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„Žalgirio" pergalės 
ir KGB rūpesčiai 

-

Detalesnis reportažas iš Vilniaus apie spalio mėnesio riaušes 

• • 

(Tęsinys iš Šeštadienio) 

visą laiką juokėsi, atseit, "išnie- tekę. O išvaikius minią, netru
kino vėliavą". Didžiulė minia, kus I-mos tarybinės ligoninės, e-
žinoma, negalėjo netrukdyti ir s?nčios kitoje Lenino aikštės pu-
transporto eismui, o trukdę jai sėje, traumatologinis skyrius bu-

Stadione buvo gausu milicijos žygiuoti troleibusai buvo ėjusių- vo perpildytas sužalotais žmonė 
Ir saugumo agentų- Tačiau jie pa- i u nustumiami atgal. Eisena žy- mis. Nemažai buvo ir saugumie 
sirodė bejėgiai sutramdyti įsiaud- fiavo dainuodama lietuviškas čių pamuštais paakiais. 

Minia plūste dainas '"Ant kalno mūrai" ir Ši valdžios atstovų nelengvai 
Vilniaus saueumo V*siekta pn&te P 1 ^ l i a u d i e 

-s*_ /.-°„ .„• masę labai suerzino valdžios vir 

rinusius žiūrovus. _ r 
paplūdo iŠ stadiono ir savaime k t • Girdėjosi ir Lietuvos himno 
susiorganizavusi, patraukė prie Posmai, lies 
Žaliojo tilto. Cia ji atsirėmė i gy- rūmais ir Lenino aikšte (jos vi- ^ m m t i n k a m ą i r u o š i 
vą užtvarą. Gausus būrys įvairaus duryje stovi Laimo paminklas) „ ^ ^ rungtynėms" buvc 
rango milicijos pareigūnų, tvirtai emanc.us pasit.ko stiprus, geriau n u b a u s t i ^ ^ £ £ ™ 
susikibę rankomis, mėgino minia susiorgamzavemriiciios, saugu- m o ^ ^ ^ ^ w ^ £ ^ 
dar sustabdyti, kad ji nepatektų j J . « a ų • MVD kanškių buria,. ^ ^ ^ d i e n o s Q ^ 
centrines miesto gatves. Tačiau Cia minia buvo suskaldyta ir .s- $ ± ^ _ 
ši užtvara buvo lengvai pralauž- stumta i šalutines gatves. Pa- ^ ^ b u v o ^ ^ 
ta ir milicininkai minios srauto grmdmis mušis tarp demons ran- a u t o m o b i l i u > n e ž i n 5 a n e i k ą 
buvo išsklaidyti. Minia toliau * ir ginkluotų valdžios atstovų, a t y e ž u s i n d k o j į l a u k i a n č i ų . 
traukė Lenino prospektu, nešda- atrodo, įvyko ties Tauro kalnu. 
ma vieną Melninkaitės gatvėje Daug žmonių buvo suimta. Suim- Po dviejų dienų — X. 10, taipj 
nuplėštų vėliavų. Aidėjo šūkiai: tuosius tempė į automobilius ir pat 19 vai. tame pačiame stadione] 
"Rusai, nešdinkitės iš Lietuvos!", v e ž e i surinkimo punktą Kalnų prasidėjo "Žalgirio" komandt 
"Laisvę Lietuvai!" Ties Vienuo- parke. Iš čia, žiauriai primušę, rungtynės su Smolensko "I~kra 
Ko gatve iššokęs milicijos būrys vienus paleido, privengdami, ma- Vėl rezultatu 2:1 laimėjo "Žalgi-1 

atėmė tarybinę vėliavą, kurią tyt, perpildyti kalėjimus šimtais ris". Ir vėl daugiatūkstantinę žiū 
tuo metu nešė XI klasės moks- areštuotų jaunuolių ir pernelyg rovų minią apėmė parididžiavimo 
leivis iš Kauno. Vėliau paaiškėto, išgarsinti įvykius, o kitus misi- jausmas sava komanda: nors fut-
jog saugumiečius labai supyki- vežė. Iš viso suimtųjų buvo tiek, D o l e lietuviai nugali rusus! 
no tai, kad nešusieji tą vėliavą kad kalėjimų visiems nebūtų už- (Bu* daueiau. 

Jninia-us kampelis — Gedimino gatvė, jos gale katedra, tolumoj Gedimino pilis 

ŽMOGAUS TEISES IR AMERIKOS POLITIKA 
Valstybes departamento konferencija kviestiniams tautybių atstovams 

Vasario 27 ir 28 Washingtone, visuomeninių organizacijų bei in-
Valstybės departamento patalpo- stitucijų veikėjai iš visos Ameri-
se, buvo sukviesta konferencija kos. Žinoma, dauguma buvo iš 

AMERIKOS ĮSPĖJIMAS 
SOVIETŲ SĄJUNGAI 

i Moro lik'mas 

lime leisti, kad kuri kita tauta 
mus viršytų karine galybe", sa
kė Carteris. 

WlNSTON — SALEM, N., 
C — Prezidentas Carteris pa
sakė pirmą kalbą apie gynvbą; 
ir ir įspėjo sovietus bei Kubą, Į 
kad karinės ekspansijos sulai- \ 
kymas nėra privalomas tik vie- \ 
nai pusei, bet visiems. Amerika j 
su sovietais yra pasiruošusi ben; 
dradarbiauti socialinėj, m o k s l o ! _ . . . . . , , . , , , 
- . . . . , . \ strateginių gmklų balansą, kad 
ir ekonominėj programoj, bet- _ , . _ * ZUZ^J? Z ^ ~ 

nežinomas 

Užsiminė • ir ginklų apriboji
mo derybas: "Anksčiau negu 
aš Amerikos vardu paprašysiu 

SALT, turėsiu būti tikras, kad 
sutartis garantuoja išlaikyti 

"jei jie nenori parodyti geros 
valios ir suvaržyti savo raketų 
programos bei kitų ginklų plė
timo ir nesiliaus kištis į kitų 
Salių ar kontinentų reikalus, tai 
Amerikos visuomenės pritari
mas su jais bendradarbiauti 
baigsis". 

Į tuos žodžius Maskva labai 
greitai reagavo, ir Tass tuoj at 
siliepė, jog tai noras baigti de
tante i r pradžia grasinimų. 

Carteris minėjo reikalą išlai
kyti strateginį balansą su so
vietais i r stiprinti j .gas . atšilai 
kyti prieš bet kuriuos grasini
mus mūsų sąjungininkams ir 
gyvybiniams interesams Azijoje 
ir Vid. Rytuose. Balansas turės 
būti suderintas, sujungiant ka
rines jėgas, politines ir ekono
mines programas. "Mes nega-

Vyriausybes byla 

laikraščiui 
OTTAWA. Kanados vyriausy 

b* iškėlė bylą "Toronto Sun" 
laikraščiui, jo redaktoriui ir lei
dėjui, už paskelbimą neskelbti
ni}, slaptų, gynybą liečiančių 
dokumentų. Byla teisme bus 
tvarstoma balandžio 7. Aukš
čiausia bausmė už tokius nusi
kaitimus yra 14 metų kalėjimo. 

galima patikrinti sovietų ap
siribojimus". Pripažino, kad 
sovietų pajėgos ir ginklavima-
sis Europoje yra didesnis nei 
reikalinga tik gynybai. Nors 
Amerika strateginiais atomi
niais ginklais ir pranašesnė už 
sovietus, bet jie lenkia savo 
tradiciniais ginklais ir "juos ga 
Ii naudoti politiniam šantažavi
mui, spaudimui ir mūsų intere
sų grasinimui"-

ROMA. — Aldo Moro likimas 
nebuvo žinomas ir vakar. Suim
ta s vienas įtariamasis. Policija 
ir kariuomenė krečia įtartinus 
namus, rūsius, paliktus pasta
tus. 

Gatvėje, kur buvo pagrob
tas Moro ir nušauti penki jo 
saugai, būriuojasi žmonės ir ne
ša, krauna gėles. 

aptarti Amerikos užsienio politi
kai žmogaus teisių reikalais. Į 
Eltos klausimus apie tą konferen
ciją atsakė joje dalyvavęs Vincas 
Rastenis. 

Koks buvo tos konferencijos 
turinys? 

Pirmą dieną buvo paliestos ke
turios temos: Amerikos užsienio 
politikos prioritetai 1978 metais; 
žmogaus teisių klausimo vieta už
sienio politikoje; žmogaus teisės 
ir tarpvalstybinės organizacijos; 
Belgrado konferencija. 

Kaip tie dalykai buvo svarsto-' 
mi? 

Atitinkami valstybės sekreto
riaus pavaduotojai ar padėjėjai 
temas labai trumpai referavo ir 
paskui atsakinėjo į dalyvių klau
simus, pastabas ir nuomones. 
Anksčiau panašiose konferencijo-

rytinės kontinento pusės. Stiprus 
nuošimtis buvo rytų europinių 
tautinių organizacijų veikėjų. Pa
lyginti nedaug buvo afrikinės 
kilmės etnikų, kiek daugiau bu
vo u spanikų, nedidelė, bet stip
riai inteligentiška buvo indėnų 
grupė. Lietuvių buvo daugiau 
kaip tuzinas: penki ar šeši iš 
L. Bendruomenės, du čikagiškia-' 
iš L. Tarybos, po vieną ar porą 
ir Religinės šalpos, Vyčių, Alum-
nų ir t.t Vienas lietuvis buvo 
kaip Amerikos tautinių grupių 
konfederacijos pirmininkas. 

Kuo vadovaujantis pasirenka
mi į tokias konferencijas kviečia
mieji? 

Žiūrint į dalyvių margumyną, 
atrodė, kad rengėjai pasirinko or
ganizacijas ir asmenis, apie ku
riuos buvo kaip nors patyrę, kad 

kad girdėjom kalbėtojų, nors ir 
nelabai tvarkingai, bet labai uo
liai kartojančių ką tik kitų jau 
pasakytus, jiems prie širdies, da
lykus. 

Konkrečiai, girdėjau tik tris 
mūsiškius viešai konferencijoj 

JT daliniai Libane 

NEW YORKAS. — Jungti
nių Tautų Saugumo Taryboj 
vyko debatai dėl Izraelio inva
zijos. Libano ambasadorius 
Ghassan Tueni minėjo, kad pas
kutinis įsiveržimas į jo terito
riją buvo pati didžiausia ir 
žiauriausia agresija JT istori
joj. Izraelio amb. Chaim Her-
zog teisinosi, kad ta i buvo pa
daryta ne prieš Libaną, bet 
prieš 5,000 teroristų, radusių 
prieglaudą kaimynystėje, i r 
kad ST svarsto ne tai, kas rei
kia svarstyti. 

Nors Amerika i r nepritarė, 
bet kiti ST nariai nubalsavo leis 
ti dalyvauti ir PLO ats tovui . 
Palestiniečiai Jungtinėse Tauto 
se tur i stebėtojo teisę. 

Saugumo Taryboje debatai t e 
sėsi i r vakar. Amerika forma
liai pasiūlė p :etiniame. Libane 
laikyti Junginių Tautų kariuo
menės dalinį, apie 3,000 vyrų. 
Buvo jaučiama, kad siūlymas 
bus priimtas. 

Mirties bausme 
AK Bhutto 

ISLAMABAD. — Znlfikar 
Ali Bhutto, buvęs Pakistano 
ministeris pirmininkas, aukštes 
niojb teismo nuteistas mirties 
bausme. Penkių asmenų teis
mas dėl bausmės susitarė vien
balsiai. J i s buvo kaltinamas 
1974 metais įsakęs nužudyti sa-

se dalyvavęs A Gureckas sakė, i jie gali domėtis žmogaus teisių 

" • 
Egzekucijos Zaire 

Nelaukiama potvynni 

KINSHASA — Zaire buvo 
sušaudyta 13 karių ir civilių. 
Jie organizavo sąmokslą prieš 

kad tada (Kissingerio laikais) pa
reigūnai daug primygtiniau in-
doktrinuodavę dalyvius, labai ma
žai laiko tepalikdami jų klausi
mams ar pasisakymams. Dabar 
buvo atvirkščiai: pareigūnai ma
žai kalbėjo, daugiau klausėsi vi
suomenės balscv 

O kas gi buvo tie visuomenes 
balso reiškėjai? 

Jei genys margas, tai ši kon-
prezidentą Mobutu Sese Seko. į ferencija buvo dar margesnė sa-
Juos rėmė svetima valstybė ir .vo dalyviais. Kviestų ir iš anksto 
jos diplomatai sostinėj, tik ne- įsiregistravusių sąraše buvo 451. 
pasakyta, kas buvo toji vals-' Atvykusių buvo gal kokiu šim-
tybė. tu mažiau. Tai buvo įvairiausių 

- , - - , rK-^'?-'-,--?.'r?.-.-'•%•-. 
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Atlanto pakrantėje, Malas valstijoje 

problemomis. 
Grįžtant prie turinio: kas dė

josi antrąją konferencijos dieną? 
K ryto buvo kedenamos dar 

trys temos, liečiančios žmogaus 
teisių ryšį su Amerikos ūkine bei 
karine parama "Trečiojo pasau
lio" šalims, su politinių pabėgė
lių problemomis ir su Amerikos 
interesais apskritai. Paskui buvo 
susiskirstyta į keturias sekerjas, 
kur kiekvienoj konkrečiau kalbė
tasi apie žmogaus teisių bėr'as 
Afrikoj, Azijoj, Europoj ir Lotynų 
Amerikoj. Popiet kitos keturios 
sekcijos: apie žmogaus teisių gy
nimą bei įgyvendinimo akciją, 
ap:e jų aiškinimą piliečiams, apie 
disidentų bei žmogaus teisių gy
nimo aktyvistų vaidmenį ir apie 
žmoeaus teisių gynimą bei įgy
vendinimą Jungrnėse Valstijose. 
Lietuviai daugraus'a dalyvavo 
Europos, o paskui —disidentų 
vaidmens sekc'iose. Po to. bend
rame po^ėdyie, birvo pa'e"kta sok-
ciiose vykusių diskusiių peržva1-
ga ir jose sutartos rekomendaci
jos. 

Lietuvių tautos, Lietuvos kata
likų ir paskirų Lietuvos žmonių 
teisių laužymus girdė:om mini
mus tikrai daugia'i kartų nesru 
mūsų ten buvo. Girdėjom va1-
džios atstovų, k'tų referentų ir vi
suomenės atstovu nelietuvių pa
reiškimuose. Todėl mums nebeat
rodė reikalinga ar prasminga dar 
ir savo dvylekiais būtinai aiškin
ti jau pakankamai gerai primin
tus ir paaiškintus daykus, ypač, 

prabilusius. Bendruomenės pirmi- vo politinį oponentą. Prisidėjo 
ninkas A Gečys disidentų vaid
menį svarsčiusioj sekcijoj patarė 
pasiūlyti Valstybės departamen
tui, kad sudarytų tiems reikalams 
stebėti patariamąjį organą (advi-
sory council), sudarytą iš parink
tų nevaldinių organizacijų atsto
vų. Pasiūlymas buvo priimtas. 
Vėliau paaiškėjo, kad ir kitose 
sekcijose buvo iškeltas panašus 
sumanymas. 

Vyčių atstovas, berods iš Wa-
shingtono, ilgokai ir per smulk
meniškai pasakojo apie kliūtis, 
savo sutiktas, besilankant Lietu
voje savo kilmės šaknų jieškoti. 
O mūsiškis etninių grupių konfe-1 
Aeracijos pirmininkas išdėstė 
skundą, kad rytų europiniai pa
bėgėliai ir mažumos iš baltųjų 
etninių grupių negaunančios ly
gių privilegijų su kitomis mažu
momis. Kadangi toks pareiški
mas buvo padarytas po Imigraci
jos komisionieriaus pranešimo, 
tai atsakymas į tai buvo: "At
leiskite, aš rūpinuos imigruojan
čiais pabėgėliais tik ligi jie pa
siekia Ameriką, o paskui jų even
tuali globa įmanoma kitų institu
cijų kompetencijoj". 

Baigiamojo pobūvio metu. ga' 
ir kitomds progomis, mūsišloa' 
matėsi ir kalbėjosi su senaTs ir 
naujais pažįstamais iš Valstybės 
departamento, bet tai jau nebu 
vo **on the record", kaip fcave 
konferencijos posėdžiai. (E.) 

Zulf ikar Ali Bhutto 

ir kiti kaltinimai. Per septynias 
dienas j is gali apeliuoti į aukš 
čiausiąjį teismą. 

Rekordiniai 
šalta žiema 

Teroristu grasinimams 
nenusilenks 

TURIN, Italija. — Teisėjas 
Guido Barbera sakė, kad nežiū 
rint grasinimų ir gąsdinimų, te 
roristų teismas šiandien bus tę
siamas 

ETN EBEL, Libanas. — Jay 
Bushinsky, "Chicago Sun-Timer. 
korespondentas, sako, jog Izrae 
lio kariuomenė Libane pirmą 
kartą buvo sutikta kaip išlais
vintoja. Juos taip pasitiko ara
bai krikščionys, kurie nuolat 
nesutaria ir dažnai šaudosi su 
pal iv* irt i ^ i uis. 

