo 
S <K30 — 4:30. 4e6ta<iiemab S nuožiūra Nesunaudotų straipsnių 
S &30 — 12.00 £ aesaugo Juos gražina tik iš ank*-
S • Administracija dirba «».• s to susitarus Redakcija už skelbi- _ 
5 dieo nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- g ou! turiu} neatsako Skelbimų kai- S 
E dieniais nuo 8:30 iki 12:00 = oos prisiunčiamos gavus prašymą. S 
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I 

DR. ANNA BALIUKAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GeRKLfiS LIGOS 
»58 W«wt 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BAUMČAŠ 
Akn/^rija tr moterų Ugos 
Ginekologine Chirurgija 

6448 So. Pnbudd Boad (Cntwford 
MedlcaJ Bnilding). TeL LtJ 5-6446 
Priima llgoniua pagal susitarimai. 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8*04. 

BR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
" afanmette Medloal Cente* 

01S2 So. Redzie Avenue 
VaL: plrmad , antrad. ir ietviptad, 

6 lkl 7:80 vaL vakaro. 
Sešt&d nuo 1 iki S vai. 

Pagal ausitarima 
Ofiso telef. WA 5-2S70 

Berid. tei WAJbrook 5 4048 

I * i Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238 
DR. PETER T. BRAZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 7lst Street 

Vai.: pirm., ketv. 1 tkl 6 v. popiet 
Antrad., penktad. i -B. treč Ir Seštad 
tik susitarus. 

Tel ofiso ir buto: OLympic 2-4156 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

1443 So. 50th AveM Clcelro 
Kasdien ^-3 va!, ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. »wj;W, 

Tel. RElianoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(lietuvis gydytojas) 
3925 WfeSt 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvūtad tr 
penktad. nuo 12-4 vai., popiet ir »>-8 
vai. vak. Treč. ir šeStad. uždaryta. 

Detroite- žurnalistai metiniame susirinkime. Iš kairės: (sėdi) Vladas 
Selenis. rašyt. Vytautas Alantas, Alfonsas žiedas, Stasys Garliauskas. 
muz. Stasys Sližys, Antanas Grinius. Stovi — Robertas Selenis, Jonas 
Kriščiūsas, Alfonsas Nakas ir Kazys Sragauskas. 

1 • Nuotr. K. Sragausko 
cinką 
taras 
nant. kad U; 

dažnih įsia koresponden-1 
ma-nesus:*.jrus, vieniems 

kiti parašys. 
Noriu ben* keletą žodžių apie 

velionę Mati:d3 Eizanienę. kuri 
mirė 1977 ra. kovo118 ir kovo 
23 buvo palaidota Holy Sepul-
ehre k«pjjT4H->,-ialia savo- vyro Jo
no Eizono, mirusio 1969 m. rug
sėjo 15. 

Matilda Eizonienė buvo ant
ros kartos Amerikos lietuvaitė, gi
musi 1902 m. kovo 20. W . Vir-_ 
ginia valstijoje, angliakasių Ja-; 
nuškeyičiu šeimoje. Už Jono Ei-; 
zono ištekėjo 1923 m., apsigyve-
no Detroito rvti^ėie da l^e Ham-
— l i £ - 4 ! 1 

— Varnėnai, atskrendantys 
žiemoti i Tunisą, pasidarė na-
citBffcSme nelaimė. Kasdien var-
ritesB StinaikiB* ^ )0 tonų alyv
medžių vaisnj. Čionai auorga-
nfigttūfti specialūs f a ^ š č h i ^iu-
dvmo būriai. * 

FLORIDA 
ST. PETERSBUM BUCR 

&GULF DP» 
T ASSOaftTES 

Veronica Jakusovas, Realtor 

r i n i i '""ĮL1 Ir< L,"į l ,*f^/!iĮĮj'T|' 

12 vk-netu motelis — $16"..0OO. — 
ftiltJV rrri»gamij gy^-enamas tratas, 
kiti s su virtuvėmis. 3 po vieną 
kambarį. 
4-rin butų apartameMtafe narna' 
— .S*5J)00. , 4„ . . . . 
Vicao n»lt-ea>tio "condominjron", 
pUaai a»st?.tįtaa ant Galf oi Mex-
ico — $19,900. 
Minoti pirkiniai randaai St. Pcters-
burgr B«ach. 
Taip ©at t«rime gyvenami) bei pr«-
Kybai geru pirkinio. 

* . • - • - . . 

67ft5» m * r ;Mvo., 
ST. PETKRSBCRi© BEACH, 

FLA. 3»*9fi v, 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem£ 

DR. EDMOND E. CIABA 
OPTOMETRISTAS 

7769 West 51st Street 
Tel. — OB 6-2400 

Vai pagal susitarimą: plrmad. tr 
ketv 1-4 Ir 7-9; antrad. ir penkt. 
10-4; šeStad. 10-8 vai. 

Ofe. taL 7SM477; Bes. 246-2839 
BR. L DECKYS 

GTDTTOJA TR CHIRURGft 
Specialybe — Nervu ir 

Emocitnea ligos 
<2RAWFORl> MKDICAL Brn.DD»Q 

6449 So. PaJaski Baad 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA m CHIRURGfi 
KrmKrv m VAIKŲ U G O S 

SPECIAOSTfi 
MEDlCAli l i U i J J l N G 

715« South Western Avenne. 
Valandos: Kasdien auo 19 vat ryto 

iki 1 vai. popiet. t 
Ofisr, tel. RE 7-1168; rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4-1818; Bez. PB 64M91 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-of ir Gampoell A\e . kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. fc 
penktiid. 3 iki 7 v. p. p. Tik sutOtaruM 

— !! -; . v 
O P T I C A L S T U D I O 

VIOLFTA RAKOSArre ^ 
7051 So. \Vasht<-naw. Tel. 778-«7«« 

Pritaikomi akiniai pagal gydytojo 
receptus. 

Didelis akinių rSmu pasirinkimas. 
VaJ.: pirm., antr.. penkt. 10-6:I» 

Ketv. 1-8 v. vak. gest. 10-4 v. p. p. 
Treciadianiaia uždaryta. 

Telef. — 282-4«2 
DR. ROMAS PETKUS 

JJKTC LIGOS _ CHIRTROMA 
Ofisai: 

111 SO- WABA»H AV«. 
4200 NO. CENTRAL AVK. 
Valandos pagal susitarimą. 

•-

- 4 ^JltžT-SS &u-

l£ Detr-1*.- £bitur:e=t'4 baliatis "Kartą pe^-ssar: balsudfcc 30 d. Ma
tyti baliaus pravedėjai AadHa Butkuaas ir DaMa Gil^ydBtr*. Pristato-
s i ibitarientai Dalia VeiaątfSejati. Pa«uiU6 Arlaueiiae * ?--

POKf DOV.4NA ^'ENČTŲ 1 

" ŠV. BASTO NAUJOJO TĘST 
KITOMIS"PBA««*S 

0 

^u9u. i. y?feo«0 j, 

A N T R A L A I C ' 1 n M 

— I š l e i d o — 
LJETUvTŲ KUN1GC TTJENYBft 

Mecenatas — Prel. foozas Karattos 
Naujasis Testamentas yra praktiSko formato jriftas kietais virše

liais. Vertima* padarytas gražia lietuviŲ kalba. Mecenato dėka laida 
pa*d»K>fi, p-lelnama kaina. 

Gacmama "DRAUGO" knygyne 
Kaba —$5.90 

Illinoip trv-ventojai praSomi prtdSti 50 centų mokesčiams ir per-
?iuatijfti»L (Kitur gyvenaatie^ prideliite 25 caotua). 

Gera prvgi visiems {atgyti Naująjį Testamentą. Sigsldt ažMkymns | 

^ D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 

Olcago, J t o d s 60629 
mmmmmmmmmmmmmmm 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
1618 W. 71st S t — Tek 7S7-514I 

Tikrina akte Pritaiko i k M a te 
"Contaot VmmaŠ* 

AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS VaX- v**^ susitarimą. Už45«uryta to*« 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

Berid. tei — GI 8-687S 
DR. W. M. EISIN-E1SINAS 

«1S2 So. Kedrie A ve, WA 5-S670 
Valandos pagal M^tarima. Jtef oe-

skambtoU: Ml 3-0001. 

DR. A. B. CLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E S-5893 
Specialybe Akių ligos 

S907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 3-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

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

Valandos tik iš anksto sissitaros: 
pirm., antrad., ketv. ir penkt nuo S 
iki 8 v. v. šest. nuo 2 iki 6 v. v. 

Ofh PO 7-6008, Bes. GA S-7ZTC 

DR. A. ŪKIUS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

8644 WeH M Street • 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
1214 Ne. Westera Avenne 
1662 Ne. Western Avenne 
TeL atsakomas 12 valandų 

466-1441 -

Įstaigos ir bato 652-1S81 

DR. FERD. t r r . KAUNAS 
BENDROJI MBDTCTNA 

146? S. 49A Cotrrt, Cicero 
1 * 1 2 * 4 - 7 " 
trefi. ir šeit. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLfiS IR 

PROSTATO CHIRUKGIJA 
2656 W. 68rd Street 

VaL antrad.- nuo 1-4 popiet 
n* ketv. BUO 5-7 vakare. 

Ofiso tel. 776*2886, rez 448-6S4S 
, . , Į V - j f 

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

Adresas 4236 W. 6Srd Street 
Otiflo tetef. R E 5-4*»S 

ReiidenciJOB telef. GB a e s i f 
VaL: plrmad., antrad. ketTlrtaS. 

• nno l iki s valandos popiet 

DR. VYT. TANRAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGA8 

Bendra praktika ir moterą.ligte 
Oflrns ir rea. 2S5S W. SSth SS. 

TeL PBospeo* 8-1SSS 
Oflto vaL: pirm., aatr., tra& U 

penkt. nuo 3-4 vat ir S-t v, va* 
SeSt. 2-4 p. p. tr kita laikn j r -» • •» — 1 Į j 

Ofiso tel. WE 1-2123. namu GI S-S1S6 
DR. f . TUMAS0NIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vai.: pirm., antrad.. ketv. tr pesktsd 
s-5 & «-7 — • anksto •oattsrna 

TeL ofiso PB 6469t 
DR. F. C WINSKUNAS 

GYDVTO.TAS TR CHIRURGAI 
S107 Mest 71st Street 

Vauindoe 1-6 vai. popiet 
Trec ir fteMad. 

Ofiso tel. 586-S166; narna 696*4856 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS m CSlRŲRGAf 

6284 S. Narragansett Ase. 
Vai. pirm., an€r., ftet*. h* psn>l > 7 

r ii —iM m 



Amžinoji kova ir 

ŽVILGSNIS {ERDVES 

inuno ir jo panieki- Į J ^ " T - f g g I * - jam niekas nepasipriešino, Ten jie penkias * , . . . » fa naktis ' 
- " ••» '•••- ' . - . '•BBS visose pilyse, del apsueidimo, 

Komunistinis režimas verčia > 
" " " žmogų aukotis komunizmo sta- Į 

galima džiaugtis, kad pašau- J J J g žmonės - ~ - « J 

Nuo amžių buvo ra lbama a-
pie gėrio ir blogio kovą, o šian
dien ta kova reiškia kovą tarp 
materializmo ir idealizmo, tarp 
marksizmo ir tikėjimo, tarp žmo
gaus išaukšti 
nimo. Žmogaus laisvės pavergė 
jai džiaugiasi savo laimėjimais,, 
bet 
lyje yra daug žmonių, kurie au
kojasi, kad žmogus išliktų lais
vas tiek fizine, tiek dvasine pras
me. Jeigu komunistiniai agentai 
ir komunizmo propaguotojai ne 
tik tuose kraštuose, kur jie yra į-
sigalėję, bet ir laisvajame pasau-
lyje. gerai apmokami, tenka di
džiuotis, kad dvasine prasme pa
vergtieji, neturėdami jokių legio
nų, sugeba ginti savo teises. Ta i 
liudija ne tik žymieji disidentai, 
bet ir paprasti, pavergtos Lietu
vos žmonės, nebiją už tikėjimą 
aukos. 

Marksizmo atstovai kviečia 
žmogų aukotis komunizmo sta
tybai., žmonės varomi aukotis 
gegužes pirmosios šūkiais, bota-

RUSŲ SAMUMAI PRIEŠ 400 METŲ 
Ką pasakoįa Livonijos Kronika 

A. TENISONAS sipriešindama pasidavė, gyvento
jus rusai nuvarė j Cėsis, kur jie 
patyrė didelius vargus. 

nebuvo įgulų ir reikiamų apsau-

dirbti. O tačiau tuose pačiuose 
kraštuose niekeno neraginami 
žmonės kovoja už savo sąžinės 
laisvę, nes jie jaučia, kad yra kas 
nors daugiau, negu eilinis ko
munistinis varovas. Ir tarp šių 
Bažnyčios narių būna apstu ne
palaužiamų asmenybių, drąsių 
tikėjimo išpažinėjų, mokančių 
kentėti ir veikti tyliai, nesitikint 
jokio atlyginimo, o greičiau 
pančių, kaip tai atsitiko su ne 
vienu už geležinės uždangos. 