CHICAGA. — Šiandien ofi
cialiai prasideda pavasaris. CM 
cagoj buvo ne tik rekordinis 
sniego kiekis, bet ir šalčiausia 
žiema nuo pionierių atvykimo 
ir temperatūros matavimo pra
džios. Nuo sausio pirmos dienos 
iki praėjusio šeštadienio, sudė
jus kiekvienos dienos tempera
tūros trūkumą iki vidutinės 
temperatūros, trūko 678 laips
nių. 

MADRIDAS. — Dar nebaig
toj statyti netoli Bilbao atomi
nėj jėgainėj sprogo bomba, žu
vo du žmonės, sužeista 10. 
Prieš sprogimą telefonu buvo 
įspėję. Neabejojama, kad tai 

| baskų darbas 
• i I I 

KALEMDORIUS 
Kovo 20: Anatolijus. Klaudi

ja, Žygimantas, Vilė. 
Kovo 21: Filomenas, Santuci-

ja, Nortautas. Sanga. 
Saulė teka 5:56, leidžias 6:0L 

ORAS 
Dalinai saulėta, šilčiau, apie 

50 laipsnių, 



DRAUGAS, pirmadienis. 10 
i • 

«"8 m. kovo mėn. 2 0 
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DVIEJUOSE HORIZONTUOSE 
VLADAS RAMOJUS 

MĖNRAŠČIO MIRTIS 

Apie "Chicago Daily News" 
mirtį ir šermenis rašiau. Dabar 
trumpai apie laidotuves. Laido
tuvės prasidėjo •penktadieni, kovo 
3 d. Tą dieną redaktoriai sąžinin 
gai baigė ruošti paskutinę 102 
metus ėjusio dienraščio laidą, 
gana didelę ir kartu liūdną. Pa
skutinių žinių iš pasaulio ir Chi-
cagos įvykių joje buvo maža, dau
giausia tilpo atsisveikinimo 
straipsniai ir 102 m. veiklos įvai
rios apžvalgos. Po pietų prasidė
jo bibliotekos ir archyvų likvida
vimas. Už dolerį galėjai nusi
pirkti geriausias knygas, įvairių 
leidyklų bei autorių atsiustas 
dienraščiui paminėti. Bet čia 
spūstis buvo didžiulė, ypač jau
nos merginos — sekretorės kny
gas griebė tiesiog glėbiais. Taip 
didžiulės buvusios bibliotekos per 
valandą kitą visai nebeliko. Tuo 
tarpu atleistieji redaktoriai, re
porteriai, fotografai valė savo as
meninius stalus ir stalčius, į 
šiukšlių dėžes versdami daugybę 
geriausių nuotraukų, įvairių žur
nalų, užrašų ir t.t. Daug kas iš 
dirbančiųjų leidykloje knisosi po 
šiukšlių dėžes ir rinkosi ypač 
nuotraukas bei žurnalus. 

Uždarius "Daily News* di»n-
rašų, iki šiol atleisti 985 tarnau
tojai. Todėl nesunku įsivaizduo
ti, kokios liūdnos buvo atsisveiki
nimo akimirkos, tiek metų drau
ge išdirbus. Ne vienas redaktor-
rių ėjo per milžinišką, šviesose 
skendinčią spaustuvę ir spaudė 
rankas rinkėjams, puslapių suda
rytojams, kompiuterių mašineri
jos prižiūrėtojams. 

5 v. p.p. televizijos stotys iš
statė savąsias kameras kaimyni
nėse karčiamose bei klubuose, 
kur rinkosi paskutiniam susitiki
mui atleistieji ir pasiliekantieji. 
Pvz. 5 T V kanalo kameros buvo 
tiesiog sujungtos su stotimi, nes 
5 vai . žiniose ekrane rodėsi vaiz-

re viename iš vidurmiesčio vieš
bučiu leidėjas Marshall Fieldas 
surengė didžiulį laidotuvių ban
ketą. Kiek atleistųjų jame daly
vavo, nežinau. 

Paskutinis dienraščio "'Chica
go Dai ly Xe\vs" numeris pasiro
dė rinkoje šeštadienio, kovo 4 d. 
rytą. Pradžioje spausdinamosios 
mašinos atmušė 327,000 egzemp
liorių. Be: greit pastebėta, kad 
paskutinė dienraščio* laida labai 
smarkiai graibstoma. T o išdavo
je atspausdinta dar per 150,000 
papildomų paskutiniosios dien
raščio laidos egzempliorių. Beje, 
apie vidurdienį egzemplioriaus 
kaina pakilo iki dolerio, o pava
kare jau beveik niekur dienraš
čio paskutinės laidos nebebuvo 
galima rasti. Sekmadienį paskli
do gandai, kad spekuliantai už 
vieną egzempliorių jau prašo 20 
dol. Plačioji visuomenė po dien
raščio mirties parodė, koks jiems 
buvo brangus ir reikalingas "Chi
cago Daily Ne\vs" dienraštis, per 
102 gyvavimo metus laimėjęs 15 
Pulitzer premijų ir visoje šalyje 
turėjęs aukštą prestižą, nes Puli
tzer premijų daugiau yra laimėję 
tik "Xew York Times" ir "St. 
Louis Dispatcher". 

Sekmadienį apie pietus nuo 
leidyklos rūmų nuimtas didžiulis, 
iš tolo matomas "Chicago Dai ly 
N e w s " užrašas, eilę metų švie
tęs šalia ' Chicago Sun-Times" 
užrašo. Tuo ir baigėsi 102 m. gy
vavusio dienraščio laidotuvės 
Chicagoje. O apie jį tiek daug 
rašė viso krašto spauda, kalbėjo 
T V ir radijos stotys. Ir daug kam 
iki šiol neaišku, kaip 327,000 
skaitytojų turėjęs dienraštis galė
jo bankrutuoti? 

LFB suruošto politinio studijų savaitgalio metu Los Angeles. Calif., 
kalba dr. K. Ambrazaitis Nuotr. A. Gulbinsko 

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 
MIELI L I E T U V I A I ! 

Išeivijos l ietuviai jau yra tu-

modernus stadijonas prie To
ronto, gautos reikiamos patal
pos dainų šventei. Išlaidos su-

rėję daugelį didžiulių švenčių - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ g p a r d u o _ 
dainų, tautinių šokių, sporto Į fc ^ ^ a U m a ^ 
srityse. Pasaul io Lietuvių Ben-1 y e r g t i B ^ ^ P a s a u l i o L i e t u -
drųomenės šeimai susirenka 
k a s penkeri metai . Tačiau šią 
vasarą Toronte, Kanadoje, bir-

" A N T R O I O KAIMO" PREM
JERA N E W YORKE 

"Antro kaimo" teatrinis v iene
tas, vadovaujamas prievaizdos A. 
T. Antanaičio, nors šiemet ir pa

dai ir pokalbiai iš graiko ateivio• vėluotai, ruošiasi naujai šių me-
Bi'ly Goat klubo, tuo pačiu metu 
čia pat vietoje filmuojami. Vaka

rų premjerai. Ir įdomu tai, kad 
gal pirmą kartą šio vieneto, eg-

LIETUVIAI CAUFORNIJOJ 
PAMINĖJO VASARIO 16-JĄ 

San Francisco lietuviai Vasa
rio 19 d minėjo Lietuvos ne
priklausomybės šventę. Felici-
jus Prekeris. svečias iš Sfc. Pe-
tersburgo, Fla., sakė pagrindinę 
kalbą. Paįvairindamas mintis 
Maironio ir kitų rašytojų žo
džiais, F. Prekeris priminė 
klausytojams Aušros laikotar
pį, nepriklausomos Lietuvos 
steigimosi metus, minėdamas 
vardus ir darbus mūsų tautos 
žadintojų. Baigė kalbą ragin
damas visus vėl "vieningai eiti 
Lietuvos keBu". Kalbos san
trauką angliškai perteikė L. B. 
valdybos narė Felicija Preke-
rytė - Brown. 

Toliau kolonijos jaunimos pa
sirodė su trumpa programėle. 
Vaikų darželio vaikučiai su mo
kytoja Živile Rawson padaina
vo, padeklamavo ir pašoko ke
letą ratelių. Darželis veikia be
veik metus ir jį lanko 7 vaikai, j 
Mokyklinio amžiaus jaunimas, 
paruoštas Danutės Janutienės, 
pašoko 4 tautinius šokius. Ra-
vinder Seghal, 6 sk. mokinys, 
skambino pianinu. 

Bendruomenės valdybos pirm. 
Aldona Seghal pradėjo metinį 
narių susirinkimą ir pristatė L. 
B. veiklos apyskaitą. Suminėjo 
vakarą su Tomu Venclova, vai
kų darželio įkūrimą, dalyvavi
mą su lietuvišku maistu Stan-
fordo un-to metinėje šventėje, 
parodos suruošimą Stanfordo 
u-to Baltų studentų vakare, 2 
metinius balius ir vasaros gegu
žines Ypač valdyba džiaugiasi 
" aikų darželiu Ir tr.okytojcs 
Živilės Rawsor darbu. 

Tcfistt L £ 
t i u j s : išrirkta 

v ių dienų sąmata n u m a t y t a 
160,000 dol. Vien Kanados lie-

, tuviam ta i būtų labai sunki 
ž e l i o 2 8 - Jiepos 3 ivj-ks net n a š t a ^ . ^ ^ j i a m a s i . 
trigubos i ški lmės! Penktou Ka- J A y U e t a v i š k ą v - i s u o m e n ę j p r a _ 
nados ir J A V ^ t u v i ų dainų; § a n e l b ė t i ^ ^ ^ ^ 
šventėj dalyvaus 1000 choristų, , , 
su viršum. Pasaulio Lietuvių' 
Bendruomenės seime dalyvaus \ Paramai telkti sudarytas P a -
šimtas su v iršum rinktų a t s to - ' f** 0 , ^ e t o v m dienų komite tas 
vų. Pasaul io lietuvių sporto 
žaidynėse dalyvaus 1000 su 
viršum sportininkų. 

Tai nėra paprastas supuoli
mas. Tai' rengiama stengiantis 
geriau paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 60 
metų sukaktį ir įprasminti tau
t inės olimpiados Kaune 40 mė
sų sukaktį. Renginiai ne vieti
nio, bet pasaulinio masto. 

Choristai ruošia dainų šven
tės repertuarą, sportininkaiĮ šventėse , u g d y m a s turėtų vi-
vykdo treniruotes. Vadovai ir j š i em m u m rūpėti. Juk ta i m ū -
organizatoriai rūpinasi kur r e i - i s ų ateitis . Neats tumki t ir ne
kęs svečių m a s e s suguldyti u ^ a t s t u m k i m l ietuviško jaunimo 
pamaitinti. , 1 — jis g a j u s ir talentingas, t ik 

Jau i šnuomotas sportininkam laukia mūsų f inansinės talkos . 

1 Jungt inėse Amerikos Vals tybė
se . Jam pirmininkauja L B N e w 
Yorko apygardos pirmininkas 
Aleksandras VakseHs. 

J A V lietuviai, daug kartų ĮĮ*# juosą 
nuoširdžiai rėmę įvairias kultū
rines bei Lietuvos laisvinimo 
institucijas, tikimasi, ir šį kar
t ą parems lietuviško jaunimo 
masinį prasiveržimą į v iešumą. 
Lietuviško jaunimo, pasireišku-
s io ne t ik moksle, bet ir spor
te , dainų bei tautinių šokių 

Mūsq kolonijose 
Cicero, 111. 

D A R N U S R E S P U B L I K O N Ų 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių interesams pasitar
nauja i r t o s l ietuviškos organi
zac i jos , kurių veikla reiškiasi 
š io kraš to demokrat inės sant
v a r k o s palaikyme. Prie tokių 
organizaci jų priskirtina ir Cice
ro Lie tuv ių respublikonų parti
ja, kur i nuolat judina Lie tuvos 
l a i svės ir Žmogaus te i s ių klau
s imą peticijomis ir la i škais pas 
į t a k i n g u s respublikonus val
dž ioje ir visuomenėje. 

K o v o 15 d. įvyko Cicero l i e 
t u v i ų respublikonų v i suot inas 
sus ir inkimas . Susirinkimą savo 
a t s i l a n k y m u pagerbė J o n a s F . 
Kimbarkas , partijos g a r b ė s pir
min inkas ir Cicero mies to res
publ ikonų v a d a s — Commit tee -
m a n . Susirinkime aptar ta pra
e i t i e s veikla ir numatyt i atei
t i e s darbai. Į valdybą išrinkti: 
J. Bre ivė , V . Motušis, K. Žilė
nas , S. Palionienė, P . Pranske-
v ič ienė , P. Motušienė, F . Kas
paras . Kontrolės komis i jon — 
J. Šiaučiūnas . Susirinkime pla
čiai paaiškinta pirminiuose rin
k i m u o s e balsavimo s v a r b a ir 
b a l s a v i m o procedūra. 

K o v o 21 d., antradienį, bus 
r e n k a m a s Cicero mies to respu
bl ikonų v a d a s — Commit tee -
m a n . š i u o metu tose pareigose 

taut iet is J o n a s F . 
Kimbarkas . Dabar j i s vė l kan
d idatuoja į t ą patį postą . Cice
r o l ietuvių rūpestis — k a d j is 
b ū t ų išr inktas , nes b e j o dar 
y r a du kandidatai. 

J o n a s F . Kimbarkas y r a vie
n in te l i s l ietuvis, u ž i m ą s taip 
į t a k i n g ą v ie tą kitataučių tarpe. 
Turėdami J. F . Kimbarką Cice
r o mies to savivaldybėje, l ietu
viai jaučiasi ten ne svet imi ir 
džiaugiasi , kad kasmet Lietu
v o s Nepriklausomybės šventės 
p r o g a , prie rotušės p levėsuoja 
tr ispalvė . V . M. 
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DR. K. S. BALUKAS 
Akušerija ir moterų Ugos 
Ginekologinė Chirurgija. 

« 4 » So. Puaskl Rd. (Crawford 
Medfeal Didldmg) Tel. LU 5-6446 
M neatsiliepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pasai susitarimą. 

•R . VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medlcal Center 
•1S3 So. Kedzle Avenue. 

Vai: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vai. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezid. tel. WAlbroofc S-304S. 

zistencijoj premjera įvyks ne Chi - j talkininkauja Vincas Lukas (da-
cagoje, bet Nes? Yorke. Šių metu ro plakatus, padeda techniškuo 
premjerai "Antras kaimas" pra
dėjo ruoštis kiek pavėluotai, nes 
praėjurį rudeni turėjo nemažai 
gastrolių: Clevelande, Toronte, 
Philadelphijoje, Elizabethe. Š.m. 
balandžio 1 d. programą N e w 
Yorke atlrkti "Antrą kaimą" pa
kvietė "Laisvės žiburio" vadovas 
R. Kezys. Kadangi balandžio 
mėn. pradžioje Chicagoje vyksta 
•Lietuvių operos spektakliai, "Ant-

se darbuose) ir Jonas Kaunas, ku
ris tvarkys šviesos ir garso efek
tus..." • , 

KODĖL NE LIETUVIŠKI 
VARDAI? 

Spalvinga: rašantis Lemonto 
korerpondemas A. Laukaitis 
"Drauge" paskelbė Lemonto 
miestelio aukšt mokykloj gerai 
besimokančių lietuviukų vardus 

ras kaimas" nenorėjo operai už-1 be: pavardes, štai jie: Paul Jakštas, 
bėgti už akių ir savo spektaklius A u d r e y Povilait is , Paul Jakait is , 
Chicagoje nukelia po operos. Jie j Bridget MasersBs, Jill Pūkis, N o -

Vasario 16-tos minėjime šoka Vili
ja Mickevičiūtė. Liudytė Nbvicky-
tė ir Daina Janutaitė 

Ogden. Janina Šukeiienė, Regi
mantas Pažemėnas. Anatol i jus 
Jazbutis. Antanas Vai tkus . 

D . J . 

jvyks balandžio 15, 16. 22 ir 2 3 d 
Playhouse, ir šeštadienį, balan
džio 29d. Jaunimo centre, o nau
jojo sezono ir naujos programos 
premjera balandžio 1 d...New Y o ~ 

reen Goushas, Ruth Montvilas ir 
Jane Montvilas. Man atrodo, kad 
korespondentas butų daug dau
giau ^pasitarnavęs skaitytojams ir 
aplamai gabių '• jaunuoliu garbei, 

ke, kai tuo metu Chicagoje vyksi jei, rašydamas lietuvių spaudai 
G. Verdi'^Nabucęo" operos prem- korespondenč ių "jų varrdtis butų 

išvertęs lietuviškai. Juk tikime, 
kad garbingi tėvai juos ir namuo
se vadina tik lietuviškais vardais. 

'Antro ka imo" sudėtis šiemet 
daugiausia ta pati. tik kiek pa
jaunėjusi,- bent laikinai išsijun
gus veteranui R. Stakauskui ir 
įstojus Juozui KapaČinskui (dau
gelis gal prisimena prieš kelerius 
metus čia statyto "Atžalyno" Ja-, 
sių). Šalia jo: J. Jakštytė, V. Ka
valiūnaitė, D . Noltaitė, J. Alek-
siūnas, E. Butėną? ir J. Riškus.' 
Programoje apie 30 trumpesnių 
ir ilgesnių škicų, kuriuos pagal 
savas ir skolintas idėjas rašė pa
tys: bent po vieną J. AleksitftdįB 

r R. Stakauskas, keletą - prie
vaizda. 

Prievaizdos A.T. Antanaičio 
žodžiais, "jau .pernykštei progra
mai (tik gana pavėluotai) vieną 
stambų ir įdomų vaizdelį atsiun
tė rašytojas L. Dovydėnas. Šie
met jį bandysime statyti. Taipgi 
iš L. Žurnalistų s-gos gavom hu
moristo Antano Gustaičio spe-
ciliai parašytą vieno verksmo le
gendą 'Generalinis dvasios va
das', kurią bandysim parodyti 
(su autoriaus leidimu, ž inoma). 
Gaila tik. kad pastarojo (itin 
kandžiai satyriško ir aktualaus 
gabalo!), tar būt, negaiėsirr. pa-

BUTONUS 
SEWER SERVICE 

"Basius* (užtvankos) išvalomi i 
pataisomi. Potvyai? kontrolė. 

Visokio vamzdžh} valymas 

Skambint 436-3507 

V i s i kviečiami aukot i pagal 
s a v o išgales , o 25 dol. ir s t a m 
b e s n ė s aukos bus pakvituoja
m o s ir paaukotą s u m ą Ims ga
l ima atskai ty t i i š J A V valdžios 
mokesč ių . Jungt inės šventės 
p r o g a bus teidžiamas leidinys 
s u programomis . T e n ta ip pat 
vis i aukotojai , aukoję nemažiau 
2 5 dol., bus sužymėti . 

Bendra auka ir bendras dar
b a s įgal ins atlikti Lietuvai ir 
l ietuviam svarbius s i ek ius ! 
.""'•" AJeksandras Vakse l i s , 

Pasaulio Lietuvių Dienų 
komi te to JAV-se pirmininkas 

TeL ofiso H E 4-9849; rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai: pirm., antr., ketv. Ir penkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. ir Seftt 

tik susitarus. 

TeL ofiso Ir boto: OLympic 8-4169 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th A ve., Cicero 
Kasdien 1-3 vai. U- 6-8 vai. vak., 

išskyros trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet. 

TeL REliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTU* 
Lietuvis gydytojas) ' 

3925 West 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad.' ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir .6-8 
vaL vak. Treč. ir šeštad. uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 
KCDIRIV ER VAIKŲ LIGOS 

SPECIAUSTfi 

Dr. I m s 6 . IYLA-BYLAITIS 
GALVOS IR STUBURO UGOS 

2858 West SSrd Street 
Cblcago, nimois 60629 

TeL —476-3409 
Valandos pagal susitarimą 

MEDICAIi BtTLDING 
7156 South We$t£ro Avemie. 

Valandos: Kasdien nuo 10 vai 
iki 1 vai. popiet. 

Ofs. teL RE 7-1168, rez. 239-2919 
ryto 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOME7TRISTAS 

2799 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400 

VaL: pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; šeštad. 10-3 vai. 

Ofls. teL 735-1477; Bes. 246-2839 

D R . L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Specįalybą •— Servų ir 
Emocines Ugos. 

CRA rVFORD MEDICAL BLDG. 
•449 So. PolMfcJ Boad 

Ofs. H E 4-1318; rez. PB 94991 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS B l CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Ave. karup. 

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad: tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik susitarua 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KAROSĄ ITfi 

7051 So. Washtenaw — Tel. 77S-e7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

.receptus. 
Didelis akiniu rSmu pasirinkimą*. 

Vai.: pirm., antr., penkt 10-5:80. 
Ketv. 1-8 v. vak. šešt 10-4 v. p. 9 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. ŽIBUTI ZAPARACKAS 
Telef. — 337-1285 

AKIŲ LIGOS - CfflRURGUA 

Ofisas: 
700 North MBchijjan. Saite 409 

Valandos pagal susitarimą 

tiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiinmitiii 
NAMŲ APSITVARKYME 
Ruošiatės ką perstatyti, pakeisti, 

atnaujinti. Garažą Viduje ar iš lauko 
namo. Rūpinatės? Visuomet čia Jums 
su patyrimu, už prieinamą kainą pa
dės, skambinant po 6-tos v. vakaro 

Telefonu 476-3950 
(imuumiiuiimiiiiiiimmmiiiiiiiiimMt 

nimiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminmiiiii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. K AL 
A A S S O C I A T E S 

Ofs. teJ. 776-5182; re*. 737-6047 
2649 W. 63rd St . , G c a g o DL 

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

Sestad. atdara puse dienos. 
Mes duodame ivairius teisiniu* 

patarimus. 
iiiiiiiifiitiiiMimiiiutiiHiimimiiiiimmi 

iiHimiiiiiiiiimiiimiif 

M. A. Š I M K U S 
NOTART FŪBIilC 

I> OOME TAS SKRVIOB 
1250 S o . Maplewood. M . 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ Iškvietimai, pildomi 

PILIETYBES PRAŠYMAI to-
kitokie blankai. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 Wes» lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso t a i — P B 8-2220 

DR. JAHHIA JACEVIČIUS 
I O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2856 West SSrd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 6 iki 8 vaL 
rak. Šeštad. nuo 1 iki 4 vaL 

Telef. — 282- 4396 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVft, 
Valandos pagal suattarima. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviSkal) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* tr 
"Contact lensetf* 

2818 W. 71st St. — Tet 737-5149 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tni 

Ote. PO 7-6000 Bei . OA 3-7278 

DR. A. JERKIRS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8814 No . Westers Avenue 
1602 No. Westera Avenue 
TeL stsskonm 12 

i. 
visu rtHijĮ grhkBa. 

BVBNV8 — TeL B E 7-8169 

O V I N G 

« * l a r%pi=sis' c - g ^ i j ^ i y t į Rawsoi! Vida Gri- ' ̂ ^ N e v / Y c r k e > n e s v a r S u s f * 
v a * į * i ; Sftt&l fialifiaaits. | pesim paruofa. . . K»ip ir visada: 

ŠERĖNAS perkrausto baldua tr 
kitus daiktus. Ir 9 toli miesto lei 
disai ir p'Jsa apdrauda. 

TEL. — WA 5-806S 
..fįifirirfr r-u r, s * 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos 

8tereo 
ir Paprastos, Rad lM 
Ir Oro Vėstatoval 

• I1LIIAS T? 
W. «9tt» S t , t B l T7B-14M 

g . > , ! I . . . ! . • ) 

įstaigon tr boto teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

Um So.4Sth Oosrt, Cketo, DL 
10-12 Ir 4-7 

treč. Ir seitad. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLSS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 6Srd Strest 

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

Ofiso teL 776-2880, redd. 4434546 

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

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Restdenctfos telef. GR S-0C17 
Ofiso vai.: pirmad. ir ketvirtad. 

nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Namą GI S-«fM 
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Gerai atlieka ctarSą 

RADIJO INFORMACIJA OKUPUOTAI LIETUVAI 
Nuo pat spalio revoliucijos rika nenusileido sovietiniams ru-

laikų Sovietų gyventojams yra sams, nesustabdė savo radijo 
au'mta teisė laisvai priimti infor- transliacijų i Rytų Europos kraš-
maciją iš svetur ir neleidžiama tus ir jas toliau tęsia. Tai be galo 
Įeitiems pasakoti apie iš užsienio svarbus ir tai gal yra beveik vie-
atėjusias naujienas. Iš kitos pusės, nintelis dalykas, kuriuo Amerika 
komunistų partija be atvangos dar padeda pavergtoms Rytų Eu-
maitina savo gyventojus ideolo- ropos tautoms, jų tarpe ir lietu-
gine — komunistine indoktrina- viams. 
cija ir teikia iškreiptas informaci- * 
jas. Žinių klausymo ir jų pasidali- Geriausią Rytų Europos ir kitų 
jimo su kitais uždraudimas yra pavergtų kraštų gyventojų infor-
ne kas kita, kaip plačiųjų liau- maciją radijo bangomis yra su-
dies masių laikymas tamsoje, ne- organizavusi Amerika, šiam rei-
teikiant galimybės patirti, kas iš kalui įruošusi 113 siunčiamųjų 
tiesų vyksta pasaulyje ir pačioje radijo stočių. Jos yra išdėstytos 
Sovietų Sąjungoje. Komunistai D. Britanijoje, Portugalijoje, Iš
yra įsitikinę (tai rodo ir jų prak- panijoje, Vak. Vokietijoje, Grai-
tika), kad tik tamsoje ir nežino- kijoje, Afrikoje, Ceilone, Filipi-
jime laikant žmogų galima jį pinuose, Tailandą Tavane, Oki-
bent iš dalies priversti tikėti navoje, na, ir pačiose JAV-bėse. 
marksizmo — leninizmo utopija. Šių stočių įruošimo darbai pradė-
paversti jį proletariato diktatūros ti 1951 m. Amerikos saugumo or-
įrankių, įtikinant, kad didžiausia ganizacijos CIA rūpesčiu, einant 
laisvė viešpatauja Sovietuose, šūkiu: "Sustabdyti pasaulinio 

# komunizmo plitimą". Tai įvy-
T^_X c j . 11 • t r . ko "šaltojo karo laikais". 
Pnes kebohka mėnesių, kai y 5 S a d pasidarbavo švie-

buvo pateiktas JAV kongresui ^ aSabaa J A y V a l s t y b e s ^ 
prašymas sbrti lėšas Laisvosios ^ ^ ]R ^ ^ ^ k ^ - ^ 
Europos (Radio Free Europa) ir i s a n t pasikeitusioj JAV už-

Pasikeitimai komunistinėj Kinijoj 
, - Katalikų vyskupo "dingimas" ir' atsiradimas" 

'Laisvės" (Radio Liberty) radio- sienio politikos (detente), stočių 
fonams Muenchene, JAV prezi- ^ . ^ n e b u v o ^ ^ ^ A ^ į 
dęntas J ^arteristeismgai pareis- Ju ^ ^ tonas ^ ^ i šu
ke: "Mūsų žinių svarbiausieji ^ 1 ^ ^ 
klausytojai yra iš Sovietų Sąjun- praI^im&į į R y t ų Europos 
gos ir Rytų Europoj valstybių, y ^ s h i r i č i a r n i radij0 bango-
kur komunistų partijų cenzūra m b d e š i m t i r n i s y ^ Vien tik-
suteiha tautai melagingų ir są- ^ M u e n c h e n o radiofonuose 
moningai iškreiptą vaizdą apie m 6 ^ g & l e d i r b o ^ g radi].0 
JAV-bes, apie įvykius visame pa- ^ ^ ^ ^ 7 3 6 technikaL . 
šaulyje ir jų pačių zemeje . * 

Sovietinė spauda, įskaitant o-
kupuotoje Lietuvoje leidžiamus 

Šiomis dienomis Mukdeno arki
vyskupas Ignotas P! Shu-Shin 
jau antrą kartą pasirodė vieša
jame Kinijos gyvenime. Pirmą 
kartą 1957 m., kai jis buvo iš
rinktas "Katalikų patriotų są
jungos" pirmininku. Dabar an
trą kartą, kaip pranešė kiniečių 
spauda, jis dalyvavo šalia Kini
jos komunistų partijos visuoti
nės asamblėjos parlamento su
šauktoje Patariamoje liaudies 
konferencijoje, vykusioje Pekine 
paraleliai su asamblėja. 

Toks arkiv. Pi Shu-Shih "pra-
dingimas" ir "atsiradimas" sutam
pa su nauju katalikų Bažnyčios 
Kinijoje periodu. Nors pastara
sis katalikų vyskupo jpasirody-
mas viešumoje dar pilnas abejo
nių ir netikrumo, bet vis tiek kas 
nors naujo galvojama. 

Tikinčiųjų persekiojimai 
Arkiv. P Shu-Shih turėjo 53 

metus, kai 1949 m. Sv. Sostas jį 
paskyrė Mukdeno arkivyskupu. 
Buvo konsekruotas tų pačių 
metų spalio 11 d., vos praslin
kus dešimčiai dienų, kai buvo 
paskelbta Kinijos liaudies respub
lika. Kinijos komunistai po trum
pos tolerancijos tikintiesiems tuoj 
pradėjo sistematišką įvairių kon
fesijų tikinčiųjų naikinimą. 

testantai ir taofstai. Atėjo eilė ir 
katalikams. 1957 metais buvo su
šauktas steigiamasis "Katalikų 
patriotų sąjungos" susirinkimas, 
jame dalyvavo 241 delegatai iš 
visų Kinijos provincijų, jų tar
pe 70 kunigų, dešimtis vyskupų 
ir arkivyskupas Pi Shu-Shih, ką 
tik paleistas iš kalėjimo. Jis bu
vo išrinkta* tos sąjungos pirmi
ninku. Tuo dar nebuvo galutinai 
nutraukti ryšiai su Roma, tačiau 
jau prie to buvo ruošiamasi. Val
džia įsakė konsekruoti naujų 
vyskupų. Pirmieji tokie vyskupai 
be Romos sutikimo ir žinios buvo 
konsekruoti 1958 m. balandžio 
13 d. Vatikanas nesutiko pripa
žinti juos teisėtais vyskupais. Vė
liau dar buvo konsekruota kelio
lika vyskupų, o paskutinis septy
nių vyskupų konsekravimas 
įvyko 1962 m. sausio mėn. Taip 
naujų vyskupų skaičius išaugo 
iki 40. Juos visus konsekravo ar
kiv. Pi Shu-Shih. 

Popiežius Jonas XXIII, pakarto
damas Pijaus XII sprendimą, vie
šai paskelbė, kad Kinijoje įvykusi 
schizma. Tačiau, laikui slenkant, 
šis sprendimas buvo sušvelnin
tas, atsižvelgiant \ patį vysku
pų konsekravimo teisėtumą (jie, 

fki Kinijos sienos, ir iš ten nuo
širdžiai pasveikino visą kinų tau
tą. Tai buvo geros valios gestas, 
kuris neturėjo jokio atgarsio iš 
anos pusės. Bet gal tai buvo kant
rus dirvos ruošimas tai dienai, 
apie kurią Paulius VI pasakė: 
su tais, kurie šiandien valdo ki
niečių tautą". 

Kinijoje politinis gyvenimas vis 
radikalėje*. Mao ir Lin Piao ėmė 
baimintis, kad Kinijos marksiz
mas nuklysta į pavojingą ideolo
gini h- kultūrini kelią. Prasidėjo 
nauja ir kruvina kova su "libera
lais" partijoje, universitetuose, 
valdžios aparate. Maždaug tuo 
laiku, 1965 m. rugsėjo mėn., jė
zuitas F. Pardinas, nuvykęs į Kini
ją su Pietų Amerikos antropolo
gų delegacija, dar pasimatė su 
arkiv. Pi Shu-Shih. Po to arkivys
kupas dingo, kaip vandenyje. 

Netrukus prasidėjo Kinijoje 
garsi "kultūrinė revoliucija". Tai 
buvo žiauriausias ir dramatiš
kiausias momentas, kurį turėjo 
išgyventi įvairios religinės konfe
sijos, ypač katalikai. Mažas būre
lis seserų pranciškiečių misijo-
nierių, dar užsilikusių Kinijoje, 
buvo išvarytos iš Kinijos. "Rau 

i donoji gvardija" sunaikino katali 

Skurdus turgus Hanojuje, komunistiniame Vietname. Maistas ten par
duodamas pagal korteles. Pagrindinio vietnamiečių maisto-ryžių duoda
ma tik puse reikalingos normos 

buvęs kalėjime ilgą metų eilę. 
Sekančiais metais buvo atidaryta 
Pekine katalikų Nekalto Marijos 
Prasidėjimo bažnyčia, nors tik spo
radiškai, kai atvyksta užsienio de
legacijos. 1972 m. išleistas geogra
finis atlasas, kuriame popiežius 
jau nevadinamas "amerikietiško 
imperializmo rėmėju", o tik "600 
milijonų katalikų dvasiniu va
du". Ne tik pasienio zonoje, bet 
ir kai kuriuose dideliuose mies
tuose leidžiama kai kuriems ku
nigams sun'tikti su Kiniją lankan-

Okupuotosios Lietuvos gyven
tojus pasiekia "Amerikos Balsor 

laikraščius bei žurnalus, nuolat "Laisvosios Europos" ir Vatikano 
puola Vatikano, Laisvosios Euro- nAį.ų n^yi^^^ iaidos. Nors 
pos, Amerikos Balso, vokiečių, o-
landų ir kitus radijus ir reika
lauja juos uždaryti. 