Gal kai kam atrodo nesupran-

1577 m. Maskvos didysis kuni
gaikštis Ivanas Vasiljevičas ir jo 
vyriausias sūnus su didele kariuo- . , 
mene įsiveržė i Rygos vyskupiją, trobelėje, kuri stove;ja be stogo, j Cėsyse, Valmieroje ir kituose 

^miestuose rusai surinko tiek pini-
buvo laikomi ir lau<ė galo. Kiti 
pilies gyventojai, sužinoję, ko-

rma kuni-jkias baisybes kunigaikštis įvykdė 
Koknesėje ir .kitose pilyse, nutarė 

ir Rezėknį. Po to jis priėjo prie ;Cėsų pilies neatiduok. Tada ku-
Daugpilio, kuris kiek apšaudy-j nigaikštis apsupo įšlį ir nuo rug-
tas pasidavė, nors turėjo pakan-;sėjo mėn. 4 dienos per 5 dienas ap~ 
kamai įgulos ir buvo gerai pa- 'šaudė ją. Kada jau nebebuvo jo-
ruoštas gynybai- Laudonos pilies kio išsigelbėjimo, tai vyrai, mote-
gyventojai suspėję pasitraukti, į rys ir merginos tetarė susprog-
bet Cėsvairiės pilies gyventojus dinti save pilyje, 

iepė išžudyti žvė-

varomi aukotis gos priemonių Visų pirma kuni- ; K 
gaikstis užgrobė AluK.sm, Ludzų K 

kunigaikštis Trvs šimtai senų ir jaunų 
: ~~ • i žmonių suėjo į pilies salę, po ku-

ria pastatė 4 statine^ su paraku. dinant ant mieto, tai sudeginant, 
tai nukertant galvą. 

Viena po kitos užimamos Kok-
nesė. Aizkrauklė, Lielvardė, Gul-

tama, bet šiandien kovojančių b e n ė > T i r z a P i e b a } g a i r Ergliai, iš 
Šiandien minint Kristaus Dan- į tikėjimo laisvę, už žmogaus k u r k u n i g a j H t i s žygiuoja į Cėsis, 

gun žengimo šventę, daugeliui t e i S f P f j j * L y r a g a U S 1 3 U n e " Araišius ir Jaunpilį. Apie įvykius 
gu bet kada. Ištisos tautos, ne- Cėsvse metraštininkas pasakoja: 
paisant žiaurių persekiojimų, j « R u g p j ū c i o M d. d. kunigaikš-
šiandien heroiškai liudija pa- j t i s a t ė f o p r i e Cįsu i r tuoJ- p a l i e p e 
šauliui savo ištikimybę tikėjimui. Į a t e i t i ^ g hertogui Magnusui. 
Jie nuo siūlomo žemiško kom-, H e r t o g a s p a s iun tė iš savo svitos 
partijos lovio meta žvilgsnį į,Kris tofą K u r s e ų i r Frcmholdą 

Pletenbergą. Šiuos pasiuntinius 

kyla klausimas, kiek yra tiesos 
ateistų nuolatiniame teigime, 
kad Bažnyčia yra mokslo prie
šas. Atsakant į tai prisimintina 
prieš trejetą metų mokslininkų 
delegaciją, aplankiusią Šv. Tė 
vą. Šiai delegacijai, susidedan
čiai iš matematikų, biologų, che-

Pasimeldę Dievui, Heinrichas 
Bausmanis paėmė anglį ir užde
gė paraką. Kažkoks Vincentas 
Stubė liepė savo tarnui jį nu
šauti, pc? to nusišovė ir tar
nas. Bausmariį vos gyvą rusai ra
do pilyje ir nunešė pas kunigaikš
tį, kur jis tuoj mirė. Kitą dieną jį 
pamovė ant mieto. Po to kuni
gaikštis su Cėsų moterimis su
rengė tokias orgijas ir baisenybes, 
kokių nepadarė nei turkai nei ki-

mikų, fizikų, kurių tarpe buvo 

erdves, į neišmatuojamas platu
mas, liudijančias šio pasaulio 
sudėtingumą, kuris nepaisant di-

. - . , . . deliu mokslo laimėjimų ir šian-
septyni Nobelio premijos laure- d i g n t e b ė r a l a D t i s . 
atai, Sv. Tėvas pareiškė, Kad 
Bažnyčia su didele pagarba su- Baimė yra visos gyvūnijos 
tinka tuos, kurie dirba mokslo bendras bruožas. Bijo žmogus, 
srityje. "Jau vien atradimas tų bijo maža muselė, bėgdama nuo 
nuostabių dėsnių, kurie valdo fi- žmogaus mosto, pagauto paukš-
zinę ir biologinę visatą, reiškia telio širdis jaučiamai virpa ir 
priartėjimą prie tiesos ir tuo pa- plaka. O tačiau žmogus nugali 
čiu prie visokio tiesos šaltinio baimę, žmogus yra daugiau ne-
Dievo. Mokslinės tiesos ieškoji- gu marksizmas moko, žmogus y-
mu gamtoje mokslininkai jau sa- ra daugiau negu jam kompartija 
vaime išreiškia pagarbą Dievui, siūlo. Žmogus turi dvasią, kuri jį 
gamtos kūrėjui. Dar ryškiau su palaiko, ir žmogus ištveria 
Dievo išmintimi susiduria tie nešuktelėjęs net didelių bausmių 
mokslininkai, kurie tyrinėja arba mirties akivaizdoje. 
žmogų, žmogaus gyvenimo pa- * 
slaptį. Čia šalia mokslininko bio- Marksistiniuose kraštuose 
logo ir gydytojo, atrandame psi- šventės yra tam, kad žmogus bū-
chologą, filosofą, sociologą, mo- tų labiau verčiamas garbinti ti-
ralistą ir teologą. Bažnyčia yra roniją, kad jis daugiau džiaugtų-
įsitikinusi, kad visi šie moksli- si vergija, kad jis vis daugiau 
ninkai daug ką gali svarbaus su- jaustųsi savo pavergimu paten-
rasti ir pasakyti, tyrinėdami kintas. 
žmogaus dvasios ir kūno pasaulį. 
Bažnyčia kviečia 
•kus visados žvelgti i žmogų, nie 
kuomet neišleidžiant iš akių 
v i • - i • daugiau be sio 
žmogaus dvasinio pasaukimo. & 

go, aukso, sidabro ir kitų brange
nybių, kad niekas negalėjo tam 
patikėti. Tai buvo dvarininkų ir 
kitų pasiturinčių gyventojų tur
tas, kurį jie buvo suvežę į saugi? 
vietą, į pilį. 

Po tų žvėriškų žudynių, rug
sėjo 7 d. — kunigaikštis iš Cėsv 
su kariuomene patraukė į Rauną 
Rauno, Trikatės ir Smiltenės pi
lys, kuriose buvo veik vien lietu
viai, kurie pasidavė be pasiprie
šinimo. Lietuvius d. kunigaikš 
tis neterorizavo, bet liepė jiemf 
grįžti į Lietuvą. 

Kol rusai plėšikavo Rygos vys
kupijoje, Švedijos karaliaus kare 
laivai atplaukė į Narvą ir rug-
piūčio 27 d. sudegino tris didžius 
pastatus. Kartu sudegė 75 rusai. 
5 rusus paėmė į nelaisvę. Iš kitų 
gyventojų dalis pabėgo, kitą da
lį švedai įjungė į kariuomenę. Ki
ti švedų daliniai iš Viborgo įsi
veržė į rusų Šiiselburgą ir Kek-
shoimą. Čia degindami ir plėsda
mi, švedai padarė rusams daug 

kunigaikštis liepė nupliekti rykš-. . , T. ., burmistrui isplese sirai, dvasis 
temis ir grąžinti atgal. Jis pareika- , . , . "maja i - 1 i 

! kiu i liežuvi. NukanKintų lavo
nus, kaip Koknesėje ir Ergliuose, 
išmetė paukščiams, Šunims ir 
plėšriems žvėrims ir neleido jų 
palaidoti. 

ti tironai. Vyrus šaudė ir sužeis- Į 2aj'os_ 
tus kepino ant ugnies. Vienam " ^ ? a č i u l a i k u T a l i n o k a l a . 

TIKI" Į LIETUVOS PRISIKĖUMĄ 
Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebonas prelatas 
Jenas Kučingis, švęsdamas savo 40 metų kunigystes 

jubiliejų, kalba api.e Katalikų Bažnyčią, 
lietuvišką įaunimą ir Lietuvos laisvinimą 

— Prelate, per 40 kunigavimo 
metų stebėiote Katalikų. Bažny
čią iš daugelio skirtingų geogra
finių ir istorinių taškų: kaip 
studentas Lietuvoje ir Italijoje, j 
kaip kunigas pastoraciniame dar- i 
be laisvoje tėvynėje, bolševikų 
tr nacių okupacijoje ir užsieny-, 
jz, Europoje ir Amerikoje, prieš-; 
'atikaninio ir povatikaninio su-\ 

drinkimo dvasinėse sferose, o. 
laiko prasme —beveik pusę'1. 
'•imtm.ečio. pradedant antruo- į 
'u šio amžiaus ketvirčiu. Ir stebė- j 
'•ote ne pašalinio žvilgsniu, o i 
kaip aktyvus to gyvenimo kūrė- Į 
ais. Sintetindamas savo ilgos ir 
turiningos patirties išvadas, ar 
nematote Katalikų Bažnyčios 
gyvenime ženklų, kurie keltų rū
pesčio dėl jos ateities? 

— Šių dienų Bažnyčia yra 
skausmuose ir kelia rūpesčių. Po-
vatikaninė Bažnyčia, siekdama 
nusikratyti senųjų formų, įšo
ko į dar didesnes bėdas. Nauju-1 zityvius 
mai įvairiems amatoriams ir "re
formatoriams" patapo tikslu. Kai 
kam viskas gera, kas nauja. Baž
nyčios įtaka sumenko. Prasidėjo 

lavo hertogą Magnusą. Tada at 
ėjo Magnus su 25 palydovais ir j 
paprašė leisti jam pasikalbėti su 
didžiuoju kunigaikščiu. Rusai 
jam to neleido, bet pareikalavo, 
kad jis atidarytų miesto vartus. 
Magnus be gyventojų žinios liepė 
atidaryti vartus. Rusai įsibrovė į 
miestą ir jį užgrobė. Kai herto
gas atėjo pas kunigaikštį, jis prieš 
jį atsiklaupė ir paprašė pasigailė
jimo miesto gyventojams. Didy
sis kunigaikštis nulipo nuo ark
lio, pakėlė hrtogą, bet įsakė jį su 
visa svita uždaryti vienoje senoje 

Tuo pačiu metu didysis kuni
gaikštis pasiuntė į Valmierą ku
nigaikštį Bagdoną Bielskį su 
3000 karių. Rugsėjo 3 d. tas atė 
jo prie Valmieros ir pareikalavo 
gyventojų išeiti iš miesto. Rusai 
juos apsupo, liepė nulipti nuo 
arklių ir padėti ginklus. Kai jie 
tai padarė, rusai sukapojo juos. 
Nežiūrint to, kad Valmierą ne-

vijuočiai su landknechtais ir vie
tiniais gyventojais atiminėjo iš 

liamos neigiamybės, nutyl int po-
reiškinius. Bet jauni-

atramos ir pras
mės tebeieško. Tik gyvenimo tuš
tumoje, beieškodamas prasmės. 
dažnai nukrypsta į visokius kraš-

istorijoj negirdėtas eksodas iš vie- tutinumus. 
nuolijų ir iš kunigystės. Kunigų 
seminarijos ir vienuolynai, turė
ję būti Bažnyčios atsinaujinimo 

"mokslinin- Bažnyčios šventės yra tam. | 
kad žmogus paiceltų žvilgsni i; 
erdves, kad pamąstytų, kad yra j 

skubėjimo, be į 
šios kovos už materialinį užsi-
tikrinimą, už postų ieškojimą,; 

Kiekvienam žmogui Bažnyčia 
pripažįsta vertę ir kilnumą, kurį „ , . . . „ . . . 
jam suteikė pats Dievas, todėl į . bereikalingus p u č u s m iesKO-
žmogus turi nelyginamą teisę į 
gyvenimą ir tos teisės niekas ne
gali paneigti". 

Taip kalbėjo Šv. Tėvas moksli
ninkam, iškeldamas žmogaus ir 
mokslo reikšmę, bet marksizmas 
žmogaus vertumą matuoja ko
munistų partijos bilietu. Komu
nistiniame pasaulyje ne komu
nistas yra niekinamas, šmeižia
mas ir engiamas, nes tik komu
nizmas yra pašauktas gelbėti 
žmogų. Ir blogiausia, -kad tas ta
riamas žmogaus gelbėjimas yra 
totalinis žmogaus pavergimas. 

jimą tariamos tiesos, kuri yra ne 
kas kitas kaip noras kitą nugalė
ti ar nutildyti. Ir jei nutildoma. 
tai dar nereiškia, kad jį įtikinai. 
Bažnyčios šventės yra šventės, 
kad mes duotume poilsio ne tik 
kūnui, bet ir dvasiai intensyvaus, 
triukšmingo, kasdieniško gyve
nimo metu. Šeštinių dieną čia Į 
nebus, kaip seniau Lietuvoje, Į 
procesijų ir vainikų, bet džiauki- į 
mės. kad esame laisvi, kad gali-į 
me, niekeno nebauginami' pasi
rinkti dvasią turtinantį kelią. 

Al. B. 

rusų jų užgrobtas Estijos žemes, j versmėmis, irgi ne kartą nueina 
Tuo laiku, kada didysis kunigaikš-! su netikrais pranašais ir ne vi-
tis paliko Rygos vyskupiją, Vezen-' sada teikia eerų vilčių ateičiai, 
bergo ir Narvos rusai artinosi prie j Pasinaudodamas Bažnyčios bė-
Talino. Tamsią Mykolinės naktį i domis, veržliai į katalikiškas vi-
jie padegė priemiestyje, prie Šv. j suomenes skverbiasi komunizmas, 
Jono malūno pastatą su šiaudi
niu stogu. Gaisro pašvaistė sukė
lė mieste aliarmą ir rusai su klyks
mais pasišalino. Kitą dieną jų 
nebepasisekė pavyti. 

1577 m. lapkričio ir gruodžio 
mėn. danguje pasirodė kometa, 
kuri baimino žmones. Livonijoje 
žmonės kalbėjo, kad dėl ruų 
danguje yra pajudėję saulė, mė
nuo ir žvaigždės ir kad tai prana
šaujama ne prieš gerą... 