Tai pakartotinai reikalavo 
Belgrado konferencijoje Sovietų 
Sąjungos delegacijos pirmininkas 
Julijus Voroncovas, pabrėžda
mas, kad minėti radiofonai pla
tina melų propagandą. Sovietų 
Sąjunga taip pat spaudė Ispani
ją ir Portugaliją, kad tie kraštai 

Naujasis arkivyskupas tuojau pa- • konsekraciją, nes ją suteikė teisė-
juto to pasėkas: jis buvo areštuo- j t a s > ^^^ Vatikano paskirtas ar-

ju pranešimai gerokai trukdomi, 
mus pasiekusiomis žiniomis jų 
klausosi visų sluoksnių Lietuvos 
žmonės, pačius komunistų parei
gūnus įskaitant 

Reikia pasidžiaugti, kad Ameri
kos Balso pranešimai, kuriais 
Fordo - Kissingerio laikais skun
dėsi Lietuvos žmonės, prezidento 
J. Carterio laikais gerokai pasitai-

jų teikiama informacija yra 
sustabdytų užsienio radijo stočių j ie tuviska, patriotiška, tiksli ir 
transliacijas. objektyvi. Tačiau labiausiai anti-

* bolševikinės yra "Laisvosios Eu-
Tarptautinis radiofonų komite- ropos** radijo laidos. Amerikoje 

tas, kuris yra atskingas už abiejų neteko jų girdėti, bet iš pačių 
Muencheno radijo stočių veiklą, bolševikų informacijos bei repli-
pareiškė sutinkąs, kad Sovietų kų — "atlojimų" matome, kad 
Sąjungos ir kitų Rytų Europos jos labiausiai puolamos. Paslcuri-
kraštų oficialūs pareigūnai bei niu laiku jų spaudoje pasipylė 
žurnalistai ateitų su savo kritika pamazgos prieš lietuviškos radi-
į minėtas Vakarų kraštų siunčia- jo programos vadovę Aušrą Ju-
mąsias stotis, kalbėtų, aiškintų, rašienę, visomis išgalėmis sten-
Ju komentarai būtų persiunčia- giantis ją suniekinti. O tai į mū-
mi klausytojams. sų kalbą išvertus, reiškia, kad 

Minėtas komitetas taip pat Aušra savo pareigas labai gerai 
paprašė nurodyti konkrečius ir rūpestingai atlieka, 
faktus, kas buvo neteisingai pra- * 
nešta, perdėta ar netikra. Komi- Didžiausias minėtų radijo siųs-
tetas dar pridūrė, kad, atsižvel- tuvų poveikis yra tas, kad jie ob-
giant į pakartotinus skundus iš jektyviai informuoja Lietuvos gy-
Rytų Europos, jis randa tokių ventojus ne tik apie tai, kas pa-
diskusfjų naudą, nes jos būtų šaulyje vyksta, bet ir pateikia ži-
naudingesnės už nuolatinį trans- nių, kas pačioje okup. Lietuvoje 
liacijų trukdymą iš Sovietų pusės, dedasi. Radijo stotys, naudoda-

Po ilgesnės tylos TASSas atsa- mos "Drauge" skelbiamus "Liet. 
kė j šį pasiūlymą, pavadindamas Katalikų Bažnyčios Kronikos** ir 
J? provokaciniu ir pabrėždamas, kitos pogrindžio spaudos prane-
kad "mūsų žurnalistai niekada Simus, supažindina klausytojus 
nesės prie vieno stalo ir nesutiks su įvykiais pačioje Lietuvoje. Pa
diskutuoti su nukrypėliais ir jų žymėtina, kad Sovietų propagan
dininkais". Taigi Sovietų spau- dinės įstaigos, puldamos vakarie-
da vakariečių informacijos insti- čių informacijos šaltinius, nieka-
tucijas vadina melagingų žinių da neištaria LKB Kronikos vardo, 
skleidėjais, bet kai šios kviečia Tas žodis, matyt, joms yra labai 
viešoms diskusijoms, nuo jų atsi- baisus. Visa keiksmų litanija ten-
soko, kvietimą pavadindama ka "Draugui** ir Vatikano radi-
provokacija. jui, kurie, pasak Sovietus, "me-

* lagingas žinias gamina ir plati-
Jei JAV-bių puoselėta kova už na**, 

žmogaus teisių įgyvendinimą pa- 2500 Sovietų radijo stočių — 
šaulyje. Sovietų Sąjungą įskai- trukdytojų visomis išgalėmis 
tant, dėl vedamos detentės Eu- stengiasi radijo informacija sus-
iropos saugumo konferencijose tabdyti. O tai rodo. kad mūsų 
Helsinkyje ir Belgrade sužlugo, pastangos radijo srityje yra taik-
tai reikia mums dar džiaugtis, Ik* ir todėl visomis išgalėmis 
kad "ne viskas žuvo", nes Ame- remtinos. b. ko. 

tas. Tik 1951 m. sužinota, kad jis 
kalėjime. Paskui apie jį nebuvo 
jokių žinių. Buvo laikomas žu
vusius ir kankiniu už tikėjimą. 

Bet ne jis vienas nukentėjo. Ir 
kiti kiniečiai vyskupai buvo įmes
ti į kalėjimą, o svetimšaliai iš
tremti. Panašaus likimo susilau
kė visi misijonieriai ir Sv. Sosto 
atstovas arkiv. Antonio Riberi. 
Mao Tse-Tung negalėjo pakęsti, 
kad religinės bendruomenės tu
rėtų bet kokios įtakos kultūrinia
me ir socialiniame kom. Kini
jos gyvenime. Jis buvo linkęs duo
ti tam tikrą laisvę tik "kinietiš-
kai" katalikų Bažnyčiai su sąly
ga, kad ji nebūtų opozicijoje re
žimui ir nepriklausytų užsienio 
vadovybei, kokia buvo laikomas 
Vatikanas, pripažįstąs Formozą. 

Griovimas iš vidaus 
Tai buvo laikas vadinamų 

"trijų autonomijų". Viena iš tų 
"autonomijų" reikalavo išjung
ti bet kokį kišimąsi svetimųjų į 
Kinijos vidaus reikalus ir pajung
ti religines bendruomenes val
džios tikslams. Tam tikslui buvo 
steigiamos "Patriotinės sąjungos". 
Pirmieji nusileido ir pakluso bu-

nors ir be Vatikano žinios kon- k u h^afįiaL Vr50ki.. reli 
j seicruoti gavo tikrą vyskupisxą k u h o ž e n k ] a i b u v o u ž d r a u s t i {r 

sunaikinti. Panaikinti ir tie lais
ves trupiniai, kuriais naudojosi 
"patriotinė" katalikų Bažnyčia. 
Vyskupai ir kunigai buvo pasiųs
ti į sunkaus darbo lagerius, įri-
kiuoti i "gamybos brigadas". Ti
kėjimas liko tik žmonių širdyse. 

kiv. Pi Shu-Shih), tiek ir asmenis 
bei sąlygas, kuriose jis atsirado. 
Reikšmingas yra iš Kinijos iš
tremtųjų, Formozos, Hong Kon
go ir Macao vyskupų raštas su
redaguotas Vatikano II susirinki
mo metu (likęs iki šiol beveik ne
žinomas), kuriame rašoma: "Pa
rinktas kunigas, palaužtas nuola
tiniu sielvartu ir baime, apgau
tas melagingais pažadais, privers
tas kalėjime per dienų dienas jų 
klausyti ir nuolat kartoti, gal no 
rėdamas išvengti dar didesnio 
blogio ir persekiojimų, pagaliau 
palūžta ir sutinka su jo išrinki
mu vyskupu. Tarp konsekrantų 
vyskupais yra tokių, kuriuos mes 
pažinome, kaip labai gerus ir iš
tikimus kunigus, kurie iškentėjo 
nepalaužti daugybę įvairiausių 
kančių". 

Vatikanas ir kom. Kinija 

Pasikeitus sprendimui apie tuos 
Kinijos vyskupus, ėmė keistis ir 
Vatikano politika Kinijos atžvil
giu. Pop. Paulius VI palaikė Ki
nijos priėmimą į Jungtines Tau
tas, o priėmus pasiuntė Mao pa
sveikinimą. Kelionėje į Tolimuo
sius Rytus Paulius apsistojo Hong 

čiais katalikais.. Iš septyniolikos 
"naujųjų vyskupų" 

Komunistų partijos 
pertvarkymas 

Bet ir ši audra praėjo. Kinija 
negalėjo likti ekonomiškai ir po
litiškai izoliuota. Ideologinis susi

siek dar 
yra gyvų) tiktai šeši yra kalėji-: 
me, aštuoni yra neva laisvi, o 
trys arešte. 
Ką reiškia vyskupo pasirodymas 

Nuostabiausias dalykas, įvykęs 
šiomis dienomis — vėl pasirody
mas arkiv. Pi Shu-Shih viešaja
me gyvenime. Jis, lydimas -vysk. 
Pranciškaus Ksavero Chang Chia-
Shu (1960 m. konsekravo netei
sėtai Shanghai vyskupu), dalyva
vo patariamoje liaudies konferen
cijoje drauge su kitų religijų gru
pių atstovais. Ta konferencija 

tai gal atneš didesnę individuali
nę minties laisvę, bet jokiu būdu 
ne viešo ir kolektyvinio kulto lais
vę, juo labiau ne apaštalavimo ir 
Evangelijos skelbimo laisvę. 

Tokia atrodo šiandieninė pa
dėtis. Tačiau yra faktas, kad pas
kutinių trijų dešimčių metų Ki
nijos istorijoje buvo tiek daug pa
sikeitimų, kad nereikėtų mestis 
į pesimizmą ir iš anksto uždaryti 
duris vilčiai. Arkiv. Pi Shu-Shih 
Vatikanas laiko teisėtu Mukdeno 
vyskupu. Gal tai yra alyvos šake
lė visuotinio tvano bangose. 

Paskutinė senio vienuolė airė 
Earnon Cork, pervežama iš Ki
nijos ligoninės į Horrg-Kongą — 
1956 m. Po kelių valandų ji mi-

* I V 
J . V . 

yra "Vieningo fronto" padalinys, 
kirtimas su Sov. Sąjunga, virtęs j kuriame sutelkta nepriklausomos 
aiš.<iu nesutarimu ir kitose .srity-j partijos politiniai sąjūdžiai ir as-
se, paskubino kom Kinijos dialo- j menys,'kurie save laiko nepriklau-
gą su Jung. Amerikos Valstybė- į somais. Šios konferencijos su
miš, atsivėrimą Vakarams ir įžen- j bukimas po tiek m. rodytų, kad 

distai, paskui musulmonai, pro-! Konge, iš kur tik keli kilometrai 

girną į Jungtines Tautas. Viduje 
Ču En-Lai nuosaikesnės linijps 
partijoje dėka buvo sutramdytas 
radikalus partijos sparnas. Lin Pi
ao buvo paskelbtas išdaviku ir 
kontrarevoliucionierium. Prasidė
jo "keturių bandos" sekėjų gau
dymas ir valymas. Mirus Mao, jo 
palikimas teko Hua Kuo-Feng 
pragmatikui, liberališkernės orien 
tacijos žmogui. Sušvelnėjo ideolo
ginis įtempimas ir drauge pasireiš
kė pirmieji socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo demokratėjimo ženk
lai pasirodė jau 1970 m., kai bu
vo išleistas į laisvę amerikietis 
vyskupas misionierius Walsh, iš-

Hua Kuo-Feng nori sumobilizuo
ti visas patriotines jėgos ekonomi
nei krašto pažangai, panaudoda
mas net ir nemarksistinius elemen 
tus, net ir tikinčiuosius valsty
bės tikslams. 

Žvelgiant į visą šį dalyką iš re
liginės pusės, vistiek nėra ko nors 
geresnio žadančių reiškinių. Grįž
tama maždaug į tą padėtį, kuri 
buvo prieš "kultūrinę revoliuciją". 

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KOMISUOS DARBAI 

Ženevoje savo darbus užbaigė 
tarptautinių katalikiškųjų or
ganizacijų sąjungos teisių komi
sija. Komisijos posėdžiuose da
lyvavo apie 20 katalikiškųjų 
organizacijų atstovų ir kai ku
rių svarbių žmogaus teisių ap
saugojimo problemomis beairu-
pinančių nekonf esšnių organiza-

i rijų delegatai — jų tarpe Jang-
tinių Tautų žmogaus teisių ko
misijos pirmininkas van Boven, 
Amnesty International i r tarp
tautinės darbo įstaigos atsto
vai. Darbininkų teisių apsau
gojimas sudarė vieną pagrin
dinių posėdžių darbotvarkės 
punktų. Tarptautinių katalikiš
kųjų organizacijų sąjungos 
žmogaus teisių komfaija įsipa
reigojo išplėsti savo veiklą tarp-

Padėtį nė kiek nelengvina 1975 tautinėje plotmėje, siekiant iš-
m. konstitucija, kurioje, tiesa, yra kelti žmogaus teisių pažeidimus, 
užsimenama apie tikėjimo laisvę, kur jie tebėra vykdomi ir rei-
tačiau pabrėžiama ir "antifeligi- kalaujant, kad žmogaus teises 
nes proapagandos laisvė". Visa būtų visur pilnai apsaugotos. 

Kiek herojų, didvyrių bos 
įrašyta aukso raidėmis į lietu-
vos istoriją, kiek gražiu pavyz
džių kilnaus pasiaukojimo už 
Dievą ir tėvynę turės Iietuvoa 
aokvtoju, mklėdamat jatstf* 

mą: jam nereikės gaudytis iš 
tolių, iš kitų tautų — turėsime 
tūkstančius didvyrių ir daug 
šventų kankinių iš savo tautos . 

" I v , dr. F. 

Pusiaujo dausose 
ANTANAS M U S U U I 

Aiškinama, jog ir vandentiekis čia yra senovės ir nau
jų laikų technologijos išdava: švarus kalnų vanduo kai 
kur susiduria su srutų kanalais... Ligos gi pasireiškia 
dažniausiai trim būdais, švelniausia, jei vidurius pa
leidžia ar vemti verčia, blogiau, kai kirminas įsiveisia, 
o blogausia — tai ameba. Tikiuosi, kad daktarai turės 
rimtesnio darbo ir neskaitys pasaulietiško ligos apibū
dinimo, t ad galiu drąsiai teigti, jog ameba — vienos 
ląstelės gyvūnėlis, parazitas — įsikabina žemiau šon
kaulių ir ten veisiasi, karts nuo karto versdmas žmo
gų atsiraugėti biauriu sieros kvapu — taigi altruis
tiškos vaišės ir alturistiškas jų priėmimas galėjo u* porą 
mūsiškių nuo koto nuversti. 

Joks užsienietis vandens čia negeria. Skysčių šia
me krašte reikia daug vartoti, —čia taip sausa! Tad 
čia yra patogi proga save laikyti abstinentu, jei varto
ji vandens pakaitalą — alų. Tik bėda, kad alus nedera 
su dantų pasta. Ir jei neturi virinto vandens, negali 
naudoti nė dantų šepetuko. Blogiausia gi socialiems 
žmonėms, kurie maudydamiesi po vandens švirkštu 
plepa. Aš galiu — geruoju ir bloguoju — ištisas va
landas užsičiaupęs pratuntinėti. Bet vargšes mano 
moteriškos vonioj suserga nuo ypatingo vandens. 

Į Incos Pircos kaimelį civilizacija pradėjo pirmus 
žingsnius - yra tik keli moderniški pastatai, ir tie 
nebaigti. Bet inkų tvirtovės ar šventovės griuvėsiai iš
kalbingi Primena piliakalnį. Iš vienos pusės, kur apa
čioje čiurlena upelis, keliasdešimt metrų statmena uo
la, iš kitos pusės — nuožulni pašlaitė, aplinkui tik 
buvusių akmeninių sienų likučiai 
to yra išlikus metro aukščio pirmykštė siena, neseniai 
papildyta nauju mūru. Ta senoji — tai unikumas 
Akmenys nesujungti jokiu cementą ar jo pakaitalu, 

bet jie taip nulyginti, kad nei plaukas, nei vanduo pro rasčiausi suolai atsitiktiniams keleiviams, šalia prekių. 
juos neprasiskverbia. 

Inkai pragarsėjo kitų indėnų kilčių tarpe nuo 
1200 m. po Kr., sukūrę daugelio genčių imperiją, kol 
ispanai ją sužlugdė. Ir kaip pastarieji inkus apgavo! 
Pirmiausia įsakė pripildyti visą kambarį auksu, o kai 
nugalėtieji tą pageidavimą išpildė, ispanai ir patį imti
nį — imperatorių nužudė. Nuo to laiko viena imperi
jos kiltis —canarai —gedi savo žuvusio valdovo ir li
gi šių dienų nešioja juodus apdarus. 

Inkų galybė išaugo Cuzko slėny, dabartiniame 
Peru krašte, išsiplėtė ir į dabartinio Ekvadoro plotus. 
Visuomenė buvo išsiskaidžiusi ryškiais luomais, kurių 
aukščiausiam priklausė imperatorius, kilmingieji ir 
dvasininkai. Kaip ir šintoizme, inkų imperatorius — 
saulės palikuonis — nužengė į žemę,, tad jis buvo gar
binamas kaip dievas ir jo nesaistė jokie įstatymai. Mė
go prabangą, keliavo auksiniu baldakimu, nešamu 
specialių kilmingųjų. (Inkai nei ratų, nei gyvulių trau
kos jėgos dar nežinojo). Turėjo žmoną iš savosios 
šeimos ir daugelį antrinių žmonų. "Saulės ir imperato
riaus kultas buvo susijęs su gyvų mergelių aukomis. 