—Pašaukimų stokos akiv.iiz-
doje. kokią pramatote ateitį Los 
Angeles Šv. Kazimiero parav::ai, 
kurios išugdymui pašventėte tris 
Ketvirčius savo kunigiško gyveni
mo? 

— M a n o pradininkas prel. J. 
Maciejauskas, šiaip taip sulipdęs 
Los Angeles Šv. Kazimiero paia-

: • • ? : 

Militarinį Sovietų komunizmą ginklo jėga plečiant Sovietų kariai Pra
hoje, jų okupuotoje Čekoslovakijos sostinėje 

NESVEIKOS MUMIJOS 
KOJŲ VENOS 

Olandijoje Ultrechto univer
siteto patologijos skyriaus spe
cialistai ištyrė egiptiečių mumi-

Įją, palaidotą prieš 3500 metų. 
Apatiniame blauzdos trečdaly 
gydytojai rado žaizdos pėdsa
kus. Tokios žaizdos atsiranda 
tada, kai būna nesveikos kojų 
venos. Juk šiais laikais nuo 
šios ligos kenčia gan daug žmo
nių. Taigi dabar sužinota, kad Atsisakius pastovių vertybių, ne 
ta liga sirgo ir senovės egiptie-; berandama prasmės aukotis Vie 
čiai. jm į šaįamc gyvenime 

Net iš aukštų dvasiškių pasi-; pijos pradžią, sulaukęs 80 metų 
ir nematydamas įpėdinio, daž
nai savęs klausdavęs: "Kas bus 
su mano parapija, m a n iškelia
vus?". 

Tuos pačius žodžius ir aš galė
čiau pakartoti, nors m a n dar to
li iki 80 metų. Ateitis nėra žavi, 
nes kažkokia nesuprantama jėga 
prilaiko jaunus lietuvius pasirink
ti kunigystę ir dirbti lietuvių la
bui. Pasaukimų trūkumas — 
tai viena iš kritiškiausių pro
blemų lietuviškoje išeivijoje. Kas 
pavergtoje Lietuvoje neleidžia
ma, čia nenorima. 

Kalbant apie Šv. Kazimiero 
parapiją, ateitis nėra beviltiška. 
Nesant lietuvių kandidatų, at-
s:racio du klierikai, vienas vokie
čių kilmės, antras —kinų, ku
rie mokosi lietuvių kalbos, studi
juoja lietuvių kolegijoj Romoj ir 
netrukus taps kunigą's. Taigi lie
tuviams ateis misijonieriai iš kitų 
tautų. Kaip pagonybės laikais. 
Pagalvokime! 

— Jei kas vėl Jus grąžintų prie 

(Nuke l t a į 5 pusi.) 

wmmmmimmammmaamaBmammmm 

girsta b'chu. kad krikščionybė ir j 
komunizmas gali susiderinti. Ma
tydami tokį krikščionių naivu
mą, patekusieji į komunistinę 
vergiją pasijunta apleisti ir iš
duoti. Pas juos kyla nusivylimas 
tais, kuriu pagalba šventai pa
sitikėjo. Iš antros pusės, prasidė-
ięs sąjūdis už žmogaus teises, pa
remtas paties preridento Car-
terio autoritetu, teikia naujų vil
čių dvasiniam pasaulio atsinau
jinimui. Lauktina ir Bažnyčios ak
tyvesnio vaidmens tame sąjū
dyje. 

— Kaip aiškinate dramatišką 
pašaukimų dvasiniam luomui \ 
sumažėjimą? 

— Pašaukimų sumažėjimą at
nešė bendroji padėtis Bažnyčio
je, nepalankios šeimų nuotaikos, 
per didelis gerbūvis, mokyklų pa
krikimas, sekso išaukštinimas. 

Jaunimas savo prigimtimi ieš
ko idealo, pastovumo, tikrumo. 

perdėtai ke-

Spaudoj ir gyvenime 

DEŠIMT DIENŲ LIETUVOJE 
menų". Toliau nurodoma, kad pla Jau eilė metų įvairių kelionės 

biurų yra ruošiamos ekskursijos į 
okupuotąją Lietuvą Jos visos buvo 
ribojamos penkių dienų terminu. 
Nesvarbu kokių įsitikinimų turistai 
važiuodavo. 

Tačiau pastaruoju metu. kaip iš 
mums žinomos medžiagos matyti, 
pradėta reikalą kitaip tvarkyti. 
"Buržuaziniams nacionalistams" ir 
toliau paliekamas "Intouristo" nu
statytas penkių dienų terminas. Vi
gai kitaip naujuoju patvarkymu 
traktuojami komunistai — LDS 
(Lietuvių darbininkų susivienijimo) 
nariai, šiuo reikalu Robert J Ellyn 
Travel, Inc. kelionių biuro vardu J. 
Gugis specialioje informacijoje (Ge
neral Information), išleistoje anglų 
ir Hetirvių kalba, rašo: "LDS siūlo . . . , .. , ,. 
» v o nariams tris Ekskursijas Lie- tiesa. gryu> Jis is pusiaukeles. 

Karo lakūnas 
Lietuvos karo aviacijos veterano - lakinė 
pulk. ltn. Leonardo Pesecko pasakojimai 

12 
Ir štai Halb ūmai vikstelėjo striuką uodegą, rai

nas sparnas plačiu mostu piovė oro bedugnę ir... že
myn. Baisusis suktukas. Ir visai art i žemės... Už keMtį 
sekundžių — šiurpus trenksmas. Žemė. Smūgis. Buvo 
1920 metų gegužės mėnesio 12 diena. 

Atbėgome prie lūžtgalių krūvos. Vytautas Rao-
ba, atsimušęs visu kūnu j motorą, beveik jau nebero-

tesnes informacijas teikia J. Gugis \ dė gyvybės žymių, o žvalgas leitn. Viktoras Firoriasį 
ir Anne Yakstis. | — neturėjo kruvinų žaizdų, bet smarkiai sutrenktas, 

Jaunučiai leitenantai 

Pirmoji karo aviacijos mokykla, įkurta 1919 me
to! pradžioje, veikė viso devynis su puse mėnesio, i 
Gruodžio pirmąją mes mokiniai, lakūnai, buvome ko
mandiruoti % karo mokyklą. Dvi savaites tikrino mū-1 
sų rikiuotės sugebėjimus, karo s tatutų žinia3, mokė 
aikštėje tvirto kariško žingsnio. Gerai pamankštinti, 
grįžome atgal aviacijon. 

26. Brazdžionis Kazys 
27. Sereika Tomas 
28. Sabas Severinas 
29. Šabanavičius Juozas 
30. Šalkauskas Julius 
31. Bezumavičius Genr iehas 
32. Vaicekauskas Mikas 
33. Sliužinskas Leonas 
34. Lisauskas Vladas 

„ . „ ,. . , .. I š jų 11 žmonių buvo išleisti puskar ininkiais i r į 
Gruodžio men. 18 dieną buvo paskelbta, kad karo' t_:i .__. v,o1,^1+; — - •• •, , • T-, - , 

TT ,WA. - . ' leitenantus pakeiti vėliau aviacijos dalyje. Išleidus sią 
į laidą aviacijos dalies vadas dėjo pas tangų, kad būtų 

leista surinkti dar vieną laidą, nes t o buvo per maža, 
bet karo vadovybė nesutiko ir karo aviacijos mokykla 
1919 metų gruodžio 18 d. nustojo gyvuoti . 

Kodėl tokios specialios privilegi
jos teikiamos tiktai komunistų or
ganizuojamoms ekskursijoms, nepa 
aiškinama. Bet ir be to lengva nu
manyti: tuo siekiama padidinti lie 

tuyon 1977 metų vasarą. Kiekviena 
ekskursija tesis 15 dienų. 10 dienų 
bus praleista Lietuvoje apžiūrėji
mai įvairių vietų ir susitikimui su 
groninėmis ir draugais... Kiekviena 
pksktuaijos grupė susidės iž 30 aa-

tačiau gyvas, net su sąmone... Sanitarinio automobi
lio nebuvo. Atūžė ltn. šenbergas su senovišku kariuo
menės limuzinu, plačiu žemu gaubtu, brezentiniu sto
gu. Čia pat visi susijaudinę nusprendė, kad nėra ko 

tuvių komunistų skaičių ir jų įtaką. į ] a u jc t sanitarinio (kada gi jis atvažiuos?!), o vfžti 
Raubą su tuo mūsų "trandaletu". Kažkas pasiūlė, 
jog jį reikia nesodinti, bet paguldyti, nes gali būti 
lūžę kaulai, pažeistas stuburas. Raubą paguldėme ant 
automašinos plokščio variklio gaubto. Mašina pajudė
jo... Tik truputį pavažiavus ra tams truktelėjus per 
duobutę, Rauba nukrito į žolę. Bet tai negyvam lakū
nui jau buvo vis vien... 

3is buvo labai iškOmingai palaidotas Kauno ka
puose. Rauba dar nebuvo sukakęs ir dvidešimt viene
rių. Pirmoji lietuvių lakūnų mokyklos auka. Kas da
b a r sekantis? Šitaip klausėme vienas kitą, atvirai 
žiūrėdami į akis, dargi truputį šypsodamiesi. Tarp mS-
sų jaunų jų vyravo paprasta, o gal ir vėjavaikiška 
nuotaika. Skraidydami mes sviedėme giltinei: ar praei-
ai ramiai pro salį, ar vėl skubėsi imti savo duoklę? 

AMŽIUS — N E KLICTIS 

Šią seną tiesą d a r kartą įrodė 
aštuoniasdešimt Italijos alpinis
tų veteranų savo žygiu į Alpių 
viršukalnę Monte Rože. Seniau
sias grupės alpinistas — 90 me
tų amžiaus Frančeskas Revelis, 

Tačiau kiti septyniasdešimt de
vyni (jų amžius nuo 61 iki 78 
metų) nė ka r to nesišaukė gy
dytojo, kur is kopė drauge su 
jais. pa 

aviacijos mokyklą baigė sekantieji; 

I . Gustaitis Antanas 
2. Rauba Vytautas 
3. Kumpis Juozas 
4. Šakmanas Tadas 
5. Briždžiūnas Povilas 
6. Graužinis Kazys 
7. Kafiauka Kostas 
8. Zauka Jonas 
9. Babilius Antanas 
10. Šidlauskas Romas 
I I . Virbickas Leonas 
12. Jablonskis Vytau tas 
13. Pranckevičius Juozas 
14. Firontas Viktoras 
15. Vasnevskis Aleksas 
16. Stašaitis Antanas 
17. Dobkevičius Jurg is 
1&. Elisonas Vilius 
19. Stanaitis Simas 
20. Sidaravičius Bronius 
21. Svitris Vincas 
22. Peseckas Leonardas 
23. Ruseckas Vincas 
24. šenbergas Vsevolodas 
25. Tuaua Stasys 

Po naujų metų man užkrovė d a r vienas pareigas 
— buvau paskirtas specialistų komandos vadu. Į šitą 
karinį būrį buvo sutelkta apie š imtas žmonių: virėjai, 
vežikai, monteriai, mechanikai , motoristai , šaltkalviai , 
staliai, kalviai, elektrikai, šoferiai, tekintoja i , vulkani-
zatoriai, dažytojai, ginklininkai. Margaspalvis amat i 
ninkų būrys! 

Dviejų dienu <wikilimas 

Aš nepaprastai s tebėjausi ši tuo savo paskyr imu. 
Persiritau vos per dvidešimt. Tik poros savaičių leite-
nantukas... O mano pavaldiniai — d a u g u m a persiri tę 
per trisdešimt], ta rnavę įvairiose kar iuomenėse, pur-
tinti visokiausių audrų ir revoliucijų... Specialistų ko
mandoje buvo ir rusai ir lenkai, ir latviai, ir vokiečiai, 
ir žydai, ir dar kažkokių kitų mažiau girdėtų tau ty
bių. Visi jie mobilizuoti, d a b a r save aukšt inę iš aukš
tesnių darboviečių a ts ineš ta is t i tu la is : puskari
ninkiais, seržantais, feldfebeliais, viršilomis... 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. gegužės mėn. 19 d. 

KANADOS ŽINIOS 
Hamilton, Ont. 

MOTINOS DIENA 
i 

Motinos diena šiemet buvo 
surengta KLB Hamiltono ap. vai- į 
dybos gegužės 8 d. Pradėta šv. i 
Misiomis AV parapijos šventovėj 
je. Pamaldas laikė prel. J. Tada- Į 
rauskas, o pamokslą pasakė kun. Į 
L. Januška, primindamas motinos 
reikšmę šeimcs gyvenime ir vai
kų auklėjime. Pirmieji žodžiai 
' 'mama" yra kaip ir simbolis jun
ginio tarp naujos gyvybės ir jos 
davėjos. O kad Lietuva vadina
ma didvyrių žemė, tai nuopelnas 
mūsų paprastos, kaimo, motinos. 
Po šv. Mišių buvo dar Libera už 
mirusias motinas. Visų vaikų var: 

svarbūs Vilniaus reikalai. 
Vilniaus Diena ir šiemet bus 

paminėta Hamiltone spalio 1 d. 

SPAUDA APIE LIETUVA 

CHICAGOS ŽINIOS 
PO MIRTINOS NELAIMĖS smegenis. Dabar ji išsikėlė j 

Ohio valstiją, kur leido ja i lai
kinai prisiglausti viena 
liūs mylinti šeima. 

jyvu-

Didžiausio Kanados plieno 
fabriko Hamiltone laikraštis 
"Stelco Flashes" įdėjo 

Pa rdavė jas G. Leuzzi. 26 m.. 
gyvenąs 2252 W. Taylor St., 

i C&cagpje, pereitais metais au-
I tomobiliu važiuodamas užmušė 
žmogų. Tačiau j is neturėjo 
apdraudos . Dabar jis teisme 
sutiko velionio dukteriai kaa i S c M e n s k y tvirtina, kad marihu-

mokėt i po 30 dol , k o l j a n o s Pas i rūkęs vairuotojas yra 
22 920 dol. Kadangi t a i P P a t pavojingas, kaip i r pri 

JHARIBUANA 

Psichiatri jos dak ta ras D. 

j savaitę 
nuotrau-! . , £ 7 

ką L. Skripkutės ir N. Gutaus- Į J ^ v , 
L „„A. * *• • • -u • • - i duktė tik t re jų metukų, tai pi kienes su tautiniais rūbais ir mu-i . . ., . - ^ T . . %, 

+„ *;~-~ ~ „ . • ] • i ragus įteiks jos motinai G. 
tautinio meno parodėles, ' 

sų tautinio meno 
Laikraštis pažymėjo, kad Vasario 
16 d. lietuviai švenčia savo ne
priklausomybės atkūrimo šven
tę, tad įrengta valgykloje paro
dėlė, leido tarnautojams nors da-
linąj susipažinti su lietuvišku j 
menu ir kultūra, pavaišinant' 
taip pat aukštus fabriko parei 

JOS 
Johnson. J o suvažinėtas 
Johnson buvo 25 m. 

K. 

A U G A N T Į CjnCAGA 
Ekonomistų konferencijos ta

ryba paskelbė, kad, jų apskai-

du prie altoriaus'gėles padėjo L. I § ū n f ^ tuvĮškais valgiais 
Liaukutė ir J. Baronaitė 

Tuoj iš šventovės buvo persi
kelta į Jaunimo centrą, kur vyko 
iškilminga akademija. Priseg
ta visoms motinoms po pavasa
rio gėlę. Akademiją pradėjo LB 
Hamiltono ap. valdybos pirm. K. 
Deksnys, pakviesdamas invokaci-
jai msgr. J. Tadarauską ir minu
tės tyla — pagerbimui mirusių 
motinų. Paskaitą skaitė teisinin 
kė j . Kuraitė, pažymėdama, kad k i n o i r dovaną įteikė Stp. Setkus 

morkų kepsniu, kugeliu, zuikiu 
ir t.t. Didelė padėka L. Skripku-
tei ir N. Gutauskienei už gražią 
iniciatyvą ir reikšmingą Lietu
vos propagandą. 

SUKAKTUVĖS 

50 m. vedybinio gyvenimo su 

sigėręs alkoholio. 

EPISKOPALŲ KUNIGAS 
TAMPA KATALIKU 

P a r k Ridge priemiesty epi-
skopalų kunigas John M. Haas , 
33 m., šv . Anzelmo episkopa-
lų parapi jos vikaras, sekmadie-

čiavimu, Chieagos sritis yra la-1 nį parapiečiams paskelbė, kad 
biausiai ekonomiškai auganti: jis pal ieka ejiskopalų bažnyčią, 

nes j i s nebeturi pagrindinio au
tor i te to. Spaudai pareiškė, kad 

Vidurvakarių dalis. 

P A R A D A S 

Šeštadienį Chieagos State gat-

HliimiilIilHIIIIIIIIIIIUIIIIIllllUIIIIIIIUlll 
Atsitraukę nuo savo ^kąsfiie-

ninių rūpesčių ir vargų, t ikra i 
rasite atgaivos įdomioj knygoj. 

Skaitydami Renės Rasos 

MEILI TBIUMPY 
ne tik užmiršit nuobodžią aplin
ką, bet nejučiomis persikelsit j 
romano veikėjų audringą j aus 
mingumą, pilną džiaugsmų i r 
liūdesių, gyvenimą, kuris, ka ip 
nuotykingas filmas, pagaus j u s 
nuo pirmo puslapio ir laikys 
įtamoje iki paskutinio, 
namą Drauge. 

Knygos ka ina tik 3 doL Gau-
• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i i iu i , 

CLASSIF1ED GUIDE 
IŠNUOMOJAMA — BO» Ę3ES1, BJELt WAMXED — UOTKKYS 

Išnuam. 5 kamb. butas 2-me aukš-
apyl. Skambint po 4 v. popiet tel. 
te. Suaugusiems. 68-os ir Campbell 
476^850 

B E A L E S T Ą T E 

Marąuette Pke. parduodamas 5 bu
tų po 4 kamb. puikiam stevy namas. 
3 maš. garažas. Brutto pajamos 
$750.00 per mėn. Prašoma kaina 
$54,500. Apyl. 68 ir Campbell Ave. 
Dėl informacijos rašykite adresu: 
RAM* P.O. Bos 51M, Pompano 

Florida 33064 

jis t a p s kataliku ir mokytojaus. 
Į kata l ikų Bažnyčią j is bus 

kaktį giminių ir bičiulių tarpe at- sargybų kuopos. Bus demon 
šventė Alfa ir Birutė Juozapavi-
čiai. Susirinkusiųjų vardu pasvei 

Sugiedojus "Ilgiausių metų ', sei
mininkai svečius pakvietė prie 
vaišių stalo. Malonu pažymėti, 
kad abu sukaktuvininkai gyvai 
reiškiasi organizaciniame Hamil 
tono gyvenime. Jie užaugino ir 
lietuviškoje dvasioje išauklėjo 
dukras. Vyriausia — Gabija yra 
PLJS cento valdybos pirmininkė, 
Dainora eina ryšininkės parei
gas centro valdyboje (abi baigu-

nuo I šios universitetą), o jauniausioji 
reikia išklausyti ir dukra Danguolė pernai pradėjo 

studijas Toronto u-te. Sveikina
me jubiliatus, linkėdami sveika
tos ir sėkmės gyvenime, ypatin
gai dirbant lietuviškoje dirvoje. 

TRUMPAI 

tautos pagrindas yra šeimos, o 
vaikų tautinės sąmonės ir meilės 
nematytam kraštui — Lietuvai 
formuotoja yra motina. Labai 
dažnai jai tenka nešti didžiausią 
naštą namuose, dirbant dar už 
namų ribų. Tad jaunoms busi
moms motinoms reikalinga atsi
žvelgti į gyvenamojo krašto są
lygas, ir iš anksto pasiruošti vai
ko auklėjimui Motinai, nors e-
sant ir labai 
darbų, tačiau 
mokyklos "naujienų" Tai labai 
dažnai motinoms nusibosta, jos 
pasako vaikui — eik pažaisti.. 
Po metų - kitų, tarp vaiko ir mo
tinos atsiranda tarpas, kurio ne
galima užpildyti. Įdomią paskai
tą jauna teisininkė J. Kuraitė už- I moterystės luomą eina To-

ve žygiuos ginkluotų JAV dali-Į pr i imtas ateinantį sekmadienį. 
Kiek anksčiau, kai episkopą-

lai n u t a r ė į kunigus šventinti 
moteris, Ępiphany episkopalų 
parapijos kunigas Stanley W. 
Klores taipgi paskelbė savo ap
sisprendimą tapti katal iku. 

nių pa radas . Dalyvaus keletas 
tūkstančių karių, žygiuos ir me
ras Bilandic. Bus armijos, lai
vyno, aviacijos ir pakrančių 

s t ruo jamas lėktuvas naikinto
jas, helikopteris , patrankos, šar
vuočiai. 

P O N I A SU 13 gUNŲ 

P e r penkis mėnesius Chica-
goje t r i s k a r t u s buvo išmesta 
iš b u t o buvusi gail. sesers pa
dėjėja Teresė Gordon, 50 m. 

— Aušra dukart neateina žmo
gaus pabildinti. 

Kinų patarlė 

— Pasaulinis rankų paspaudi
mų p e r vieną dieną rekordas 
tenka J A V buvusiam preziden-

A- , - ^ • -r, . tui Teodorui Rooseweltui. Šu-
Nenuostabu, — ji tur i 13 sūnų 
u* 11 kačių. Kai kūne iš tų 
gyvulėlių akli a r tu r i sužalotas 

uosius 1907 me
tus, j i s paspaudė 8513 žmonių 

P L U M B I N G 
Vonių, virtuves steku, ir vandens 

Šildytuvų specialistas. Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir k t 
plyteles. Giass blocks. Sinkos vamz
džiai išvalomi elektra. Kreiptis auc 
7 iki 8 vai. ryto arba po 5 vaL vak. 

SERAPINAS — 778-O20S 

'iiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniinuiiiiiuii 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos Ir Paprastos. Radijai. 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai 
M I G I N A S T V 
Pardavimas Ir Taisymas 

IS46 W. 69th St , teL T78-148* 
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiniiiiii) 

rankas . 

baigė padėka motinoms visų vai- j mas — D. Foran ir Jūratė - R. 
kų vardu už darbą, pasiaukojimą 
ir nepailstamą meiię. 

Meninę programos dalį atliko 
vysk. M. Valančiaus šeštadieni
nės mokyklos mokiniai. Ją pra
dėjo darželio, pirmo ir antro sk. 
mokiniai, pašokdami kalvelį, ir 
sudainuodami dainą "Mamytei". 

je, kurių metu trys draugijos na
rės, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais, dalyvavo su d-jos vėlia
va. Tuojau po pamaldų salėje 
įvyko akademija, kuriai vadova
vo d-jos garbės narė E. Navikė-
nienė. \ prezidiumą buvo iškvies
tos pačios pirmos valdybos na
rės, E. Navikienė — pirm. pir
mininkė, G. Rudinskienė — se
kretorė (ji sekretoriavo ir dabar) 
A. Mališkienė ir V. Piešinienė. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 C O O O O C 
10% — 20% — S0% pigiau mokėsit 
(U apdrand* nuo ugnies ir automo
bilio pas 

F R A N K Z A P O L I S 
3208% West 95tn Street 

Chicago, niinots 
TeL — GA 4-8654 

^ooooooooooooooooooooooooc 

J urgutyte. 
— Paskutinį prieš vasaros atos Buvusi pirmos valdybos vieepir-

togas parengimą — koncertą su- Į mininkė O . Motuzienė dėl svei-

Brangiam sūnui ir anūkui 

A. t A. JULIUI BOBELIUI mirus, 
tėveliams DALIAI ir KAZIUI BOBELIAMS, seneliams 
ALENAI ir dr. MYKOLUI DEVENIAMS bei visai šei
mai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

DANGUOLE VARIAKOJYTE 
DAINA VARIAKOJYTE FRICKE 
ERNEST FRICKE 

IA IR PETRAS VARIAKOJAI 

Paruošė D. Pajarskaitė ir D . Lu-
kąvičiūtė. Vyresnių klasių — 
penkto, šešto, septinto i r aštun
to" '-įį-i mokinių chorelis ved. A. 
Matulienės ir G. Repčieaės padai
navo " O atsimenu namelį". 
Penkto sk. mokinės D. Skveree-
kaitė ir R. Sadauskaitė padekla-

rengė AV parapijos choras gegu
žės 7 d. Jaunimo centre! 

— Kiekvieną dieną 7 v. v. A V 
parapijos šventovėje laikomos ge
gužinės pamaldos. Lietuva yra 
Marijos žemė, tad palaikykime 
mūsų krašto gražią tradiciją, 
gausiai lankydami pamaldas. 

K. Baronas 

Montreal, Que. 
GRAŽIAI PAMINĖTAS 

SIDABRINIS JUBILIEJUS 

katos negalėjo dalyvauti. Be to į 
prezidiumą dar buvo pakviesti: 
c.v. pirm. dr. O . Gustaitienė, Mo
ters žurna lo redaktorė if. Kulpa-
vičienė, dvasios vadas kun. J. Ku
bilius,, seselė Paulė, KLB Mont
realio apylinkės pirm. A. Kličius, 
vėliavos kūmas .P. Rudinskas ir 
dabartinės * valdybos ' pirm. D . 
Staskevičienė. » 

Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji: d-jos įkūrėjas kun. K. 

! Pečkys, buv. šios d-jos dvasios vą-
į das kun. Raibužis ir mirusios na-mavo eilėraštį "Motinai"", A. 

Karvelytės - Dubauskienės iri KLK Motera d-jos Montrealio į rės. P o to sekė sveikinimai, ku-
"Mamytei" J. Minelgos. Devintoj skyrius jau atšventė savo veiklos Į rių metu pasisakė seselė Paulė, 

sk. mokinės D . Beržaitytė, A. Rėžy-J 25 metines. Draugijos valdyba,; A. Kličius, kim. ]. Kubilius ir kt. 
tė ir R. Pleirytė paskaitė savoj kurią šiuo metu sudaro pirmi-i Jie yisi iškėlė tą didejį per 25 
kūrybą, skirtą motinos dienai 
Jas paruošė mok. A. Mikšienė, o 
septinto sk. mokinė R. Vaitiekū
naitė padeklamavo "Brangi ma
mytė". Sakė trečio ir ketvirto sk-
mokinių chorelis, paruoštas mo
kyt. L. Lukavičiūtės ir M. Gu-
dinsko. Mažieji sudainavo "Pas 
močiutę augau". Ažtunto sk. 
mokinys E. I^abuckas padeklama 
vo du eilėraščius — B. Brazdžio
nio ''Lietuvos motinai" ir M. 
Putino "Motinai, pasilikusiai 
Lietuvoje". Kadangi beveik vis; 
mokyklos mokiniai buvo scenoje, 
jie visi sudainavo "Lopšinę/". 
Programa buvo užbaigta vaidi
nimėliu "Pamestinukė"', paruoš
tu mokyt. M. Kalvajtienės. Vai
dino penkto sk. mokinės L. Ma-
čytė, D. Koperskytė ir M. Kalvai-
tienė. Gražiai programą praneš-
nėjo dešimto sk. mokinė a. Ged-
rimaitė. Minėjimas baigtas gies
me "Marija, Marija...". Malonu 
buvo matyti pilną salę tėvų ir 
vaikų. 