Ant tos pačios uolos, už kelių šimtų metrų nuo 
akmeninio pastato, tebėra aukštumėlė su savotiško au
kuro liekanom. Tai džiulis akmuo su įduba. Jo briauno
mis yra išskaptuota grandinė, kuria inkai tikėjo pa
gauną pačią saulę. Toje vietoje didžiųjų grėsmių me
tu buvo aukojamos mergelės. Mes galime tik spėlioti, 
ar jos buvo savonorės, pasiduodančios saulės valiai, ar 
prievarta žudomos, širdį padedant ant aukuro. Ten pat 
prieš keletą metų buvo atkasti 37 mergelių skeletai. 
Pasirodo, kad jos buvo normalaus aukščio — ligi 180 
cm. Tad savos imperijos žlugimas atsiliepė ir palikuo
nių fiziologijoj. Kolonistai — ispanai, naciai ar komu
nistai —nualina pavergtas tautas fiziškai. Ar jų dva-

Prie pat uolos kraš- Į šios nepažeidžia — kitas klausimas. 
Nelaukėme oficialiai kursuojančio autobuso, kurio 

tvarkaraštis niekam neaiškus, pasigavom sunkvežimį, 
kuriame už šoferio sėdynės yra pritvirtinti da pap> 

vežioti. Prie mūsų prisijungė dar vienas amerikietis, 
keliaująs po pasaulį, nes negavęs darbo su istorijos 
daktaratu. Ištįsęs, saule įdegęs, užsigrūdinęs, didelę 
kuprinę ant nugaros velkąs. Pasakojo, kaip kartą pora 
vietinių atsistojo prieš jį gatvėje, išsitraukė peilį ir 
ėmė grasiai hipnotizuoti. Bet geruoju jis jiems nieko 
nedavė. Tada jį pertrenkė ant žemės, pagriebė jo kupri
nę su foto aparatu, dokumentais ir keleiviniais čekiais. 
Ir nubėgo, Bet jis, laimei, atsigavo ir ėmė vytis plėši
kus. Ir dar kažkoks svetimas petingas vyras jo prieky 
tą pat padarė. Grobikai išsigando, metė savo laimikį, 
istorikas atgavo savo mantą. Beje, įvykį stebėjo pora 
dešimčių ekvadoriečių, kurie nė piršto nepajudino, gal 
dargi džiaugėsi spektakliu. 

Danutė tokių istorijų buvo daug girdėjusi, tad 
pinigus su savanorės kortele dažniausia nešiojo pus
bačiuose po kojine. Tik ši kartą, grįžusi iš kelionės, 
nei kortelės, nei kelių dolerių nesurado. Matyt, sunkve
žimis, dardėdamas nuvažinėtu keliu, mediniais grumb-
lėtais tiltais, iškratė. Ak, tie tiltai! Danutė išskaitė 
laikrašty po kiek laiko, kad tą pačią dieną kitas sunk
vežimis Įlūžo j vieną jų. Mes pasiekėm Cunecos prie
miestį su sveikais kaulais. Tik ten man vienam teko 
nukentėti. Tikriau pasakius, tai buvo mano naujos kel
nės, taikintos šiai kelionei, kurios kentėjo. įsigrūdę į 
tinkamą autobusą, tikėjome patogiau užbaigti išvyką. 
Kažkunoj gatvėj autobusas lėtino greitį, o vienas vie
tinis keleivis skubėjo prasimušti į lauką, dešine ranka 
nešdamas porą ryšulių, o kaire — neuždengtą kibirą 
kažkokios riebos tyrės. Besiderindamas prie siūbavimo, 
jis maskatavo tą kibirą į visas šalis, šlakstė artimuo
sius keleivius. Teko ir mano kelnėm. O kai vienas nu
kentėjusių pasiskundė, kas jam atlygins už sudėmėtą 
drabužj, kibiro savininkas, gudriai — kvailai besišyp
sodamas, jam savo ruožtu atsakė: "O kas man atly
gins už išpiltą tyrę?" 

(Bus AaiųJsul 

• 
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8¥. 
MCSŲ GLOBĖJO 
K.VZIMIKKO ŠVENTE 

Kovo 5 d. Šv. Kazimiero pa
rapija paminėjo Lietuvos ir šios 
parapijos globėją Šv. Kazimierą. 
Su vėliavomis dalyvavo Marty
no Jankaus šaulių kp., LKM 
s-ga 15 kp. ir parapijos moki
nių būrelis, vedamas mokytojos 
seselės Berchmane. 

Lietuvos Vyčių pirm, J. Ta
mošiūnas atnešė Šv. Kazimiero 

Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 19 d. Hartforde pagerbti j paveikslą, kurį klebonas pa-
gėlėmis nepriklausomybės kovų savanoriai: Jurgis Dragunevičius Aa- j ^entino ' P o šventinimo apeigų 
tanas Ramanauskas. Pranas špakauskas Nuotr. Mykolo Banevičiaus . , , " IT. 

[choras, vedamas komp. J. Gai-
| delio, įspūdingai pagiedojo gies-

VASARIO 16 MINĖJIMAI 
Hartford, Conn. 

mę Šv. Kazimiero garbei. 

Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo sukaktį paminėjom va
sario 19 dieną. LB atstovai, 
pirm. Steponas Zabulis, Bronė 
Zdanienė — apygardos vald. na
rė, Pavergtųjų Tautų ir Pabaltie-
čiu komitetams. Danguolė Bane
vičienė, Mykolas Banevičius buvo 
priimti miesto mero G. Athanso-
no. Meras paskelbė Lietuvos dek
laraciją, jam padovanota A. Sai-
mininkienės meniškai padaryta 
koplytėlė. 

Lietuvos vėliava buvo pakelta 
•vasario 16 d. ant kapitoliaus, ats
kiro stiebo, viduryje tarpe dviejų 
Amerikos vėliavų. Trispalvė ple
vėsavo ir miesto rotušėje, prie 
valdžios rūmų. 

Amerikiečių spaudoje tilpo Al
binos Belazarienės ir apl. pirm. 
Stepono Zabulio apybraižos apie 
Lietuvą. Dar buvo S. Zabulio ra
šiniais iškelti Lietuvos laisvės 
reikalai senatoriui A. Ribikoff ir 
kt. Be to S. Zabulis kalbėjo du 
kartus per CBS televizijos 3-čią 
stotį, vasario 25 ir 27 dienomis, 
žinių dalyje. Priminė Lietuvos o-
kupaciją ir Sovietų genocidą. 

Šv. Mišias už Lietuvos laisvę ir 
žuvusius aukojo ir patriotišką pa
mokslą pasakė kleb. kun. Juozas 
Matutis. Giedojo choras vadov. 
muz. J. Petkaičio. Pamaldose Svč. 
Trejybės bažnyčioje dalyvavo 
Conn. gub. Eli a Grasso su savo 
vyru d r. — Grasso ir Algiman
tas Gečys, LB centro valdybos 
pirmininkas. Organizacijos |nešė 
vėliavas. Jauniausieji skautai pa
dėjo tautiškas gėles prie alto-
riatrs. žuvusiųjų pagerbimui. Po 
šv^Mišių sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai. 

Oficialioji programos dalis įvy
ko 3 vai. p.o., Lietuvių klubo sa
lėje. Minėjimą atidarė pirm. S. 
Zabulis. Apibūdinęs Lietuvos ka
ralių Mindaugą pakvietė progra
mą pravesti jaunimo veikėją Vir
giniją Valančiūnienę. 

Vėliavas įnešė ramovėnai. Su
giedoti himnai ir giesmė Marija, 
Marija, žuvusiųjų atsiminimui. 
Giesmes muzikos garsais palydė
jo J. Petkaitis. Invokaciją sukalbė
jo kleb. kun. Juozas Matutis. Gub. 
Ella Grasso proklamacijas pers 
kaitė Leonas Bernotas, mero - Bi
rutė Zdanytė. Pagerbti gėlėmis 
— Lietuvos savanoriai: Jurgis 
Dragunevičius, Pranas Špakaus
kas, Antanas Ramanauskas. 

Sukakties proga sveikino latvių 
atstovas žodžiu. Perskaitytas estų 
sveikinimas. Minėjime dalyvavo 
svečiai: kun.Zenonas Smilga ir 
LB — inkorporacijos signataras, 
teisėjas Fr. Mončiūnas su žmona. 

Pagrindinę kalbą pasakė Alg. 
Gečys, JAV LB centro valdybos 
pirmininkas. Kalba buvo konden
suota išryškinanti Lietuvos ne
priklausomybės reikšmę. Pasisakė 
ir kitais bendruomenei aktualiais 
bei svarbiais klausimais ir užda
viniais. Išskirtinai paminėjo fr 
mūsų šių dienų, jaunimą, nors 
kiek ir pavėluotai, bet užsidegusį 
tėvynės išlaisvinimo problemo 
mis ir aktyviai įsijungusį į LB 
veiklą. Pabaig. >avo darniai su-
pjftt|"$a]b4, pirci&ė visiems pa
dek*. 

Meninę dalį atliko lietuvių — 
ookzklos. suklėtru-ū ir tautiniu, 

Mišias už parapiją atnašavo 
kun. P. šakalys. Turiningą pa-

Sokių grupė Berželis, vadov. Da- mokslą pasakė kun. dr. Anto-
jnijus Jurgelaitis, išryškindamas 
1 Šv. Kazimiero didelį pamaldu
mą. Jis abejingai žiūrėjo į žemiš 

čius Romualdas Zabulis skaitė iš-' kasias gėrybes, siekė dangiškų-
traukas iŠ savo rašinėlių — Min- j jų visoje savo trumpo gyveni-
daugas Lietuvos karalius. Tauti-1 mo jaunystėje. 
nės šokių grupės, Švyturio mokyk 

lios Dzikienės. 
Aštuntos grupės mokiniai Li

nas Somonaitis, Andrius Banevi-

Mišių metu choras su Maryte 
Bizinkauskaite ypatingai gra
žiai atliko Panis-Angelikus — 
C. Frank ir Šv. Kazimiero 
giesmę. 

Po pamaldų klebonas padėko
jo chorui, dalyvavusiems su ve- i 
liavomis, vyčiams už šv. Kazi
miero paveikslą, pamaldų daly
viams ir visus pakvietė į salę 

ir pasivai-

los jaunučiai ir vyresniojo jauni
mo padidėjęs sąstatas pašoko 
šustą, šeinių, mikitą, mikitienę, 
landytinį, tabalą ir kt. 

Paulius Nenortas deklamavo 
Nepriklausomybę atgavus - Mai
ronio ir Rūta Virkutytė pasakė 
eilėraštį — Lietuva laimėjo, pa
rašytą Birutės Šnipaitės. 

Aukų surinkta 1702 dol. Pro
porcingai atskaičius susidariusias j apžiūrėti paveikslą 
išlaidas — 328 dol., jos perduo- j ^inti 
tos JAV centro valdybai. Pagalį 
aukotojų laisvą pasisakymą: LB j 
— centrui — 828 dol., Tautos1 

fondui — 459 dol., Altai — 86 
dol. 

Baigiant minėjimą apyl. vice-
pirm. V. Raškevičius iperskaitė re
zoliuciją, paruoštą S. Zabulio ir 
pasirašytą sekr. D. Banevičienės, 
kuri bus pasiųsta JAV pareigū
nams. Visi šią rezoliuciją šiltai 
priėmė. 

Minėjimą uždarė Steponas Za
bulis padėkas žodžiu. Vasario 16-
-sios jubiliejinė šventė paminėta 
su viltimi atgauti jai laisvę. 

M. Petrauskienė 

K N Y G Ų I Š P A R D A V I M A S 
& M. KOVO 15 — BALANDŽIO 15 IMTINAI 

Kaip iš sąrašo matysite, kai kurių knygų kainos sumažintos 50%. 
Draugas yra perėmęs visos eilės kitų leidyklų išleistas knygas ir da
bar yra reta proga palankiausiomis sąlygomis praturtinti savo knygyną. 

PAPIGINTAS KNYGAS GALIMA PASIIMTI "DRAUGE" ABBA 
UŽSAKYTI PAŠTU, KARTU PRISIUNČIANT IR PINIGUS U2 
JAS. 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street Chkago, I1L 60629 

Knygų išpardavimo proga prašome pirkėjų, už kiekvieną perkamą 
knygą, kuri bus siunčiama paštu, pridėti 25 centus JAV-bėse (35 centus 
už kiekvieną knygą Kanadai) persiuntimo išlaidoms apmokėti. 

Ulinols gyventojai prašomi pridėti 5% mokesčiams, 

GROŽINIAI RAŠTAI 
GYVENIMAS YRA DAILUS. Vytautas Volertas. Auto

rius piešdamas margą didmiesčio gyvenimą, ryš
kiais brūkšniais parodo jo tikrovę su visomis gero
mis ir blogomis savybėmis. Lietuviškos Knygos Klu
bo leidinys 1964 m. Minkšti viršeliai, 242 psL $2.50 $1.00 

GYVENIMO VINGIAIS L Dr. P. Kalvaityte - Karveliene. 
Autobiografiniai atsiminimai. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, 1963 m. Minkšti virš. 360 pusi $3.50 $1.50 

GYVENIMO VINGIAIS, dr. P. Kalvaitytė - Karveliene. 
Autobiografiniai atsiminimai n d.. 207 psl $2.50 $1.50 

GRUODAS, Ant. Jasmantas (Maceina) (1965) $3.06 $2.00 
viškos Knygos Klubas. 233 psL $450 $2.00 

IŠDŽIŪVUSI LANKA. Aloyzas Baronas . • • . . . . $4J0 $2.00 
ĮLC2E TILTAI Pranas Naujokaitis. Romanas. "Nidos", 

kmbo liedinys. 1961 m. Minkšti viršeliai, 194 psL .... $2.50 $1.50 
KAIMIEČIAI — Ruduo, W. S. Reymont Vertė F. Ne-

veravichis. I-znas tomas. Išleido "Nemunas". 352 
psL r $3.00 $1.50 

KAIMIEČIAI — 2iema, W. S. Reymont. Verte F. Neve-
ravians, II tomas, 383 pusi. Išleido "Nemunas'' .... $3.00 $150 

KAIMIEČIAI — Pavasaris. TU tomas. Verte Neveravi-
aus. 392 pusi. Išleido "Nemunas" $350 $1.50 

KAIMIEČIAI — Vasara, IV tomas. Verte F. Neveravi-
čius. 392 pusi. Išleido "Nemunas" $3.50 $1.50 

KARALIAI IR BULVES. Liudas Dovydėnas. Stilizuotos 
pasakos. Liet Knygos Klubas. 1973 m.. 211 psL $450 $2.00 

KIAUROS RIEŠKUČIOS, A. Musteikis. Romanas. 250 psL $4.50 $2.00 

CLASSIFIED ADS 
R E A L E S T A T E 
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NAMŲ PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus. 

KKAL ESTATE BROKERIS 
P. 2UMBAKIS — PR 8-6916 
tiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiutiiniiiiiiiMiiiiiun 

UETUVIŲ C0HD0MIHIUM 
S i Petersburg Beach, 

Floridoje 
10 butą namas verčiamas \ condo-

miirfum. Butai vieno miegamo. Cent-
ralinis saldymas ir šildymas kiekvie
name bute. Namas vienas blokas nuo 
jūros ir labai gero paplūdymio. DSl 
smulkesnių informacijų skambinti 

Chicagoje 312—284-1739; 
St. Petersbarg Beach 813—367-1286 

WANTED VYEAI 

JOURNEYMAN 
MACHINE REPAIR 

Immedia.te openings t'or ąualififed 
machine repuir jvuraeymaii. -4.ppUc-
ants mušt either be graduate appren-
tiee in machine repair or toave a 
minimum o i S years of on the job 
experience in the machine repair 
wade. Experience in large metai 

stamping pressea desirairte. Escellent 
pay and liberal beneOts. 

Apply in pers© n Mondays only 
" T a . m. to 3 p. m. 

r 1MLLK BODY Dl Y LSION 
GENEKAL MOTOK6 

CORPORATION 
7dtfa & WiUow Springs Bd. 
Wffiow Springs. BL 66180 

Pnooe — 354-0320 
A Ą Bqtal Oppormaity Employ«rM/F 

VEETICAI, BOKDs G MHX 
OPESATjOB 

i Jj^mediate openings for several ąuali-
v«, .-. "** productions vertica! bortne and 
Maro-oette P a r k a r e a — 3 b e d r o o m miiling machine operatora. Escellent 
brick b u n g a l o w . Inunediate p o s s e s - startlng trapės & company benettt*. 

Application accepted daily between 
9 a. m. 3 p. m, 

Advance Procesą ^inppfcu 
sion. Call 737-5263 after 6 p. m. 

Budraitis Realty Go. 
Mes su 60 kitom namų pardavimo 

{staigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą tr pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

arba Išnuomoti butą 
be lokio įsipareigojimo sksmMnkit 

nas. 234 pusL $5.00 $3.75 

Klebonas pasveikino susirin
kusius varduvininkus Kazimie
rus - Kazimieras, padėkojo Vy
čiams už šv. Kazimiero paveiks
lą, atkurtą dail. Idos Vaslaskės. 
Išreiškė viltį tardamas: "Mano 
troškimas, kad kitais metais dar 
iškilmingiau šią mūsų parapijos 
šventę apvaikščiotume, kad Ji 
taptų šios parapijos didžiąja 
švente". Kun. dr. A. Jurgelai
tis plačiai nušvietė šventojo gy
venimą lietuvių ir anglų kalba. 