SUVAŽIAVIMAS 

tuokė D. Staskevičienė, vieepir-s metus šios d-jos įnašą į Montrea-
mininkė G. Kudžmienė, sekreto-1 lio kul tūrinį bei visuomeninį gy
rė E. Kerbelienė, ižd. J. Adomo- į venimą. M. Galdikienė, d-jos vė-
nienė ir narės p. Danai- į Jjavos Tcriksto motina, negalėjusi 
tienė ir B. Rupšienė, nutarė į dalyvauti, atsiuntė sveikinimą ir 
kuo prasmingiau Įamžinti šią į piniginę dovaną veiklai paremti, 
šventę. Grandinėlės šokėjai taip pat 

Tokiu būdu į Montrgąlį į dalyvavo šįojg akademijoje. Jos 

Pardodamas 2-jų butų namas apyl. 
51-os ir Galifornia Ave. Permode-
liuotas. 20 p. sklypas. Kalbėt ang
liškai — skambint iki 2 v. popiet 
teL 476-7323 

Dariem, BL 4 to 5 bedrm. split-T 
raised ranch on beautiful eattra 
large lot. Centr. air cond. Family 
rm. with fireplace, Compietely in-
sulated. Extras. 2 car. ąttaehed 
garage. Close to schools, chųrches 
and shopping. Commuter bus to 
train. 70's. By ovner. 968-0511: 
Open hse. Snday 1 to 5 p. m. 
7499 Riehmond St. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Bmmų pirkimas — Parfevtn&a 

Vsldymas 
Draudimai — Incomt Taz 

Notaristaa — Vertimai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

6456 So. Kedaie Ava. — 778-238S 

Michiana Shores (i vai. nuo Chi
eagos miesto centro) savininkas par
duoda gražioje vietoje sų medžiais 
— 3-jų miegamų bungaiow. Oro vė
sinimas daog priedų, su baidais ar 
be baldų, piius dar 2 sklypai su me
džiais. Prieinama kaina. Skambinti 

* l t —*44-54» 

Budraitis Realty Co. 
DRAUDIMAI ĮVAIRIŲ BŪBfC 

5 akrai žemes, 2 namai, puikus ve
das. Prie 12££ios ir Arcįier. Į97.008. 
Lemonte — 2 mflro namai po 4 batui. 
10 metų senumo. Kama $130,090. • 
12 butų mūras. Labai gerai pnžiu-
rėtas. Prie 63-čios ir Komensky. — 
$185,000. 

8348 So. Archer Avenue, WHlow 
Springs, III., 6 kamb. (3 mieg.) mflro 
bungalow. Įrengtas rfls>-s. 2 msi. ga
ražas. Platus lotas. $46.500. 

I mlegsnni mttr. rezidencija su pU-
nu valgomuoju. 2 mas. maro gara
žas. Prie 66-os ir Mozart. 

8 modernti butai. Labai gerai Uįlsi-
kytaš namas. Visi būtį po 4̂  kamb. 
Apyi. 55-os ir Kędzie. 

SO akrų fsnĮMi į pietvakarius nuo 
Lemont, m. Gsliras Bdsiyti sBypsis 

, naujai statybai. Kaina $3500 ui akrą. 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

H O U S E K E E P E R 
Femaie. Live in. Liucurious N. Side 
bome. Mišc. duties for young souple 
who entertain. Other help employ-
ed. Good salary. Your own suite. 
Speak English. References required. 
Call 944-5211 or 861-0990, ext. 21. 

VYANTED FLLL TIME HOUSE
KEEPER. Go. To care for infant and 
do general cleaning. North Soore 
suburb. Near train station. Referen
ces required- Some English neces-
sary. TeL - 433-2537. 

HELP WA>TED — VYRAI 

TAILOR WANTED 
PART TIME 

C a B -
RUDI CUSTOM TAILORS 

3 3 2 - 7 0 7 7 

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT 

buvusio savininke 2-jų 
apfild. butss. Oro vteini-

•DuOt-in" orkaite. Piius Biege-
lom IdDmai visam bute. Puikiai deko
ruotas. 2 blokai nuo $7. Kryžiaus li
goninei. Susitarimui apžiūrėti skam
binkit nuo pirmad. iki penktad. tarp 8 
v. r. ir 5 v. • . teL 

buvo atkviesta Clevelando Gran 
dinėlė, kuri pirmą kartą koncer
tavo Montrealio visuomenei. Di
džiulė, tam tikslui išnuomota 
Plsteau salė. buvo beveik pilna 
atvykusiųjų pamatyti šį šokių vie
lotą. Audringais plojimais ir ova
cijomis buvo palydėtas kiekvie
nas ]ų grakščiai ir meniškai at
liekamas tautinis šokis. Ypač vi
siems patikę tokie šokiai kaip 
rezginėli, našlinis jonkelis ir gai-
d y s. 

Po koncerto R. Lukoševičiūtė 
pasveikino ansamblį Montrealio 
jaunimo vardu ir jiems buvo 
įteikta dovana, o rengėjų vardu 
scenoje buvo pastatytas didžiulis 
krepšis gėlių. Aleksandrai Sagie-
nei buvo įteikta dovana nuo 
v-bos pirmininkės Danutės Stas
kevičienės — lėlė tautiniais dra 
bužiais. Visi buvo pakviesti į šv. 

Mielam lūmu ir broliui 

A. t A. JULIUI BOBELIO! mirus, 
DALI." ir dr. KAZĮ BOBELIUS su šeima giliai užjau
čiame jų skausmo valandoje. 

Angelą ir Vytenis Dirkiai 

Vilniaus Krašto Lietuvių s-gos 
metinis suvažiavimas įvyksta bir
želio 18 d. netoli Hamiltono, Pa-1 Kazimiero parapijos salę į jauni 
ris m. A. p . Česnulių rezidencijo- i mg pobūvį, kuris sutraukė nema
tė (Paris, Ont . 70 Main S L X3L: žą svečių. 
IE6) . Visi vilniečiai " praŠemij Kitą dieną įvyko iškilmingos 
daivyauti, nes _ bus svaj-stomi: pamaldos Aušros Vartaj šveatovė-

vadovas Liudas Sagys, pasveiki
nęs d-ją su 25 gimtadieniu, įtei-' 
kė jai dovaną — austą rankšluos
tį su įrašu "Lietuva brangi ma
no tėvyne". 

Po visų sveikinimų, visi sugie
dojo giesmę "Marija, Marija" tuo 
užbaigdami oficialią dalį. Po to 
sekė pietūs, o po jų išlydėjome 
mielą Grandinėlę namo su 
daina "Sudie, sudie". 

Pietų metu pasilikę svečia} ir 
narės turėjo progos išbandyti lai
mę dovanų paskirstyme. Dovanas 
laimėjo buv. operos solistė £. Kar
delienė, L. Balaišis. dr. P. Luko
ševičius ir P. Rudinskas. 

Išeivijos sąlygomis įsikūrusiai 
organizacijai ilgai išlikti yra gana 
sunkus uždavinys, tačiau jei ji 
jau 25 savo gyvavimo metus ir 
dar yra viena iš populiariausių or
ganizacijų bendruomenėje, tai jau 
pasako nemažai. Tokį jos popu
liarumą užtikrina tik kietas, na
šus ir pasiaukojantis darbas lie
tuvybei ir jos ateičiai. * 

Nijolė f>agdžfoaienė 

Mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame 

ALEKSANDRA ir LEONĄ TRAŠKUS 
ir ju šeimas. 

i 

Regina ir Alfredas Kuliai 

424* W. 63rd S t teL 767-*»0 

mSCSLLANSOGS 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 

snnrmnju i LIETUVI 
Ir kitus kraitut 

BOEDZINSKAS, 4MB Arriher A m 
CMcmgo, O . 606SI, totai. 927-5880 
>ooooooooooooooooooooooooo> 
•ooooooooooooooooooeooooooc 

NAMTJ APŠILDYMAS 

Ir perdirba dSl dalų. [deda 
Hldytavna. Kreiptis 

A. BANT8 — teL 447-88M 
oooooooooooooooooooooeoood 

4 

M 

V I E N O S A I S T R O S I S T O R I J A 
Šis romanai yra garsaus ispanu rašytojo M. Unamuno. 
Pradėjus romaną skaityti — nenorisi sustoti. Tikrai I 
mtriguofantis. IsVerte ii ispanų kalbas Povilas Gau- * 
čys. Išleido Būtos leidykla 1977. Knyga gaunama: 
Draugas 4545 W, 63rd Si, Chicago, DL 60629, Kai
na su peiiiuntiipu — {4.25 

3 ^ 

9 batą polkos mflrinia. Arti i r 
Kryžlaras IfiromnSi *17.<»« pnjaimj-

Erdros maro bansm!ow. t 
valgomasis. A^ti mdsų rastiną. 

9 botai ir btznis. Labai gw% 
portaclja. Arti bainyCloa. 

Taverna ir « kamb. butai virtoje. 
Reikia greit parduot Duokit paalflrjr-
ma. 

2-jo boto medinis. 112,009. 

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

2951 W. 63rd Street — 4 M - 7 » » 

SKELBIMAS 
BtateytM 4 butų mūras. A.tsklri 

nauji gazu Šildymai 2 auto muro ga
ražas. Platus sklypas. Marguetfr Pke. 
$43^00. 

TvmrUafM S-Ją batą miras. Nau
jas g a u Skrynias. 3 auto mūro ga
ražas. Didelis sklypas. Gage Pke. 
$3.5,600. 

uiraflhi apkaltai, su nauju stoge 
2-jų aukStu dįtttinMs namas. Naujas 
gazu Šildymas, nauja elektra- Dvigu
bai platus sklypas. Vakarą Marauette 
Pke. Pelningas. 525^00 

2 butų grotos mūras Marauette 
Pke. 2 atskiri galo ifldymai Irer^ta* 
beitmaitas. Grąžas. $32.000.00 

• kamb. ragtatadĮs, tvirto aOro. 
Priei parka. Labai dideli kambariai. 
114 vonios. $26.000. 

VALBIS REAL ESTATE 
M « Wm&k 71a* 8*fM* 

TaL 7I7-7S8i arto 7 t t48M 

Penka i t f " O r a u g ^ , 

ii kJtiema pas i ska i ty t i 

ooooooooooooooooooooooooofl 
M O V I N G 

UKRMNAĘ perkrmueto balo>ai (r gi. 
tua daiktus, b ii toU mieeto la4dV 
mai ir pflns apdraudė. 

BEL. — W A M06S 
<VV0A0<vv>o<y)0<>O0O0O<>0000«» 

M. A. Š I M K U S 
XOTAB¥ F C B l l C 

urooME TAI tie&ncm 
So, Ibpletrood, teL 2M-74N 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
OIMTNTU KSkvlctti 

PELH7rTBfia P I 
kitokį blankai. 

0000<><kK>0<>00000<><>0000<>OiOO< 

N A M y R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai įrengia vonias, 
vUlures ir naujas lubas, {rangia 
snmrariaa rfley. Daina. 
Ocmaa, teL 77M8S3 po 6 v. va*. 
X>000000<K><><K>000000000<>00<> 

••• HABIJA NOBUKIKNt 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAI 

SIUNTINIAI I 

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

Irairta 
m . — I7S-1882 

fMM 

flooooooooooooooooooooooooc 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALOMS 

b? 

i . BUBNYS _ Bei 
oooooooooooooooooooooooooa 

JZ$3 i , 1 ^ £%£*" 
OOniOS PABOELfl U P H M I 
SIUNTINIAI 1 UETUV4 
" l Halaaas 9L, <%U*ę* 1B. 

w «• et, c w < M £ D L 



TIKIU {LIETUVOS PRISIKĖLIMĄ 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jaunystės aps 'sprendimo ribos, ko
kią pasirinktumėte ateitį — pa
sauliečio ar dvasiškio? 

— Esu laimingas savo pašau
kime, ypač galėdamas dirbti sa
vo brciių lietuvių labui. Prieš 
40 mevų mane kunigystėn pa
skatino kelių idealistų kunigų 
pavyzdys ir noras dirbti savo tau
tai. Dabai, žinoma, yra skirtinga 
ir Bažnveia, kuriai tarnauju, ir 
pasaulis, kuriame gyvenu. Tačiau 
ir šiandien, tur būt, nėra gražes
nio kelio į ateitį, kaip tapti kuni
gu ir sugrįžti į mūsų išeivių tar
pą, kur iauno kunigo taip ilgesin
gai laukia mušu jaunimas: atei
tininkai ir skautai. Kokia čia be
galinė ir kilni darbo uirva... 

?nūsų spaudai? 
— Aplamai, mūsų spauda, ži

nant jos laikymosi sąlygas, savo 
misiją atlieka tikrai gerai. Tačiau 
joje pastebima ir trūkumų, k.t.. 
objektyvumo kitų atžvilgiu, nuo-

,1 liirdumo, platesnio princip ngu-
mo. Juk, juo plačiau, tuo prie. 
tiesos arč'au. 

Spauda, informuodama visuo
menę ir iormuodama viešąją opi
niją, turėtų respektuoti žmogų, 
sąžiningai tarnauti tiesai, ir jo
kiose aplinkybėse neskelbti me
lo. Juk nuo bolževizme Įkūnyto 
melo pabėgome Svarstant klau
simus a* vedant diskusijas, išjung
ti asmeniškumus. Visų spaudos 
žmonių akys turėtų būti nukreip-

t tos į du pagrindinius taškus: iš-

Kunigiško „genimo h^^gi N SfflS?^ * 
Lietuvoje pradėjote darbu su jau-^^1 * » t a W t a i * * * l 

nįmu ir sąlyčio su juo nenutrau
kėte iki įioh Jį pažįstate iš arti-* 

' Kokius skirtumus Pa$mlete
1 . planą l a k o m s 

jėgoms laisvinimo veiktoje ap
jungti ir suderinti. Koks trumpai 
buvo Jūsų pasiūlymas ir kaip 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1977 m. gegužės mėn. 19 d. I 

U J L VLADUI MINGĖLAI mkus, 
žmonai LIDIJAI, dukrai LIUCIJAI, sūnui ŠARŪNUI 
su šeimomis, seserims JUZEI ir ANELEI su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užu:jautą. 

Ona Kreivėniene 
Gema Kreivenaite 
Leonas ir Ramute Dambrauskai 
ir Klara Gečiene 

Teko girdėti, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybai prieš kiek laiko 

mų distancijų. 
matote tarp nepriklausomo* Lie 
*uvos ir išeivijos lietuviško jauni 
mo? 

-r- Tai du skirtingi pasauliai: 
Lietuvos jaunimas, atėjęs iš kai
mo, fiziškai ir dvasiškai b u w 
sveikas, pilnas entuziazmo ir ide
alų. Reikėjo meistro, nes medžia
ga buvo pavydėtinai puiki ir im-

Ąita į jį reagavo? 
— Taip, esu Amerikos Lietu

vių Tarybai rašęs. Raginau į vie 
nybę ir bendrą darbą su Lietuvių 
Bendruomene, Sugestijavau, kad 
politinei veiklai galėtų vadovauti 

Detroito skautų šv. Jurgio sueigoje ba'andžio 24 d. Pr skolininkių kaklaraišč'o įteikime matyti Mante Al 
kevičiūtė, Ramunė Ruksteiytė, Elena Zubrickiene, Alma Sventickienė ir Irena Sventickaitė. Kaklaraištį ri 
ša tuntin jikė Liuda Rugienienė. Nuotr. J. Urbono 

tuva yra vienos krypties gatvė, damas sekmadieniais mišiose, Ti- , INVALIDŲ SAVAITĖ 
Visos kortos yra okupanto ran-ikėjimo išpažinimo maldą turėtų 
koše. Kol tokia padėtis, nauda iš I pratęsti žodžiais: "1 ikiu ir į Lie- j Meras Bilandic paskelbė in-
bendravimo menka. Tačiau, re-jtuvos prisikėlimą, i jos laisvą ir Validų savaitę °-e°užės 15 21 
aliai žiūrint, mes norime ar ne-į nepriklausomą gyvenimą". ! , 

» £ . d , ragindamas tomis dienomis 

Mirus mylimam tėveliui Lietuvoje, jo sūnui 
J U R G I U I V I D Ž I Ū N U I 

IR Š E I M A I 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu. 

Tadas TaJIai-Kelpša 

norime, toks bendravimas vyko 
ir vyks. Mat, kiekvienas tuo klau
simu turi savo nusistatymą, ir 
juo vadovaujasi. Ar nereikėtu 
šiuo reikalu įkurti autoritetingą 
specialų komitetą, kuris tą klau
simą nuolatos studijuotų, sektų 
įvykius čia ir ten, darytų išva-

— Charakter is 
išauklėta valia. 

daugiau juos atjausti , sudaryti 

yra tobulai iiems S e r e s n e 3 d a r b o i r P r a gv- i 
Novalis : venimo galimybes. 

pasikeisdami. Tere ik tų užmiršti i d a s i r i a s rekomenduotų visuo 
Siu dienu lietuviškas j a i m i . ! visokias plonybes, o labiau zmre-

mas ateina iš įvairiomis blogybė-1 l i ***** ° m ^ Poimnės veik
utis apkrėstu miestų. Filmai, k o s *į* ~ t a i gyvybiniai tau-
spauda, televizijų bei radijų pro- t o s reikalaI- Atsakymo į savo pa-
gramos ir įvairios neribotos lafc- S I w m u s negavau, 
vės dažnai paskandina jauną Žinoma, su Lietuvių Bendruo-

anksčiau «*<*, kad iis m e n ė s pasinešimu į politinę veik-

mene?? Tiesa, kas retai atsitin
ka:, vieningos veiksnių rekomen
dacijos tuo reikalu visuomenei 
buvo pasiūlytos. Puikių analizių 
yra padarę atskiri įvykių stebėto
jai. Tačiau bendravimo proce
sas yra nuolatinis, vyksta išeivi
jos evoliucija ir ke'čiasi okupan
to taktika. Todėl turė'u būti ir 

žmogų anksčiau negu kad jis 
spėja subięstL Tačiau, nežiūrint į g a l i m a i r nesulikti. Tačiau rei 
vi«n tn miKii immim*. vra H.antr k ' a skaitytis su įvykusiu faktu, ir . . 
^ £ e ^ ^ T ^ X ^ ^ ****** neverta. ^ ™ v v k s m o a n a h Z e 
Tąi mūsų laikų būsimieji didvy- A b i e m P u s e m užsispyrus, trintis 
riai ir Šventieji. . tęs is be galo. I š t r in t ies mes pa-

— Ar išeivijoje prisiauginome tariame nuostolius, o naudos su
silaukia Lietuvos laisvės priešas. įpėdinių, kurie pajėgs tęsti trem 

ties misiją? Yra reiškiama nuo
monių, kad vyresnieji per ilgai 
nepasitiki jaunimo sugebėjimais 
ir metodiškai jų į aisakomingaz 
pdfeigas neįveda. 

—r Prisiauginome, bet nepa
kankamai. Darome mirtiną klai-
tlą. laiku neįtraukdami jaunimo 
į vyresniųjų organizacijas ir } po^ 
litinę veiklą. Pastebimas vienų 
antrais nepasitikėjimas. Jauni
mą nuo bendro darbo atbaido per 
didelis laikymasis senų Formų. 
Bet ir Jaunimas vienašališkai at 
meta autoritetą, nesiduoda vado
vaujamas, mėtosi į kraštutinu
mus. Dainai jam trūksta prak
tiškumo'. ; . ' , , . 

Dėl minėto nepas i t ik imo vie
ni nuo antrų laikės tiuBtikro-
i*. -i'makcijoje.-1 vyroanafląt .Den
gimus jaunimas nemėgsta lanky
tis. Organizuojami įvairūs rengi
niai specialiai jaunimui, pvz., 

jaunimo kongresai. Jie turi gerų 
pusių. Tačiau, mano manymu, 
jie nepateisina išlaidų. Ar nebū
tų ga4ima tas sumas sunaudoti 

efektingiau? Pvz., reguliariai 
ruošti vadų kursus rinktiniams 
laisvojo pasaulio lietuviams fau-
nnoliams-ėms, kad vėliau pras
mingiau įsijungtų į išeivijos veik
los sriautą. 

Jei tuo nepasirūpinsime, mūsų 
organizacijos ir įstaigos liks be 
vadų ir veikėją. 

.— Esate spaudos žmogus, ne 
tik kaip daugelio laikraščių skai-
tytojas, bet, bent seniau, ir eilės 
laikraščių bendradarbis. Dauge
lis laikraščių ir žurnalų susilau
kia iš Jūsų gausios medžiaginės 
paramos. Be to nuo r952 reda* 
guojate "Lietuvių Žinias", kurio
se ateities istorikas Califomijos 
gyvenimą pamatys visose detalė-
lėse. Todėl norėtųsi išgirsti Jūsų 
atvirą žodį mūsų spaudos klausi
mu. Kokie pagrindinė mūsų 
spaudos misija ir ar ją mūsų 
spauda patenkinamai vykdo? Ko
kie būtų pagrindiniai priekaištai 

Taipgi neigti Altos nebereika-
iingumą yra nerimta. Visuome
nės finansinė parama Altos veik
lai yra aiškus ir stiprus įrodymas, 
kad išeivijos masė kitaip galvoja. 
Pagaliau, ar tai mums svarbu. 
Mūsų pareiga kiekvieną ugnelę 
kūrenti, o ne gesinti. Tą darbą 
palikime mūsų tautos priešui. 

«e& Aitrus nuomonių išsiskyri
mas mūsų visuomenėje vyksta 
dėl ryšių su okupuotos Lietuvos 
žmonėmis, ūpai dėl jaunimo vy-

— Sovietų agresyvumo ir Ame
rikos neryžtingumo kontekste, 
hckią pramatote Lietuvos ateitį? 

— Mūsų tautos ateitis yra mū
sų rankose: ten pasilikusiųjų ir 
čia esančiųjų. Niekas kitas dėl 
mūsų tautos laisvės neis kovoti 
ir mirti. Ir Dievas padeda tik 

I tiems, kurie patys sau nori padė
ti. Kol mums nepritrūks ryžtin
gumo ir kovos dvasios, niekas 
mūsų įveikti negalės. Mūsų tau
tos laisvės priešas laukia mūsų 
dvasinės kapituliacijos. Tai kapi
tuliacijai priartinti tai grasina 
šautuvu, tai gundo daina. Bet 
tauta tėvynėje nepalūžusi. Prie-

kimo į Vilniaus u-to kursus pa- šingai, pasipriešinimo dvasia die-
sisemti lietuviškos šviesos. Kokia 
būtų Jūsų nuomonė tuo klausi
mu? >^. . . . - Suacs : - ~ ... 

—r- Būdinga, kad seniau bolše
vikai mūsų iėsksfc) str-šautuvu, o 

na iš dienos auga. Per trumpą 
laiką Lietuvoje atsirado net pen
ki pogrindžio laikraščiai. Į lietu
vio laisvės meilę senais laikais at
šipo dantys kryžiuočio, a'šips ir 

dabar pas mus ateina su daina bolševiko. Tik mes išeivijoje pa-
iršu 'TSualustTfti^ '&nS'aisrPasi-1 stangose padėti tautai turėtume 
keitė tik jų priemonės, tikslas gi būti dar labiau vieningi, dar la-
išliko tas pats —palaužti mūsų | biau susiderinę, dar labiau ryž

tingi. 
Kiekvienas lietuvis, dalyvau-

politinę rezistenciją. 
Bendravimas su okupuota Lie-

Netekus mielo Svyturiečio 

A. t A. JULIAUS BOBELIO, 
Svytujietį broli J0ffl|, TĖVUS bei kitus šeim:s na
rius nuoiirdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Švyturio Tautiniu šokly Grupe 

'•A 4 i., 

* K\K JOHN SlJCILLA 
& l 

G#Ws visoms progoms 
BEVERLY HILL3 G6LINYCIA 

2443 WEST 8»rd STREET 
Telefonai: PR ft-0833 Ir PR 8-4)834 

Taip pat naujoji Įtarta*** JT 
G«M DrMrtų krautuvė 

TTODA15V STORE 
IM8 Swtliwn Bwy. Oak Lava 

feH»-1318 

Gyveno 3920 W. 66 Street, Chicaao, Illinois. 
Mirė geg. 16 d., 1977, 10:35 vai. ryto, sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje iSgyveno 64 m, 
PasiHko dideliame nidrudime žmona UršoJa (Rimkutė), 3 sū

nūs Jacob. marti Mary, John ir., marti Virginia ir Ravmond. 4 
anūkai, 2 proatiūkai, brotfaBė Bassie Sacffla sa Seimą, kiti" giminės, 
draugai ir pažįstama. 

Veiioais buvo brolis mirusių Albin ir Alex. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 West 71 

Street. 

Laidotuvės įvyks penktad., geg. 20 d. iš koplyčios 9:15 vai. ryto 
bus atlydėtas j šv, Juozapo parapijos bažnyčią, 8801 S. Sagmaw 
Ave., kurtoje įvyks gedulingo- pamaldi nl velionies sielą. Po pa
maldų bug nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuo*rdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Vuiifldę: Žmona, (finus, marčios, anūkai ir proanūkai 

U & &C&. 0»ftW A- Petfflįf. Tel. 476-2245 

Brangiam sūnui 
A. + A. 

JUUUi VYTAUTUI BOBELIUI mirus, 
jo tėveliams DALIM ir DR. K. BOBELIAMS giliau
sią užuojautą reiškia 

Lietuviu Opera 

Mažeika y Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH VVESTERN WE. 

A. f A. 

PETRUI VIDŽIŪNO! Lietuvoje mirus. 
sūnums JURGIUI ir JONUI su šeimomis ir dr. JUOZUI 
VIDŽIŪNAMS bei kitiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Aldcna ir Vladas Daškevičiai 
Antanina ir Juozas Vasiukevlčiai 
Janina ir Vytautas Vasiukevičlai 

su šeimomis 

• 

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

ir 

E U D E I K I S 
UUD07UVTŲ DIREKTORIAI 

JOVYOAS P. GAIDAS ir GERALDAS f, OAlMIt 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4330-34 South California Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ii LA 3 9852 
4605 01 South Hermitage Avenue 

Telefonas YArds 7-1741-2 I 
i 

A. f A. ANTHONY ŽEMAITIS 
Gyveno 10028 S. Sawyer Avenue, Evergreen Park. Illinois, Anks

čiau gyveno Marąuette Parko Apyl. 
Mirė geg. 1« d., 1977, sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime marti Aibina Šemaitis, 2 anūkės 

Constance ir Josaan, sūnėnas prel. D. Mozeris, Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos klebonas, dukterėčios ir sūnėnai iš Mo-
zerių ir Jaruckų šeimų, Švogerka Valerija Mozeris, ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Sv. Ka*imiero Ses. rėmėjų dr-jaj ir T. Marijonų rė
mėjų dr-jai. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 S. Western 
Avenue. 

Laidotuvės jv-yks penktad., gegužės 20 d. iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėta- į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos až velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuo*irdžia' icvieeiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvaiti šiose la dotuvšse. 

Nuliūdę: Marti, anūkės, sūnėnai ir dukterėčios. 

Laid. direkt Evans ir Sūnūs — Tel. 737-8600 

įam sūnui ir broliiii 
*h*--H 3'¥t5^« 

A. t A. JULIUI BOBELIU! mirus, 
liūdinčius tavus dr. KAZĮ ir DALU BOBELIUS, jų 
šeimą ir artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liū-
dime. 