Dar kalbėjo Vyčių veikėja 
Pranė Bamalienė. Paveikslą iš 
arti apžiūrėję, visi vaišinosi Vy
čių paruoštomis vaišėmis. Bu
vo malonu susitikti, pasidalinti 
šventės džiaugsmu. 

Sv. Kazimieras mūsų tautos, 
jaunimo ir šios parapijos glo
bėjas kviečia į maldas, artimo 
meilę visus, ypatingai jaunimą, 
kuris pavestas šv. Kazimiero 
globai. E. Ribokienė 

V. Valančiūnienė praveda progra
mą Vasario 16-sios minėjime 
Hartforde Nuotr. M. Banevičiaus 

PROJEKTUOJAMA 
ENERGIJA IMTI I š ORO 

i 

Prancūzijos mokslininkai spe
cialistai pasiūlė originalų elek
trinės projektą. Joje panaudo
jama kylančių šilto oro srautų 
energija. Elektrinė — tai apie 
450 metrų aukščio bokštas, ku
rio konfigūraciją apskaičiavo 
elektrinė skaičiavimo masina. 
Tokį bokštą pastačius, pavyz
džiui, Viduržemio jūros pakran
tėje, įkaitęs pažemės oras spi
rale juo kiltų aukštyn. Specia
listų nuomone, dirbtinis ciklo
nas, susidaręs bokšto viduje, 
galėtų sukti gana galingas tur
binas, jm. 

mifHtimttmHfnnifmiitntiiTitftimfiiHi 
PACKAOE r.XJ>RF«W» AGENCT 

MARMA NORFOOEVP 
ANTINIA I Į LIETUVĄ 

g * T »»% — 3«% Pigiau mokysite ai aprirauda nuo ugnies ir aotomo-
pas mus ««W»«M-

F R A N K Z A P 0 L I S 
8208 % W e s t > 5 t f l sfr^i 

Chicago. Illinois 
Telef. GA 4-8«54 

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

Apdraustas perkraustymas 
Įvairiu atstumų 

TeL: 376-1882 arba 376-5996 

mmmmmmmmmmmm<m">ww.3imwB 
S 0 P N I E B A R Č U S 

BAJDK) AEMOS VAI^ANDOS 
Visos prognunes Ii WOPA 

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vaL popiet. — šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 <ki 9:30 v ryto. 

T«taf~ 434-2413 
UBO A. M. 

tlS& S. MAPLEWOOD AV£. 
CHICAOO, n JL 00629 

SIUNTINIAI I LETUVį 
ir kitus kraštus 

Ifn>HNSKAS, 4965 Archer Am 
Chieago, Ūl. 99632, teist 977-6999 

iiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiinimiitnHiiiHn 
Ivalrtn prekių pawli1j^ai— H t a » 
gi*i tt m&«a tr" r tniu 

0089106 PA3BCELS EXPBSB8 
SIUNTINIAI Į UETU¥| 

_ 9L, 
m. 

BSELIONfi, A. Tyraolia, 128 psl $1.25 $0.95 
KAROLIAI. Guy De Maupassant. Noveles, 278 pusi N $2.50 $1.90 
CATRYNA Sallv Salminen. Romanas. B originalo ver

te M. Mikalifinas. Terros leidinvs 1962 m. Kieti virs. 
271 pusL , $5.00 $3.00 

KON-TTKI. Thor Heyenfel. Iš norvegų kalbos verte Sta
sys Vainoras Terros leidinys, 1954 m. 416 pusi. $3.75 $2.50 

LAIŠKAI DIEVUI, Dang. Sadūnaitė (1970) $2.00 $1.00 
LIEPSNOS IR APMAUDO ĄSOČIAI, Jurgis Gliaudą. Pre

mijuotas romanas. Lietuviškos Knygos Klubas, 273 
psL. : $4.00 $2.00 

LAIPTAI l TOLUMAS. Liudas Zeikus. Romanas, 1954 
m 242 pusi. $2.50 $1.90 

LIETUVIŠKOS PASAKOS, Dr. J. Balys, 307 psL EI. 1976 $250 $1.00 
LIETUVIŲ APYSAKOS, Hermaną Sudetman, išvartė V. 

Volertas. 132 psl. £.'21 $3.00 $1.50 
LIETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA. Redagavo 

Bernardas Brazdžionis. I dalis, 49 autorių kūriniai. 
Liet Knygos Klubo leidinys. 607 pusL 1957. m. $7.00 $3.00 

UETUVIŲ BELETRISTIKOS ANTOLOGIJA II dalis. . 
Nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos autorių kariniai. 
Lietuv. Knygos Klubo leid, 1965, 700 p., Meti virs. . . $10.00 $3.00 

LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA sudarė J. Aistis 
ir A Vaičiulaitis, liaudies dainos, virš 150 poetų ktl-
rinių. 110 paveikslų, gražus kieti audeklo viršeliai. 
1952 m. Liet Knygos Klubas. Chicago, m. 832 pusi. $6.00 $3.00 

LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE, antologija (1971 
red. K. Bradūnas $13.00 $10.00 

LIKIMO ŽAISMAS, Henrikas Lukasevičius. Romanas. 
lt. Knygos Klubo leidinys. 1953 m. 232 pusi $2.50 $1.50 

LUK6IUJAI, Antanas Giedrius. Tai autoriaus gimto
jo kaimo istorija. Čia sunku atskirti, kur baigia
si, realybė ir pasideda pasaka. 231 ssL . . $2.50 

LC2IAI. Jeronimas Ignatonis. Romanas. Autorius prieš 
skaitytojo akis pastato naują žmogų, praėjusio karo 
išdavų išmestą už įprastosios ribos ir nejaukiai išgy
venanti dvasini lūžį. Išleido Lietuv. Knygos Krabas 
1963 m. Minkšti viršeliai, 301 pusi $3.00 

LYRIKOS KRAITIS. Juozas Mikuckis. Terros leidinys. 
1954 m. 180 pust. $2.50 

MARIJOS ŽEMA, lietuviu poetų Marijos eilių vainikas. 
Paruošė A Tyruolis 23 autorių rinkinį apie Mariją. 
Saleziečių leidinys. Kieti spalvoti viršenat 63 pusL 
1959 m. $1.00 

MARTYNAS FIERRO. autorius Jose Hernandez, išvertė 
Antanas VOutis. Si populiari didžiojo argentiniečių 
epiko poema yra išversta į keletą Europos kalbų. 
Cia tos poemos I dal. ir yra vertimas į lietuvių kal
bą. Atspausta Argentinoje, "Laiko" spaustuvėje, 
1958 m. 82 pusi. .". _ $1.50 

MARTYNAS MAŽVYDAS VILNIUJE, J. Kralikauskas $6.00 
MEJLfi TRIKAMPY. Renė Rasa, Romane vaizdžiai pie

šiamas surizges dviejų Seimų gyvenimas, staigiais 
netikėtumais tr jausmais, tai vėl lygus kaip upelio 
vanduo. 219 psl $3.00 

MttLYNA SUKNELE, Bronius Daubaras, išleido Daino
ra Daunoraite. Londonas. 1954 m. 154 pusi- $1.60 

MĖNESIENA A Baronas. Romanas. 202 pusi $2.50 $190 
METŲ VTNGIAL Alfonsas Tyruolis. Lyrikos rinktinė. 

Liet Knygos Kl. leidinys. Minkšti virš., 176 psl. .... S3.00 
MIGLOTAS RYTAS, apysakos. Vincan Ramonas. Nepa- • 

prastai gražaus rtiliaus pasakojimai iš net. g$vvul-
mo. Liet. Knygos Klubas, 1960 m. 166 pusL $2.00 

NEMUNO SCNŪS, romanas. Andrius Valuckas, I to
mas. 280 pusi. 19W m ' . . $300 

NAUJŲJŲ METU ISTORIJA. Birutė Pukelevičitttė. Pre
mijuotas romanas. Liet Knygos Kl. 1974 m.. 355 p. $4.50 

NEMUNO SŪNŪS, romanas, Andrius Valuckas, n to
mas, 1956 m. 430 pusi $4.00 

NUSEDĖjeLe Karoli Pažėraitė, apysaka, II laida, *§-
leido Anstralijos Lietuvis, 1952 m. $2.60 

NUSIKALTIMAS IR BAUSME. W. M. Dostojevskis Ver
tė J. M Balčiūnas, sesių dalių romanas su epilogu. 
Išleido Nemanas 1952 m antrą leidimą. I-mss to
mas 302 pusi _ $3.00 
n-ras tomas 256 pusL $2.50 
OT-*ias tomai 300 pusi $3.00 

ŠVENTADIENIS UB MIESTO. Marias Katališkis. Pasako
mai 356 pusi. Išleido Knygų leidykla Terra 1963 m. 
Kieti viršeliai- - „ . . $5.00 $375 

pspiglulu ksygų Bpardavttac sarsią l̂ sfldrpti ir pactlaS 
MssttsiiBe. Ssnio Hirtajt ta 

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

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

707-0000 arba 778-8871 

1400 W. Hubbard. Cfcktaeo 
«2»-40O4 Ask for John Deteea 

Sudiev Žiemuže 
5 kamb. naujo tipo mūp. 

ir garažas. Centr. oro šildymas ir 
vėsinimas. Galimo tuoj pažiQr6ti ir 
nupirku -ai $28.350. l larguette \ 
Parke. 

TOOL DESIBMERS, 
0ITEC1CERS, DETAILERS 

Long programs 
FALC0N ENGINEERIlfG 

& TOOL OOMPRNY 
Countryside, UI. 60525 

TeL — 482-7220 
5227 Danshei Road 

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

$Nt + WEEKLY MAILING 
cmcutARS'r: 

Materials suppHed. Immediate meome 
Guaranteed! Rusb stamped addressed 
envetoce: Homeuorker. 2909-3SQ 
Knetree, Hemando, MS 3962 

$1.90 

$1^0 

$1.50 

$0.50 

4 vienetu mūra- Ir fnrrian, Mar-
quette Parite. Naujas gazu šildymaa. 
Našie atiduoda už $ S 8,800. 

5 kamto, laTmi modernas muro na 
mas ant piataua sklypo, t inkamas 
Seimai žavingai gyventi. Arti lt M 
Kedzie. $39,900. 

G n d n p+atov sklypą* ** suni fas 
5iarquette Pke. Vertingas pirk*jnL 

Tvirta- 2-jn aakšttj mūras. 2 butai 
%r maloni biznio patalpa. 2 auto 
sra ražas. Savininkas nusileido iki 
888,500. Marąuette Parke. 

Valdis Resl Estate 
2625 West 7lst Strott 

TeL 737-7200 ar 737-8534 

ASSISTANT ST-PKRVISOR 
* T a. m. to S p. m. or U a. m. to 

. 7 p. m. 
KTTCHEN* HEUPGR 

a. m. to 3 p. m. or 10:30 a. m. 
to 8 p. m. 

POT WASHEBS 
10:30 a. m. to 8 p. m. 

7TOBKDDGE SfCR«ING CEVTE24 
TEti. 457-0700 

» , H | . . . | i M . w . i . . . . i M . , M . M . . l l l . » . n i ~ . i . W B 

$1 .00 
$4 .00 

$1.50 

$1.00 
$1.90 

$ 1 5 0 

$1 .00 

$2.35 

$2 .00 

$3.00 

$1.50 

$1.50 
$1.50 
$1.50 

6 kamb. mm*. 3 miegami. 6 5 ir Tai. 
man. $27,500. 

Gražus bungakro — s kamb. 2 ži
diniai 83 tr Kedzie, $64,200-

15 metu senumo, 5% kamb, S 
miegami. Daug rūbinių. 2}Ą ma$. ga-

į ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 
I 2-J« aukotu — p o 6 kamb. mūr. 

65 ir Talman. $32,500. 
• Sė akro žemSs Lemonte. $10,000 

u ž akrą. 

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

2951 W. 63rd St.. 436-7878 

HELP WA>TED _ MOTERYS 

RELIABLE HOUSEKEEPER 
PuD ttme. Live in. Own room, 
T.V. ExceUent cfoinditkais. 
Pleaae call — 

3 6 4 - 8 8 4 8 

YOUNG LADY 
Age 1 8 — 6 5 

Outgoing personaMty — f nil tune. 
> Permanent position, Assist young 

eucecutive Advertieing office. inter-
esting work. Variante houra. Top 
salary. 6 Corners area. 

Cal — 

M & m V G — Tt*. 4S8-*B63 

: | SS I 

PARK 

kftL 

MARQjCFTTE 
2-jų butų mūrinis po 5 

Gazu sūdymas. Mūr. garažas. Arti 
86-tos ir Talman. žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas 

Valdymas 
DrandfanaJ — Incsme Tas 

Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

So, Kedzie Ave. — 778-2233 

*m 

IBIOTKITB DABAR t 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

Vizitiniu kortelių naudojimas yra 
gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų oistova?w» turetJ gražias *td-
tinee korteles 

Kreipkitės į "Draugo' adminis
traciją visais psJtaftns reflcalaia. 
Būsit* patenkinti mssra patsrasirt 

WATTRESSES 
PoBitions open in private country 
crab. Good worldng conditions. 
Good salary and benefits. 

For interview GsO 2754600 
SAM>LE & CYCIJE OLOB 

905 W. Poster Aw,, CMMBI 

D I M I B I O 
— - i • -

RAD10 PROGRAMA 

UBSovių 
Naujoj An^ajoj 18 Stttles 

WNSR, 138P banga, veikia sekma-
dfemais nuo 1:60 9d 1:38 M. po 
pietų — perduodama včllaushj, pa
saulinių flnių šaltiniuks fr iMmen-
tarai, nuadka, damos ir Mfegdbtds 
pasaka. Sią programą veda Stepo
nas ir VafeRstaa Minkai. Biznio 
reikalais kreiptis | Baltfc Florists 
— gėHų bei dovanų krautuve. 90? 
B. orTusraar. So BoflMB. Hsss 
tam TatefttM 3S804BB TSB pat 
tmmaam dįsninsiki "TriujįsTi? 
rssttn didsit ĮIUSII liauną IMmątku 
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MIRTIES ANGELUI APLANRftJS "" 
1978 m. vasario 16 d. iškelia- ve jį vadino dvasine atgaiva, nes 

vo negrįžtamai iš gyvųjų tarpo turėjo geras sąlygas skelbti sa-
x. a. kun. Antanas Dapkus, vie- vo pamoksluose. Taip pat gy-
nas Lietuvoj išaugusių ir svetur! veno ir buvo kapelionu Memin-
atsidūrusių, apie kurį lietuvis- geno stovykloje. 
ką visuomenę reiktų painfor
muoti. Jis savo darbais ir nu
eitų gyvenimo keliu paliko neiš
dildomus pėdsakus ne tiktai 
mūsų tarpe, bet ir toje aplin
koje, kurioje baigė savo žemiš
ką kelionę. Tikrai neapsiriksiu, 
kad amžinos atminties kun. An
tanas Dapkus nenuėjo į kapą 
be likusio ženklo, kad lietuviu 
ir Kristaus vynuogyno darbi
ninku buvęs. Nuo atvykimo ir 
įsikūrimo šiame krašte buvo 
"Draugo" skaitytojas. 