Juozas Kapočius su šeima 

P E T K U S 
•4AROUETTE FUNERA1 HOME 

T C V A S i i Š O N U S 

2533 West 71 St. Tel, GRovehiii 6-2345-6 
1410 So, 50th AveM Cicero T0wnhall 3-2108-9 

'•r** f T t T ^ p n <»• ' 'f 

AIKSTfi AUTOMOBUl.^MS 8TATYT1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai., 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

53A7 SO. LITUAN1CA AVJL Tel. Y Arės 7-3401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWJGZ) ir SŪNŪS 
2311 W. 23rd PLACE Tel. Virginia «7-*«7S 
2424 W. 69th STREET Tel. R ^ u b U c 7-1313 
11029 SouthWPst High»«y, Palos Hills, I1L Tel. 974-4410 

RETBAS BlELiONAS 

4348 SO. CALIFORMA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

POVILAS J. RIDIKAS 

• M SO. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911 

A. f A. 

Pik. ANTANUI RĖKLAIČIUI mirus, 
sunu VYTAUTE su šeima ii dukrą VID# su šeima 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jūra ir Juozas Ltnartai 

JURGIS F. RUDMIN 

331!) SO. LTTTANICA AVE. TeL YArds 7-113S-39 

VASAITIS - BUTKUS 

144« SO. Sftth AVE., CICERO, ILL, TeL OLympic 2-10OS 
. . 

« M « M « 
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x Lemonto Maironiu lituanis-
jtinės mokyklos mokiniai priims 
pirmąją komuniją sekmadieny, 
gegužės 22 d., 3 vai. p. p. St. 
Patriek bažnyčioje Lemonte. 
BL Lietuviškos šv. Mišias atna-

I šaus kun. J. Šarauskas. 
x "Jūsų "Draugą" pamilau 

X Illinois universiteto prof. j ir noriai skaitau. Labai ver-
Mindaugui Vygantui, M.D, Chi- į tinu žurnalisto G. Galvos ra-
cago ophthalmological society i šinius. Tai tikras politikas, vi-
pavedė suorganizuoti ir pravesti \ °>ada te singai permatąs politi-
cphthalmologų kongresą; kuris | ^his reikalus, daug geriau kaip 
įvyks Chicagoje š. m. gegužės: ^ad pramatydavo šio krašto 
20—21 d. Drake Hotel. Į kon- kai kurie buvusieji politikai" — 
gresą užsiregistravo ne tik iš i rašo mums nuoširdus skaityto-
JAV, bet ir iš viso pasaulio apie jas Stasys Ramonas iš Fieming-
500 asmenų. Mokslinėje pro-! tono, N. J., siųsdamas prenu-
gramoje paskaitų cikle daly-! meratos mokestį ir 12 dolerių 
vaus įvairių kraštų garsus spe-, auką. Dėkojame, 
cialistai. kurie nagrinės įvairias! X Kazys Linkus iš Miami 
su akių ligomis susijusias pro- Beach. Floridoje, aukojo 7 do-
blemas. lerius. Dėkui. 

X Stasys Vidmantas, mūsų x Aukomis po penkis dole-
spaudos bendradarbis ir akty-i r«*s dienraštį parėmė: 
vus LB veikėjas Melrose Parko! Elena Chinas, Sault Ste 
apylinkėje, šiomis dienomis iš-j 
vyksta ilgesniom atostogom įj 
Kanadą. Grįš tik rudeniop. 

X Lietuvių istorijos draugi
jos valdybos narių ir jų bičių 

Marie, 
Sophie Kunce, Corpus Christi, 
Elena Arlauskienė, Omahoje. 
Visiems maloniai dėkojame. 
X Alfonsas ir Ona Kinduriai, 

lių, Lietuvos istorijos mylėtojų, I žinomi ciceriškiai, dabar nuolat 
susirinkimas įvyks gegužės 20 d.; gyveną Gulf porte, Floridoje, 
7 vai. vak. A. Rūgytės bute. j yra nuolatiniai "Draugo" skai-
Pranešimą apie D. L. K Algirdą: tytojai ir rėmėjai. I r dabar, at-
padarys draugijos pirmininkas naujindami prenumeratą, at-
prof. dr. J. Jakštas. siuntė didesnę auką. Ačiū. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J, A. VALSTYBĖSE — Mokytojų ir jaunimo sru-

— Dr. Petras kr Elvyra P a - I ^ savaitėje apie naujausiąją 
mataičiai iš Los Angeles p r i e š , J A V P ^ o g ^ ą paskaitą skai-
daugiau negu metus buvo išsi-į^8 R ^ r d a s Mačiulis. Jis šiuo 
kėlę į West Point, kur jų žentas ! m e t u " • * • * daktorato laips-
buvo garsiosios karo akademi-1niui i š pedagogikos mokslų. 
jos dėstytoju, šiuo metu duk-" "Lituanistinė mokykla B arti ir 
rosšeimaišs ikekaįPietųAme-į t o l i" t e m a P a s k a i t j * s k a i t y s 

riką, nes žentas paskirtas Ame- J A V ffi š v i e t Tarybos pirm. 
rikos karo attache Brazilijon, j B r o n i u s Juodelis. Studijų savai-
Tad Pamataičiai grįžo vėl Cali-i tė *v>'ks WBP**o 1 4 ' 2 1 &*™-
fornijon ir apsigyveno Santa '*** Dainavos stovyklavietėje 
Monicoje. Dr. P. Pamataitis P r i e Mančesterio, Mich. 

vėl įsijungė į LB Talkos Lietu
vai komisijos darbą. Gegužės 
7 d. "Herald Examiner" dien-

VOKIETIJOJ 
— Kultūros Gienos Svarc-

Po "Draugo" romano premijos įteikimo iškilmh 
iš Los Angeles Juozas Kojelis, poetas K. E: i 
Al. Jurgutis. 

N įrauk je 
^ . c . d u a »-i. 

-t: dr K. Alminas, laureato tėvas, svečias 11 
f Eanli -aitis, sol. Ona Pliuškoniene ir muz. 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

raštyje paskelbė laišką, kriti- v a id e . Lietuvių kultūros draugi-
kuojantį Amerikos ambasadorių j a gegužės 20-22 d. Freuden-
Jungtinėse Tautose Andrew stadte ruošia lietuvių sąskrydį 
Youngą, kuris neteisėtas vy- ^ kultūrine programa. Gegužės 
riausybes randąs tik Afrikoje, j 20 d. — kava, susipažinimas, 
Ar p. Young pasiruošęs ir So- nakvynių paskirstymas, vakarie-

PARAPIJOS 
AUKSINĖ SUKAKTIS 

TAUTINIS AUKLĖJIMAS 
JAV-SE 

besiveržiančiu atstovu. 
Po prelegentų pranešimų, va

karo vadovui prof. B. Vitkui 
Švc. Mergeles Marijos Gimi- . . . . . . . . .. . . . . 

• • w Z. n 1 leidus, įsijungė ir pati publika, 
mo parapija, Marąuette Parke, K a z y g B r a d ū n a s į^į £abrėžė m o s a s t o s 
vadovaujama energingo -- . knygų etnografinę reikšmę mes norime išugdyti". Ši min-
manaus klebono kun. Antano , . ,.f&* ~ "r* V .• , , . . / , . • _. nn , . kaip tik šiuo metu, kai etnogra- tis buvo pabrėžta mokytojų, Zakarausko, gegužes 22 d. mini „ f ' ; . . . . . . . . . * \ . . T: . į J* . . fme sntis net palyginti jaunoje mokyklų vedėjų, tėvų konferen-

Mokykla turi būti mokrokos-
visuomenės, kokią 

vietų Sąjungos vyriausybę pa 
skelbti neteisėta, kur 15-kos 
narių Palitbiuras lemia dau
giau negu 200 milijonų imperi
jos reikalus, o toje imperijoje 
daugiau negu 50% žmonių yra 
nerusai", laiške rašo dr. P. Pa
mataitis. 

auksinę sukaktį. 
X Aukų atsiuntė: 3,50 dol. i 2 vai. p. p. koncelebruotas X "Tėviškės" liet. evangelikų 

liuteronų parapijos sekmadie-į_ v žebertavičius; 3 dol. —! šv. Mišias atnašaus vysk. Vin-
nines mokyklos tėvų komitetas | v Senkevičius, 2 doL — Kazys | centas Brizgys, dalyvaus kardi-
suorganizavo mokinių išvyką į |G e n č i u s . Dėkojame. 
Triton kolegiją ir visi smagiai 
praleido laiką. 

X Elena Kačinskienė iš St. 
Petersburgo, Floridoje, atsiuntė 
malonius sveikinimus ir 7 dole
rių auką. Ačiū. 

X Liet. evangelikų liuteronų 
"Tėviškės" parapija ruošia kon
firmacijos šventę, kuri įvyks 
gegužes 22 d., šį sekmadienį, 
10 vai. ryto parapijos bažny
čioje. £ i 

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

X Prano Čepėno Naujųjų lai
ko Lietuvos istorijos I-t. jau iš
spausdintas ir atiduotas įrišti. 
Užsisakiusieji iki š. m. geg. 25 
d. šią 560 psl. knygą gaus už 
$12.00, o vėliau reikės mokėti 
S15.00. Užsisakyti šiuo adr. J. 
Urbelis. 1649 N. Brodway, 
Melrose Park, Dl. 80160 (sk.) 

nolas Cody ir daug kunigų. 
Parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Lino, šiai iškil
mei labai intensyviai rengiasi 
repetuodamas Zangl mišias (lo-

X Marųuette Parko lietuvių 
namų savininkų draugijos narių 
susirinkimas bus gegužės 20 d., 
penktadieni. 7:30 vai. vak. pa- I ssZ T-- ooort c Tir i. ityniskai). Didingą Beetnoveno rapijos salėje, 6820 So. Wash- \ "£ . i v M mkus 
tenaw Ave. Reikia aptarti daug j __^ Uf ^le, 0 S P . " ' . . .' 

. - ., , „ 5 . Soliste Margarita Momkiene 
svarbių reikalų. Prašome visus 1 .__, _ " . , _ , 

I su misnu choru giedos Gounod 

Amerikoje susilaukia nepapras- ei joje, kurią Cook apskrities} 
to publikos ir valdžios dėmesio, švietimo tarnyba antradienį, ge-Į 
Suminėjo ir pavyzdį — neseniai gūžės 17 d., suorganizavo Pal- i 
federalinės valdžios Washingto- mer viešbuty, Chicagoje. Da-| 
ne įkurtą instituciją — Ame- lyvių buvo per šimtą, 
rican Folklife Center. Grynąjį Konferencijoje buvo pabrėž-j 
žemaitiškumą puikiai pavaizda-', t as reikalas į valdines mokyklas [ 
vo, žemaitiškai kalbėdamas, A.; reikiamai įvesti etninį elementą, | 
Pleškys. Sutinkamų knygų iš- atsižvelgiant į tautybes, ku-

gausiai dalyvauti. Benedictus. o su vyrų choru 
j "Šventoji Dievo Motina" 

traukas vaizdžiai paskaitė auto
riaus dukra dr. Mirga Girniu-
vienė. Vakaro užsklandai labai švietimo vadybos etninių studi 

rioms mokiniai priklauso. 
I š Washingtono atvykęs JAV 

tiko paties Aleksandro Pakal- jų vadovo pavaduotojas dr. 

Verdi operos "Likimo galia". 
Solistė Genovaitė Mažeikienė ir 
mišrus choras atliks Rubinštei-

jno Angelų giesmę. 
Šias giesmes palydės Eliza-

beth Cefani arfa, Povilas Matiu-
kas smuiku ir Arūnas Kamins
kas vargonais. 

Dirigentas Antanas Linas, 
asistentas Kazys Skaisgirys. 

5 vai. vakaro Martiniąue sa 

i š niškio žodis: padėka atsilankiu- Carl Epsteinas išryškino vy-
siems, padėka savo seimai, pa- riausybes prielankumą etninėms 
dėka ypač j j supratusiai žmonai studijoms. 
Emilijai Pakalniškienei. Vn , .. , , . , 

J Konferencijos dalvviams bu-
Iš tikrųjų visas vakaras buvo v o i š d a l i n t a spausdintos me-

graži ne tik lietuvišką knygą d ž i a g 0 S j k u r b u v o p a ž y m ė t a , 
mylinčių, bet ir visos, didžiai k a d C h i c a g a tei n e tirpinantis 
lietuviškos Pakalniškių šeimos k a t i l a s Q l y g v a i s i ų l ė k š t ė į 
šventė: dalyvavo abudu sūnūs g a U s iu įvairumu. Duotas sąra-
(Aleksandras ir Aloyzas) i r ( š a s chicagoje esančių svarbes-
abklvi dukros (Milda ir Mi rga ) . i n i ų t a u t i n i u ms titucijų. Iš Ue-
Visi jie yra jau svetimųjų kraš- į t u v i s k ų j ų tesuminėtas Balzeko 

iese 
tas. 

įvyks iškHmingas banke- ^ . augintiniai, bet ^žemaitiškos | ̂ et. y ^ m u z ; e j u s 
K. 

ALEKSANDRO 
PAKALNIŠKIO KNYGŲ 

VAKARAS 

šeimos užuovėjoje išaugę sąmo- Išdalintas ir bibliografinis lei-

nė ir satyrinė kūryba prie stik
lo vyno. Gegužės 21 d. prof. dr. 
J. Juraičio paskaita apie pasyvi
nį kaltės supratimą, bendras po
kalbis paskaitos tema, viešas 
vakaras. Dalyvauja J. Stasiulie-
uės vadovaujama tautinių šokių 
grupė "Viltis" iš Ciuricho, solis
tai M. Panse iš Bonnos ir R. 
Daunoras iš Paryžiaus, fleitinin
kas P. Odinis, pianistė R. Lamp-
satytė. Bus gintaro parodėlė 
(P. Ivinskienė ir dr. E. Šreifel-
dienė). Gegužės 22 d. pamaldos 
šv. Elzbietos koplyčioje, pietūs 
ir atsisveikinimas. Lietuvių kul
tūros draugijos vaidybos posė
dis. 

LENKIJOJ 
— Vroclavo lietuvių seklyčio

je buvo suruošta vietos lietuvio 
dailininko Jono Bastakio-Basta-
kevičiaus medžio šaknų — eks
ponatų paroda. Susirinkusieji 
vroclaviečiai gėrėjosi kūriniais, 

— Vita Valikonytė - Talan- j kuriuos sukūrė pati gamta. Dail. 
dienė — lyrinis - koloratūrinis; Bastakevičius gimė Tauragės 
sopranas atliks programą Itha- j apskrityje. Iš jaunų dienų do-
ca Muzikos klubo 25 metų įsi-jmėjosi medžio apdaila ir droži-
kūrimo sukaktuviniame bankete; nėjo lietuviškais motyvais įvai-
gegužės 23 d. 8 vai. vak. Wo-Irius dirbinius. Parodos metu 
mens Community Bldg., Ithaca, i eksponatais domėjosi ir Lenki-
N. Y. Dainuos lietuvių kompo- jos muziejai, tačiau Bastakevi

čius nesutinka jų pardavinėti — zitorių (G. Gudauskienės, A. 
Vanagaičio) ir Verdi, Bellini ir 
W. Watts kūrinius. 

jo paties butas paverstas lyg ir 
muziejumi. 

mais su kitais, kurie tuo inte-
resuosis. 

Bruce C. McQuaker. imigra-ningais ir veikliais lietuviais. 
Akademinei programai pasi- , ... ... „ „ 

baigus, vakaro dalyviai buvo! ^ J * * ^ r a s a « ieid^ų 11 j jAV-bėse yra pilna laisvė įvai-

| dinys apie įvairių tautų litera- Į cijos pareigūnas, pabrėžė, kad 
turą. č; 
tautybių. Deja, lietuviai 

mes: kultūros gyvenimu. 
ponios E. Pakalniškienės pavai- i ĮZLT*"- ~J~' Z^T* n e - i r i o m s ^ t y b ė m s gyventi savu 
ZiZi _, ;„ ; j 5_ : „ \ į t raukt i ir tai ženklas, kad mes i kt 

Negrų Du Sable muziejaus i jos dalyviai apžiūrėjo sureng 
tinti skaniais pyragais ir kava. I , , . , . ' _. 

• P » . Jaunimo centro kavinė Chi-(Buvo gražios progos dar ir ^ ; ^ n e p a r o d o m e reikiamo verz-
Eima Janulevičiūte. žurnalistikos ; C3^oje vis labiau virsta jaukių, [ liau tarpusavyje pasišneku-' 

tūra. Priešingai, etninės gru
pės daugiausia turi laisvės 
Amerikoje. 
Pietų metu pasakė patrauk

lią kalbą, humoru perpintą, 
rašytojas H. M. Petrakis. 

Pertraukos metu konferenci-

čiuoti ir pabendrauti su visa 
Pakalniškių šeima. kz 

X Jaunučio Puodžiūno Bale- studentė, vadovavusi programai i kamerinio sukirpimo kultūrinių 
to stadijos dešimtmetis. Šia pro- "Draugo" premijos įteikimo metu įvykių vieta. Žodinio, muziki 
ga galėsite pamatyti du baletu N u o t r k u n - V ' R l m s e h o Į nio ir vizualinio bei vaidybinio 

tai populiariąją Gershwin'o i x Gen. št. pulk. Itn. Alek- pobūdžio kultūrinių vakaronių, 
Mėlynąją rapsodiją ir D\arionio sandro Andrinšaičio dešimtųjų programos ir knygų sutiktuvės 
Mažąją siuitą. Vakaras įvyksį mirties metinių ir Olgos An-, yra tapusios Chicagai būdingu 
geg. 21 d., šeštad., 7:30 v. v.; drhišaitienės vienerių metų pro- kultūrinės veiklos bruožu. Net 
Jaunimo centre, dalyvaujant V.! ga šv. Mišios bus atnašaujamos įprastų penktadienių dažnai jau 
Karosaitei, J. Puodžiūnui ir vi-į T. Jėzuitų koplyčioje, gegužės nepakanka. Kai ką reikia kelti K a , ; r ^ ^ w ; ; . ^ 
sai baleto studijai. BUietai gau- 21 d., šeštadienį, 9 vai. ryto. į taipgi patogius šeštadienių. . . . . , J ' ' , . m ? L 
narni prie įėjimo. Maloniai kvie- Draugai ir pažįstami prašomi | vakarus. 
čiame visus. (pr.) į dalyvauti šv. Mišiose ir prisi

minti juos savo maldose, (pr.). 

kuratorė dr. M. Burrough savo j tas parodėles tautinių grupių: 
Buvo išdalintos etninio švieti- pranešime pažymėjo, kad jos j švedų, turkų, vokiečių, meksi-

Jose pa/ymėta,, lankytoje Kinijoje, Lenkijoje i kiečių, graikų, lenkų, italų, in-

PALAIDOTAS 
A. A. JULIUS BOBELIS 

Po ilgos ir sunkios ligos mi
ręs a. a. Julius Bobelis buvo pa
laidotas vakar. Į laidotuves iš 

mo taisyklės. 
kad kur tik yra tautinė 50 mo- \ir kituose socialistiniuose kraš-
Kinių grupė, kur tik 20% moks- j tuose daug geriau respektuoja-

X NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė- • x Meno mėgėjų parodos ati-
nesiniais įmokėjimaia ir priei- darymas bus rytoj, penktadienį, 
namais nuošimčiais. 7:30 vai. vakaro Jaunimo cen-

Mutual Federal Savings, 2212 t r e - - (Pr->-

Toks kultūrinis vakaras kavi
nėje buvo ir praėjusį šeštadie
nį, gegužės 14 d. Vienu kartu 
buvo sutiktos ir aptartos net 
trys Aleksandro Pakalniškio 

neliai Alena ir dr. Mykolas De-
veniai, iš VVaterburio — dr. J. 
Vileišis; atskrido dr. Kazio Bo
belio brolis Jurgis ir sesuo Lai
ma ir daugelis kitų artimųjų. 

Laidotuvių išvakarėse koply-

Telef. 
(pr.) 

X Panevėžiečių linksmas tra-

West Cermak Road 
M 7-7747. 

knygos: "Mes grįžtame", "Metai jeioje buvo suruoštas atsisveiki-
praeityje" ir "Žemaičiai". Įnimas su velioniu — jaunuoliu, 

leivių priklauso kuriai etninei! m a etninė kultūra, 
grupei, ten yra reikalas įvesti! Kun. J. Prunskis atkreipė 
mokymo programą, atitinkančią į dr. Burrough ir klausytojų dė
tai grupei. Kur neangliškai! mesį, kad Sibire, kur yra tūks-1 angliški leidiniai apie Lietuvą, 
kalbančių- moksleivių mažiau Į tančiai lietuvių, neleidžiama j margučiai, gintaro puošmenys, 

dėnų, slovėnų, šveicarų, gudų ir 
eilės kitų. jų tarpe ir lietuvių. 
Tuo pasirūpino Balzeko muzie
jus, talkinamas M. Krauchunie-
nės. Lietuvių skyriuje buvo 

negu 20, ten turi būti įvesta ga
limybė laikyti egzaminus iš jų 
kalbos ir gauti kreditus. 

Įvairiomis temomis vyko 
svarstybos trijose salėse. Vie
noj Stanley Balzekas painfor
mavo apie jo suorganizuotame 
muziejuje randamas lietuvių 

turėti lietuvių mokyklų, negali
ma išleisti lietuviško laikraš
čio. Pačioj Lietuvoj nė^a lais-

šiaudinukai, juostos, Lietuvos 
žemėlapiai, lietuvių virimo re
ceptai ir kt. Airiai linksmino 

vės dėstyti Lietuvos istoriją. 1 dalyvius, pūsdami savo triūbas, 
Etninės kultūros knygos, iš- Į švedų kilmės mokytojas ir ara-
spausdintos JAV-bėse, negali j bo kostiume jaunuolis drauge 
būti nusiųstos į Lietuvą. Vyk-Į su moksleiviais ir vyresnėmis 
doma rusifikacija ir slopina- i mergaitėmis demonstravo šo-

x Kun. -Joną*. Ridikas, SJ, j Vakarą trumpu žodžiu atida-
tautines vertybes. Papasakojo, j mos tautinės kultūros apraiš-, kius. 

kurį suorganizavo Chicagos jū- j kar per 10 metų muziejus iš-1 kos. Klaida skelbti, kad ko- Po pietų buvo pakartota tri-
iš Clevelando, atsiuntė 60 dol.; rė autoriaus vyriausias sūnus 
auką Ateitininkų šalpos Fondui,; Aleksandras, pakviesdamas to-

dicinis pobūvis busT gegužės 21 ] ^ i u o s gavo iš vieno asmens, ūmesnei vakaro programai va
ri 7 vai vak B Pakšto salėje r ' o r i n č i o b ū t i n e ž i n o m u . kuris dovauti prof. B. Vitkr 
Kviečiami visi. Kvietimus įsigy- i Perskaitęs a. a. Pr. Dovydaičio • etnografiniu aprašų 
ti skambinant PR 8-6742 arba j monografija paveiktas jo dos- į "Žemaičiai" aptarė irgi žemaitė; sargybos. Trečiadienio rytą ve-
T T- - ..LHH, • _ _ ; • * • • / > ' numu studentams, jaučiasi sko- Stasė Petersonienė. Apie dieno-> lionio karstas buvo pervežtas į L.L 0--5629 ir prie iejimo. (pr.) 1 , . J . . . . . - , . . . r ,.._ . . . . , , .. „ . . 1 hngas jo garbingam pnsimim- rastinio pobūdžio knygą "Mes 1 svc. M. Marijos Gimimo para-
iilliliimiiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiiiiiimilliliiili m u i . Fondas abiem yra labai; grįžtame" ir apie atsiminimų į pi jos bažnyčią, Sv. Mišias už 

ros skautai, kuriems Julius pri- Į sprendė daug problemų ir yra I munistinėse valstybėse dau-
klausė. Atsisveikinimo metu 
kalbėjo skautų vienetų atsto
vai, kun. A. Stasys. Prie kars-

knygąito budėjo jūros skautų garbės 

pasiruošęs pasidalinti patyri- giau pagerbiama tautinė kul-

• A. a. Leonardo šimučio! dėkingas 
surinkta dokumentinė medžią-j 
ga — kaip Amerikos lietuviai; 
laimėjo VVashingtono užtarimą 
pavergtai Lietuvai ir kaip siekė 
išlaisvinti Lietuvą, yra paskelb-

(pr.). 

MOKESTIS l Z I.AIVA 

pluoštus, sukauptus knygoje!jo sielą atlaikė kan. V. Zaka-
"Metai praeityje", kalbėjo Juo- j rauskas. solo giedojo sol. Pru-
zas Masilionis. Abu prelegentai dencija Bičkienė, vargonais gro-
išryškino šių knygų puslapiuo
se paskleistos etnografinės me-

jo A. Kalvaitis. Pamaldose da
lyvavo vysk. V. Brizgys, para-

Chicagos parkų distriktas už džiagos autentiškumą ir asme- pijos klebonas A. Zakarauskas 
ta knygoje "Amerikos Lietuvių I vasarai pastatymą laivų, naudo- r.iškų pergyvenimų tiesioginu-1 daugybė lietuvių kunigų ir pilna 
Taryba". Knyga kainavo 10; jamų pasivažinėti po ežerą, ims mą, įgyjančius ir apibendrinau- i bažnyčia žmonių, ypač iš gydy-
dol., dabar ją "Drauge" galima j iki 1.500 dol. už sezoną, tačiau j čios prasmės, susijusios su ne-' tojų šeimų. Po pamaldų ilga 
gauti už 3.35 dol. su persiun- kaina bus nustatoma atsižvel- priklausomos Lietuvos laikotar- automobilių vilkstinė palydėjo J M ^ ^ ^ ^ ^ , p a r u o š i a n t siuntmius^uvalkų trikampyje 
timu. (pr.). giant j laivo didumą, ilgumą, pm ir laisvėje brendusių jauno-Į a. a. Julių Bobelį į Lietuvių gyvenantiems lietuviams. Iš kairei: Marija Gotceiuenė, Grožvyda Gied-
liilllllllliiillilliillllimiliiiniiiiiiiiiiiuiii n a u d o ^ a m * elektrą. |sios kartos tipingu, gyvanlman j tautines kapinei. -aitvt* ir Am«Hi» RAi#«i*n* V,«H. V MA«;U— raitytė ir Amelija Baleižienė Nuotr, V, Noreikai 

jų priešpietinių grupių diskusi
jos, kad. dalyviai galėtų įsijung
ti į kitą grupę negu prieš piet. 

Apskritai, konferencija buvo 
gerai organizuota, vyko nuo
širdžios diskusijos, buvo galima 
užmegzti ryšius su kitomis tau
tybėmis ir su švietimo pareigū
nais. Gaila, kad iš lietuvių te
buvo tik trys minėtieji. 

Pietų metu vienas čekų kil
mės mokytojas visiems prie 
stalo esantiems pasakojo, kaip 
jis matė lietuvių operą "Jūratė 
ir Kastytis" ir kaip jam labai 
patiko. Jis ir operą lietuviš
kai vadino. • 

Po visos programos, lenkai 
rodė savo imigrantų filmą. De
ja, atėjo žiūrėti tik dvi mote
rys. 3. Daugailis 
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