Velionis buvo gimęs 1900 m. 
spalio 24 d. Paškonių km., 
Želvos valsč., Ukmergės apskr., 

1950 m. atvyko į New Yorką, 
vėliau išvyko į Omahą, Nebr., 
Chicagą, o pagaliau apsistojo 
Grand Rapids vyskupijoje. Čia 
buvo paskirtas vikaru į Reed 
City parapiją, kurioje atšventė 
savo 25 metų kunigystės jubi
liejų. Vėliau buvo nukeltas į 
Roscunn parapiją vikaru. Pas
kutinėj parapijoj Menistee pri
mindavo, kad ši parapija bū
sianti paskutinė. Iš čia teksią 
jam keliauti į amžiną miestą 
pas Aukščiausią. Amžinos at
minties kun. Antanas Dapkus 
tai atspėjo. Dar spėjo atšvęsti 
savo auksinį kunigystės jubi-

Lyduokių parapijoj. Buvo pirm- &ejų 1977. V. 15 suruoštą jo ge-
gimis šeimoje, turėjo dvi au
gesnes seseris — Oną ir Moniką. 
Jo tėvai buvo Tomas Dapkus, 
motina Ona Dapkienė - Straz-
daitė. Lankydamas pradinę mo
kyklą, jis išsiskyrė iš savo 
draugų gabumais. Baigęs ją 
labai gerais pažymiais, įstojo į 
Ukmergės gimnaziją. Tėvai pa
gal tų laikų papročius galvojo, 
kad laimingi būtų, jei jų Anta
nukas pasaulinius mokslus išė
jęs, stotų į kunigų seminariją. 
Kadangi tėvai buvo pamaldūs, 
ne vieną kartą kreipėsi į Aukš
čiausią, kad Antanukas - taip jį 
visada vadindavo — taptų ku
nigu. Matyt, jų maldų išklau 

radario klebono kun. §uchocki 
Buvo pagerbtas daugelio kuni
gų, o jubiliejines mišias celebra-
vo tos pačios diocezijos vysku
pas Szoka. Jose, nors būdamas 
ligos palaužtas, dalyvavo ir 
pats kun. Antanas. Pasikalbė
jus su klebonu A. Suchockiu, 
susidarė malonus įspūdis, kad paklusnumu savo vyresnybei. 
jis yra tikras kunigas samarie- j Savo pamoksle priminė ir lie
tis, aukštos kultūros, aukšto ir'tuvą, iš kurios velionis kilęs, 
visapusiško išsilavinimo žmogus kokias kančias dabar kenčia 
ir dvasininkas, kuriam rūpi hu- okupanto prispausti ir persekio-
maniškumas, pagalba nuskriaus
tiems. Tais pačiais metais, L. 
Fondo vadovybė, įvertindama 
a. a. kun. Antano pasiaukoji
mą, meilę Hetuviškumui, paau-

0HŲ DELTŲ ENERGIJOS PROBLEMA 
Mokslininkų apskaičiuota, kad, rinės veikimo pagrindas būtų os-

jkinkius upių deltas, galima gauti mnuinig slėgis, kuris -susidaro tarp 
miiftni&Vą energijos kiekj Mat ma- skirtingą ištirpusiu druskų kiekį 
tas uĮiiiUŽiJHa, par sekundę į jūrą turinčių tirpalų. Įrengus tarp tokių 
nuplukdantis vieną kubinį metrą tirpalų į vieną pusę pralaidžią 
gėlo vandens, galėtų pagaminti membraną, sūrus jūros vanduo 
2240 kw energijos. Pasak specialis- skverbsis pro ją, kad išlygintų 
tų, energiją gauti galima būtų, tie
sioginiai panaudojus slėgio skirtu
mą, kuris susidaro, gėlam vande
niui T̂ nMtoTiti? su sūriu jūros van
deniu. 
JAV mokslininkas Ričardas Nor

manas, nurodęs šiuos neįprastus 
energijos rezervus, apskaičiavo, 
kad Mississippi deltoje pastatyta 
osmosinė elektrinė, kuri sunaudo
tų tik dešimtąją dalį jūron įtekan
čio vandens ir kurios naudingumo 
koeficientas būtų 25%, galėtų ga
minti 1 mm. kw energijos. ESekt-

mis, mes branginame Tavo pa
maldumą. Tavo ištikimybę sa
kramentams ir Tavo pasiren
gimą tarnaujant mūsų parapi
joj. Tu būsi visuomet su mu
mis. Mūsų maldos bus visuo
met Tavo amžinai laimei. Te-

DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. kovo mėn. 20 

A. a. kun. Antanas Dapkus 

Svečias iš Cmcagos P. Menke-
liūnas su sūnumi Eugenijum ir 
lietuvių Fondo ir Grand Ra-
pinds apylinkės pirm. Pranas 
Turūta išreiškė jam pagarbą 
kaip didžiam ir mielam lietuviui] 
atsisveikindami. 

Per pamaldas parapijos cno-
ras ir susirinkusieji vadovauja- nuveda Tave angelas j dangų, 
mi parapijos vargonininko gie-' tegul pasveikina Tave kanki-
dojo atitinkamas giesmes. Vys- n į ^ tenuveda Tave prie Šven-
kupas C. Szoka pasakė jautrų tojo sosto — P"e naujosios ir 
pamokslą apie a. a. kun. Anta- amžinosios Jeruzalės, 
no nueitą gyvenimo kelionę. 
Pasidžiaugė jo rodoma meile ir 

sė, nes, per vienas atostogas kotą didelę sumą fondui ir su-
parvažiavęs tėviškėn, pasakė Įsukusį garbingos sukakties ap-
tėvams, kad jis noris stoti ku- dovanojo karaliaus Mindaugo 
nigų seminarijon. Tėvai džiau- j medaliu. Jį įteikė centro valdy-
gėsL kad jų plrnigTmfa sūnus bos vardu revizijos komisijos 
rengiasi būti kunigu. Gimnazi-; narys Pranas Turūta. 
joj "ir kun. seminarijoj buvo 
mokshu imtas, savyje susikau-

šiais metais vasario 16 die
ną, kai kiekvienas lietuvis šven 

pes, pamaldus. Jautė, kad mal- i ^ #0^^ gokaktį, jis negalė-
da yra paguoda, kad malda yra j o d r a u g € ^ d ž i a u g t i , nes už
kalba su Dievu, jis yra jo gy
venimo dalis. Jis jautė, kad su 
Dievo palaima bus vertas to sa
kramento, kurį jam suteiks 
vyskupas, n* savo gyvenimą pa-
švear Kristaus įsteigtai Bažny
čiai. • 

i š 

1927 m. balandžio 2 d. arki
vyskupas Juozas Skvireckas su
teikė jam kunigo šventimus 
Kauno bazilikoje, 
šv. Mišias aukojo 

merkė akis, ižlrpKftiniftjnpa 
gyvųjų tarpo. 

Iš Herbert laidojimo koplyčios 
kun. Antano Dapkaus palaikus 
perkėlė sekmadieni į bažnyčią 
ir atidaram karste parapieeiai 
galėjo paskutinį kartą pareikš
ti jam pagarbą. 5 vai. buvo 
sukalbėtas rožinis. Susirinko 
pilna bažnyčia pasimelsti už sa-

Pinnąaias j ^ dvasios vado sielą, kad ją 
Lyduokių pasikviestų Aukščiausias į iš-

jami dėl savo tikėjimo. Buvo 
jaučiama, kad vyskupas lietu
vių kunigų šioje vyskupijoj gy
venančių buvo gana išsamiai pa
informuotas apie mūsų paverg
tą kraštą ir vedamą kovą norint 
galutinai išlikti laisvu. 

Klebonas kun. J. A. Suchoc-
ki, reikšdamas savo pagarbą 
velioniui kun. Antanui, buvo 
išleidęs specialų leidinėlį. Lei
dinėlį užbaigė: 

— Atsisveikindami su Tavim, 
mes jaučiame, kad esi su mu-

Vyskupas, dalyvavusieji ku
nigai ir parapiečiai palydėjo 
kun Antano Dapkaus palaikus 
į kapus. Klebono ir parapiečių 
pastangomis visi dalyviai rinko
si į gedulingus užkandžius ka
talikų aukštesniosios mokyklos 
salėn. 

Amžinos atminties kun. Anta
nai, ilsėkis ramybėje šio krašto 
žemėje, kuri Tavo palaikus pri
glaudė, pt. 

abiejų tirpalų druskos koncentra- į 
ei jas, ir tuo pačiu tarp sūraus ir 
gėlo vandens susidarys aukščio j 
skirtumas. Mokslininkas R. Nor-į 
manas mano, kad pakaktų upių > 
deltose įrengti pratekamą rezervu-! 
arą, tarp rezervuaro ir jūros pas
tatyti membraną, pro kurią į jį 
nuolat veržtųsi jūros vanduo. Iš 
perpildyto rezervuaro krisdamas i 
jūrą, jis suktų turbinas. Taigi, no
rint įgyvendinti šią idėją dar rei
kia išspręsti daug aktualių proble
mų, pirmiausią pagaminti dideles 
bei galingas membranas. Mšk. 

— Šventasis Tėvas, per Va
tikano valstybės sekretorių kar
dinolą Villot, pasveikino Ispani
joje įvykusios Katalikų Sociali
nės Savaitės organizatorius ir 
dalyvius, išreikšdamas savo pri
tarimą suvažiavimo darbų te
mai "Auklėjimas ir Demokrati
ja". "Auklėjimo laisvė", — pa
žymi kardinolas, — "yra esmi
nė sąlyga, siekiant sukurti tik
rai demokratinę visuomenės 
santvarką Tėvam, kurie yra 
pirmieji savo vaikų auklėtojai, 
privalo būti užtikrinta galimy
bė parinkti savo vaikam tokią I 
auklėjimo iformą, kuri atitiktų į 
jų moralinius ir religinius įsi
tikinimus. Be auklėjimo lais
vės negali būti išauklėtas pil
nai laisvas ir atsakingas žmo
gus". 

DVIDEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

AUGUSTAS M BARČUS 
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Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

parapijoj. Tėveliai džiaugėsi rinktųjų eiles 
i r l a j m i n g i ^ t ^ , k a d f t m a l - | Pb^nadiei^ vasario 20 d., 
t ^ ^ ^ I ^ ^ l Z ^ ' l 1 2 *•*• *•*> celebrutfjamos šv. 

Mišios. Jas atnašavo Gaylord 
vyskupas C. Szoka, koncelebruo-

jis buvo kam. Antanas. 
Pabuvus jam Žeimiuose vika

ru kelerius metus, vyresnybė 
pastebėjo jauno kunigo suma
numą, savarankumą ir admi
nistravimo pajėgumą, 1935 m. 
sausio 10 d. jį paskyrė Šimkai
čių klebonu. Susitvarkęs sielo
vados ir administracijos reika
las naujoj vietoj, manė, kad 
galės dar daugiau pašvęsti lai
ko auklėjant jaunąją Lietuvos 
kartą, kad sulaukęs senatvės 
galėtų pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais. Deja, likimas lėmė, 
kad turėjo su širdgėla apleisti 
ne tiktai savo parapiją, bet ir 
tėvynę Lietuvą, kurią visa šir
dimi mylėjo. Seserų fi* tėvų gai-
lėjosi, nes jos buvo sudariusios 
šeimas ir žiauraus okupanto 
ištremtos į Sibirą lėtai ir figai 
mirčiai. Jis pasitraukė nuo 
žiauraus priešo ir išvyko neži-
Tiion, pasitikėdamas tik Aukš
čiausiuoju. J| Dievas apsau
gojo nuo panašios nelaimės, 
laimingai perėjo sužalotą h* vis 
žalojamą karo audrų Vokietiją 
ir laimingai pasiekė Bavariją, 
kurioje kunigo pareigas ėjo sve
timtaučių parapijoj, drauge ap
tarnaudamas lietuvius, išblašky
tus po vokiškus kaimus. Nepa
vargo, kaip jis dar gyvas bū
damas sakydavo šią apybraižą 
rašančiam, nes jo Šventa parei
ga jį yra Šiam darbui skyrusi. 

Sulaukęs II-jo karo pabaigos, 
prisiglaudė prfe Kempteno sto
vyklos, kortoje ėjo kapeliono 
pereigas, dtet* tflrįbą ir kai 
kuriuos kitus dalykus. £į at» 

jant Grand Rapids vyskupui 
aušliarui McKenney ir vietos 
klebonui kun. Suchockiui. Ati
tinkamas maldas per Mišias at
kalbėjo pakviesti iš abiejų vys
kupijų kunigai. Amžinos at
minties kun. Antanas buvo po- &<* meno darbų: medžio, k* 
punarus ir mylimas ne tiktai ranukos, drobės taip pat Hetu 
parapiečių tarpe, bet labai ge- \igtu lėlių ir vėliavėlių, 
rai vertinamas savo dvasinės 
vyresnybės ir savo bendradar
bių, nes į laidotuves atsilankė 
apie 60 kunigų. Paskutinę pa
garbą savo atsilankymu pa
reiškė ir lietuviai kun. E. Stat
kus, J. Adomaitis, J. Kluonis, 
L. Dieninis ir A. Vainavičius. 

'Draugo' administracijoj* 
galima pasirinkti {vairių Ūsu 

Apsflankykite | "Draugo" ad 
tninistraciją ir pasižiūrėkit. Ga 
rasite kai ką padovanoti «av« 
draugams 

' D r a u g o " adresas: 4545 W 
«»rd St . Chttaco II I OM28 

MimiiMiiiiiiiimniitiiMiifiiiiniitiiiintii' 

M A . ROMO K U L I K A U S K O , 
Netikėtai netekus mylimo sūnaus ir brolio 
giliausią užnoįautą reiškiame p. VANDAI KULI
KAUSKIENEI, seseriai IRENAI, broliui VYTAUTUI 
su Įeinu ir artimiesiems. 

MOKSLO DRAUGAI: 
JOMS ir Regina Bagdonai 
Smi Milane 
Kfttafls Ir Jane Kirvaičiai 
Meiluti TtfiiHonytt-Kusa* 
Uonot Ir firažffit Traška! 

Jau suėjo dvidešimt metų, kai negailestinga 
mirtis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą tėvą ir senelį, 
korio netekome 1958 m. kovo 20 d. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekachs ne
galėsime užmiršti. Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną ramybę. 

Ui jo sielą šv Mišhs bus atnašaujamos ant
radienį, balandžio 4 d., 7:30 vai. ryto. T. jėzuitu 
koplyčioje. 

Velionis buvo a. a. Sophie Barčus vyras. 
Prašome visus — gimines, draugus ir pažįs

tamus velioni prisiminti savo maldose. 

Nuliūdę: Duktė Aldona Daukus 
anūkai Terry. Michael 
ir Sofija bet kiti giminės 

• 

. 

JURGIS DOMBRAVA 
(Gyv. 34 Kennedy Dr., New Port Richy, Florida) 

Mirė kovo 15 4 , 1978 m., sulaukęs 82 metų amž. 

Gimė Lietuvoje, Pnslių kaime, Zarasų apskrityje, 
Vaijesiškio parapijoje. Amerikoje išgyveno 65 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Birutė (po tė
vais Dumbravaitė), o Lietuvoje liko brolis Jonas ir jo 
šeima. 

Laidotuvės įvyko kovo 18 d. iš Our Lady of Peace 
parapijos bažnyčios į Meadowlawn Mėmorial Garden ka
pines, New Port Rfcny, Floridoje. 

Nuliūdę: Žmona ir kiti giminės. 

A. f A. 
Aleksandrui Romanui Kulikauskui, 

netikėtai mirus, jo motinai VANDAI KULIKAUSKIE
NEI, sesutei IRENAI ir broliui VYTAUTUI su šeima bei 
artimiesiems nuoširdžia užuojautą reiškia 

KareMs Dttaltv&his 
svosss 

mm 

Netekus mylimo sūraus ir brolio 

A. t A. ROMO KULIKAUSKO, 
p. VANDAI KULIKAUSKIENEÎ  IRUTEI ir kitiems 
šeimos nariams nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi 

Janina ir Pranas Gaigalai 
Laimute Kisielienė 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

00VY0AS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. 0AIMID 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330 34 So Califotnia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

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

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6 8 4 5 SOUTH VVESTERNAVE. 

• 

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tet. 737-8600 
Tel. 737-8601 

• 

• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

SN7 SO. LTTUANTCA A VE. TeL Y Arda 7-SU1 

STEPONAS C. LACK (LACKAYViCZ) IR S0N0S 
2314 W. 23nl PLACE 
2424 W. mth STREET 
LHM Soutlmest Hlgbway, Patai Hllls, OL 

VTrglnia 7-6672 
TcL REpubflc 7-1213 

TcL t74-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA A VE. TcL LAfayette M573 

JURGIS F. RUDMIN 
011 SO. LITUANICA A VE. TeL Y Anto M1S*JI 

POVILAS J. RIDIKAS 
1354 SO. HALSTED STREET TcL YArde 7-ltll 

VASAITIS - MITKUS 
1441 10. N * A v * , CICERO. OJL TeL OLymplc M M 

-» 
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DRAUGAS, pirmadienis, 1978 m. kovo znėn. 20 i 

X Constance Yodelis, Home-
wood, HL, yra nuolatinė "Drau- j 

j go" rėmėja. Neseniai ji, atvy-
kusi į "Draugą", pasveikino' 

1 darbuotojus Velykų Švenčių 
I proga, sumokėjo metinį prenu
meratos mokestį, atsiskaitė u i 
korteles ir paliko 13 dolerių 
auką. Mielai Rėmėjai nuošir-*Po Damoklo kardu**, šie

met premijuotas rašyt. Anato- j <&** dėkojame. 
Ii jaus Kairio romanas, jau bai- * Jonas H. Aksys, Cincin-
giamas spausdintL DaiL Zita; 1 1*^ Obio, prie prenumeratos 
Sodeikienė nupiešė aplanką, ku- '> mokesčio pridėjo 10 dolerių 
ris bus spausdinamas ateinan-: auką. Labai ačiū. 
čią savaitę. Premijos įteikimo J x ° n a Sapowis, Chicago, ui., 
iškilmės bus balandžio 23 d.. į m u s maloniai pasveikino, atsiųs-
sekmadienį, 3 vai. p. p. Jauni-! d**** 1 0 dolerių auką. Nuošir-
mo centre. Koncertinę dalį at- j 
liks sol. Dana S lankaitytė. Me
cenatai yra iš Lake Worth, Fla., 
Ada ir Andrius Skučai. 

X SoL Vanda Stanldenė dai
nuos Los Angeles balandžio 
1 d, Vakarą rengia skautai, 

X Stasys Lūšys, ilgametis 

džiai dėkojame. 
X Ona Algminienė, Chicago, 

UI, žinoma spaudos darbuotoja 
ir visuomenės yeikėja, "Drau-
go'' artima bendradarbė, atnau
jindama prenumeratą atsiuntė 
ir 10 dolerių auką. Dėkojame. 

X Anna Malin, Gobels, Mich., 
atvykusi į "Draugą" nusipirko 

IŠ ARTI IR TOLI 

VKko veikėjas, atvykęs į Chica- į įvairią y^^^ žemėlapių 
gą paskaitai, aplankė lietuvis- j n ^ d a r b i ų ^ keliasdešimt do
kas įstaigas ir savo draugus. VL į l e r i u & t u o p r i s i d ė j o p r i e a i e n . 
ŠoUūno lydimas šeštadienį j i s j , ^ ^ f^nshuų pagrindų sti- j 
aplankė ir "Draugo" redakciją { : j r i n i m o Dėkojame, 
ir pasikalbėjo aktualiais lietu-' 

Lietuvių fondo spaudos konferencija Jaunimo centro kavinėje, Chicagoje, 1978 kovo 8. Iš k.: Br. Juodelis, 
dr. K. Amtrozaitis, dr. G. Balukas, dr. A. Razma, 0 Zailakienė, inž. Br. Nainys. M. Remienė. Stovi I eil.: 
Pr. Zailskas, inž. V. Naudžius, Pr. Turūta, K. Barzdų kas, inž. V. Kamantas, J. Kucenas, sol. St. Baras. Sto
vi n eil.: A. Kareiva, St. Juškėnas, P. Želvys, dr. F. Kaunas. Stovi m eil.: R. Brazdžionis, J. Janulaitis, 
agr. A. Šantaras. A Juodvalkis, i n i J. Rimkevičius, inž L. Germanienė. Paskutinėj eilėj: K. Repšys, inž. 
K. Dočkus, Pr. Mažrimas, VI. Būtėnas, dr. T. Remeikis, S. Kuprys, Pov. Kilius ir inž. V. Germanas 

Nuotr. V. Noreikos 

viškais klausimais. 

X Jurgio Jankaus "Ir nebe-
pasimatėrn" k iyga , išleista Lie
tuviškos knygos klubo, susilau
kia gerų Vertinimų. Knygą 
bus galima įsigyti ir kovo 31 d. 
2 vai. p. p. Jaunimo centro ka
vinėje, susitikime su J. Jan
kumi Svečias atvyksta iš Ro-
chesterio. 

X Ses. Margarita Bareikaitė, 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų vienuolijos vyriausioji 
vadovė, ses . Palmira Kavaliaus
kaitė ir ses . Rožė Normantaitė, 
atvykusios iš Putnamo, aplankė 
"Draugo" redakciją pasitarti 
spaudos ir vasaros stovyklų rei
kalą's. Jas palydėjo P. Bareikie
nė iš Riverside, BĮ. 

X Ofelija Baršketytė, "Aka
deminių prošvaisčių" Drauge 
redaktorė, ir Grasilda Reinytė 
Xavier kolegijos baigimo proga 
išvyko į Karibų sritį. Ilgiau ap
sistos Jamaikos saloje. 

X Marijos aukšt. mokyklos 
mokinės, kurios dalyvavo IIT 
aukštesniųjų mokyklų mokslinė
je programoje vasario 20 d., 
laimėjo specialius pažymėjimus, 
tarp jų buvo Andrea Buskie-

X Jonas Madeiltis, žinomas 
vaterburiškis, prie prenumara-
tos mokesčio pridėjo 10 dolerių 
auką. Labai ačiū. 

X Kostas Širviais iš Cleve-i 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIET. DANTŲ GYDYTOJŲ 

DR-JOS SUSIRINKIMAS 
sius dalyvius (dalyvavo 60 sve-; jaunimo pasirodymas šauliams 
č ų) ir viešai išreiškusi padėką bus per pavasarinį balių, ba-

Jau keleri metai, kai dr-ia čaSL B* M u r i n u L J o s žodžius į landžio 1 d. Pranešta, kad šis 
lando atsiuntė auką. Dėko-' .. . . . . . palydėjo gau:ūs p'ojimaL Lai-;šokėjų būrelis yra pasivadinęs 

suorganizuoja metini susinnki- . . . . . -S , A. _, LTT-J- - - , 
jame. ' , , , . x . mmgą bilietą ištraukti buvo 'VV+K«.» ™rHn J " „ , , , . mą, kuriame dalyvauja šeimos , fe7 x ^ . , _. . , x P o 5 dolerius aukojo: .. • j _ _ • pakviestas pats dailininkas, ir TT *_ a- -,,-,,• ^ i. T į nariai ir artimesni draugai, f. . . . \ . . __ . . . . Kęstutis Miklius, Oak Lawn, _ , , . . . . . ,. ? „ laimėjimas teko A. Naudžiuvie-

J. Kanapeckas, Sunrise, °, t . . • r«_ *!• • I nei Toliau '̂•—*• - - — 
vaL p. p. Lietuvių Tautiniuose:„ 

sekė Taut namų 
Elena Pajelienė, Chicago, 
V. Usevičius, Chicago, 
Vincas Montvila, Boston. 

Vyties" vardu 
Šaulių knygynas šiuo laiku 

yra praturtėjęs 46 vertingais 
veikalais. Juos paliko pomirti-

, šeimininkės paruostos vaišės — į niam testamente šaulys, prašęs namuose, Chicagoje. . . . . - . - . . . ~ . . . . . , ,, .. , ! . _, ., . r :. , , . , . cepelinai ir kt. Bendrą nuotai- pavardes neskelbti. Šiais me-Reikia pasakyti, kad tokie r . . . « , - , • * • • , , f • • • . _ ... ... i ką parvainno A. Polikaitis ir V. tais sausio u* vasario mėnesiais pobūviai nėra tik šiaip sau pa- J* * . _ „. . . . . ._ . . . .»: . ; Tumasomene, pravesdami gražių '• mintes angelas yra pasivadinęs sišnekuciavimas ar pasivaisun-1 , . _f , , : - , . - - j . . , . . , . , . . . . damų pynę. Po keletos malonių i keturis nanus, kunuo3 Lskilmm-mas. Nors ir tai, gyvenant to-1 . V "v . . . . , . . . , . _ 7 . v . . . ', . . . . . . . . . ' . valandų dalvviai išsiskirstė. Ti-jgai šauliai palydėjo i jų amzi-kio pašėlusio gyvenimo tempo .". I , , , . " . . . . . ; r . rt/, , r . , . . kimes visų dalyvavimo u- kitais: ną poilsio vietą. Vasario 26 d. rate. yra labai malonu ir smagu. • . . , . - , . . . ! , , . . . 7? _ v. J . , . . . . metais, nes tokie mūsų pobūviai saulių susirinkime priimtas nu-Taciau mes turime dar kilnesni . . , . . ' f. . . , . * jau pasidarė lyg n- tradiciniais, j tarimas perdekoruoti namo pry-
L. B. j šakinę sieną ir padaryti kitus 

ŠAULIŲ PASTOGĖJE Pagerinimus. J. Yla 

tikslą — prisiminti ir, kiek įma
noma, padėti vargan pateku-
siom kolegėm. Ir čia mums la
bai maloniai atėjo į talką daiL 
B. Murinas, padovanodamas 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Lietuvos radiofono tarnau

tojas Jonas Stonys, bėgdamas 
nuo bolševikų, iš Kauno radiofo
no išsivežė apie 300 plokštelių. 

j Į Ameriką jam atvykti ir įsi-
| kurti padėjo K. Matuzas, o Sto
niui mirus, tos plokštelės atite-

| ko K. Matuzui. Pastaraisiais 
metais K. Matuzas, nuogąstau
damas, kad jam mirus tos 
plokštelės ir jo paties nepri
klausomoj Lietuvoj sukti filmai 
gali žūti, kreipėsi į LF, LB ir 
i spaudą to turto išlikimo rei
kalais. Kultūros tarybos pirm. 
Juozas Gaila pernai keliais at
vejais telefonu su juo aiškino
si. Sausio 28 d. buvo nuvykęs 
pas K. Matuzą į New Yorką 
asmeniškai peržiūrėti tos me
džiagos. K. Matuzo turimi fil
mai yra susitraukę, rodymui 
netinkami ir turi būti perfil-
muot i Perfilmavimas kaštuotų 
mažiausiai 1 doL už pėdą. Tuo 
tarpu tiek filmai, tiek plokšte
lės LB Kultūros tarybai yra 
Derbrangūs. Gal tik galėtų at
sirasti koks mecenatas. 

— Hot Springs, Ark., Hot 
Springs radijo valandėlė "Leis
kit į tėvynę (Lithuanian Broad-
casting spa) vasario 26 d. pro
gramoje perdavė reportažą 
Vasario 16-tosdos minėjimo, 
įvykusio vasario 19 d. YWCA 
salėje. Be to buvo paminėta 
100 metų sukaktis nuo rašyto
jos Šatrijos Raganos gimimo. 
Ištraukas iš jos apysakos "Se
name dvare" skaitė Salomėja 
Šmaižienė, M. K. Čiurlionio nok-
turno (kūrinio fortepijonui) 
garsams aidint. Transliacijos 
girdimos kiekvieną antrą ir ket
virtą mėnesio sekmadienį 2:30 
vai., p. p. per KBHS stotį, ban-
Ta 59D AM. 

— Aleksandras Mantaotas iŠ 
Worcester, Mass., rašo, kad jis 
laukia patekti į Matulaičio na
mus Putnam, Conn. Kovo 7 d. 
jo žmona Sofija Mantautienė 
buvo priimta ten gyventi ir gy
dytis. Jis pats, pasilikęs dar 
Worcestery, tvarko savo pradė
tus darbus — raštus apie Klai
pėdos sukilimą, šaulių sąjungos 
ir kt. l iet organizacijų istori
jas ir laukia, kada ir jam atsi
ras ten pat vieta. 

— "Catholic Transcripf' lai
kraštis Hartforde, Conn., savo 
informacijoje skelbia apie Lie
tuvių Paveldėjimo mėnesį Sac-
red Heart universitete, Bridge-
port, Conn. Rašoma, kad bus 
ir trumpas lietuvių kalbos kur
sas. Lietuvių mėnuo boa nuo 
kovo 7 iki 28 d. 

K/UUDOJE 
— Penktoje Š. Amerikos lie

tuvių dainų šventėje dalyvaus, 
kaip rodo ligšiolinė registraci
ja, 37 chorai Du chorai atvyks 
iš kitų žemynų — dainos sam
būris iš Melbourno, Australi
joje, vadovaujamas pirm. V. 
Bosikio. ir Škotijos lietuvių cho
ras, vad. Fr. V. Dullicko. Dau
giausia chorų atvyks Iš JAV, 
ypač ChicagoB. I š Kanados 
dalyvaus septyni chorai. Dainų 
šventė įvyks Maple Leaf Gar-
dens arenoje liepos 2 d. Muzi
kinę komisiją sudaro: pirm. V. 
Verikatis, nariai — S t Gailevi-
čius, D. Skrinskait - Vi&kontie-
nė, J. Govėdas, Eug . Krikš
čiūnas. 

0KUP. LIETUVOJE 

ZARASISKIŲ KLUBO 
SlSlKEMvLMAS 

Zarasiškių klubo mėnesinis 

X Richard Joseph Durbin,. m Q a k s t i n a s . 
kuris pirminiuose balsavimuose 
kandidatuoja į Ulinois guberna 

Kovo 5 dieną Vytauto D. žau-
lių rinktinė savo namuose pa-

jsavo tapvlą paveikslą Tuoj bu-, ^ ^ g ^ s^angos ^ ^ 
vo suorganizuoti laimėjimai ku-j j o y i a d o FxitvinakLo . j ^ ^ 

iriuos labai sėkmingai pravedė ir j m i r t i e s gx±aktl Futvis kilme n a n ų S U 3 i r m k i m a s I ^ k o k o v 0 

| labai dau? bilietų išplatino na- i ^ t o k r a ^ ^joras , kelių d v a - i 1 2 d ' ? ^ ^ į , ^ub? **' 
•rės S. Didžmnenė^M Knšto- ^ ^ V ^ g ^ | mminkas Petras B!ekys 2 vai. 
ipaitienė ir E. Repšienė. L a i - | l u o m o ^ * v i a a s j ė a f r | P- p. atidai* susirinkimą ir pa-
imingojo bilieto traukimas ir į ^ ^ ^ ^ ^ į % a l s t ! f e l b e 12 punktų dienotvarkę. 
buvo svarbiausias šio susirinki- ^ J i g m i r ė i g 2 9 m e t a i g k o v Q į k u r i tavo priimta. Sekė nau-

. . j jos valdybos pristatymas, kuri 
. . . į susideda iš šių klubo narių: nepaisant, kuriame! Atidaromąjį žodį tarė pirm. Šauliai, 

« £ ^ r o l y n Q * m > y , G u a i - į ^ a u s ' S S f t i n i n k i ' T J Z ' G O . | A - R n i b l C T ė ' P ^ " " " " l - ' M . bebūt,, visuomet g e r b i a ; ^ ™ ™ ™ 2 / ? Z ™ 
hipe Rodriguez, Kristina Ski-;vernor) kartu su Mike Bakalis, 
riutė ir Judith KrupinakL J ų ; yra lietuvių kilmės. Jo motina; X Gausiomis aukomis skai-
darbai buvo kovo 11-12 d. iška- \ra gimusi netoli Jurbarko, tytojai stiprina dienraštį. Po 
binti Mokslo ir pramonės mu-' maža su tėvais atvykusi į Ame- septynis dolerius aukojo: 
ziejuje Chicagoje. riką. Sūnus — kandidatas į i K. ir E. Majauskai, Chicago, 

X Lietuviškų knvgų i š p a r d a - ^ g u b e m a t o r i a u s P a S e l b i n i n k o P°-j t**™ Daukus. Chicago, 
>imo mėnuo "Draugo" a d m m i s - | s t ą ^ t e i s ! u d a k t a r a s ' P 3 ^ " ' ****** Tamulionis, Western 
tracijoje eina nuo kovo 16 d. i r ! k o 1 ^ " f j . U e t u v i a j ' n o r s 5*g • 
tęsis iki balandžio 16 d. K n y - t ^ 6 ^ * tollau n U ° d l d e s m u R o m a s S a k a l a s ' Chicaga 
gos yra parduodamos labai nu- į ̂ ^ k o l o n W Tai pirmas; Visiems rėmėjams esame la-
pigintomis kainomis. Galima P e t u v i u k l l m e s * » * * * • l ^ i b a į r . d e k m g l

J A 1 , . 
^ . . . - . . . . . . â . Iki postą. I Visiems dėkojame, 
pasirinkti labai įvairių ir ne tik _ v" 
pačiam praturtinti bibliotelcą, į 
bet ir kitiems padovanoti, ypač 
Velykų laikotarpy. Katalogas 
spausdinamas dalimis, nes sto
kojama didesnio popieriaus, 
kad visas galėtų kartu tilpti. 

ižd. Kazimieras Ro-
Kiti valdybos ir , ko-

Gražiai praėjo ir šių metų 
minėjimas. Salės scenoje sto
vėjo a. a. Putvio atvaizdas. VI. 

CHICAGOS ŽINIOS 
MOKYKLŲ TABYBON ZOOLOGUOS SODAS 

VAIKAMS Chicagos arkivyskupijos mo-
X Puiki velykinė dovana sa- kyklų taryboje nuo rugpiūčio; Lincoln parke yra zoologijos 

vo artiniiesiems draugams šie- bus keturios laisvos vietos. Pa- sodas vaikams. Čia vaikai gali 
met yra bilietai j labai gražią, reigos — trejiems metams. Įei- gyvulius ne tik stebėti, bet ir 
įvairiomis melodijomis perpintą' darni lietuviai galėtų rasti pro-

šį kilnų sąjungos tėvą, atlietu-; T 
vėjusį patriotą. Per eilę metų L . "' 
Vytauto D. šaulių rinktinė Put- . . . • . . . .. . misijų nariai: Bronius Blek\'s, vio mirties metinėse rengia vie- ~. „ , , . . . . ^ _A . » -v,., . . . . . . Ona Blekiene, Ant. Drutys ir 
šus iškdmingus mmejimus, j ku- Į ^ ^ VaMybota-

, nuos atsilanko daug tautiečių. , .. . . .. . w* 
vo plojimu patvirtmta. 

Susikaupimu pagerbti miru
sieji klubo nariai. Buvo išreikš-

^ ^ ta padėka praėjusių metu klu-
Išganaitis, pažinęs Putvj asme-i, , . . . „ . a . T T 
- « i • _ . . . . bo valdybai. Sekretore J. La-
mškai, apibudino minėjimo i. . , J . . . . . . » - _ . . *^į. i kienė perskaitė protokolą, ku-reikšmę. Sąjungos pirm. K . . *V , . . . * T , , . , „ „ . . , . . ! n s vienbalsiai priimtas. Iždi-Milkovaitis, ramovėnų ir kūrė-1 . , «- » . . ' , ? . __ . . . . . -. , ninkas K. Rozanskas raportavo, jų savanorių atstovai plačiai , . . . , , .. , f - - - . . . , . v i kad visi klubo reikalai geroje apibudino šio garbingo žmogaus;, . . . . ._ , . . ° J 

nueitą žemiškąjį kehą. Už nuo-1 ? " " » » * * *™ko3e * J - J 
. . tTr , .; ža suma yra banke. I klubą 

pelnus rinktinei apdovanoti;. ± . . . . .. . . , 4 
ž v a i g M ė s o r d m u ^ . A v i ž i u s , ^ ! 1 5 1 0 ? 0 k e h n a u ? " * - k . f ^ 
Valys. K Jakštas, J. p ^ ^ . ! nanai sirgo ir jiems tavo jteik-
*;- •» . . . . j v T -o, !tos simbolines dovaneles, 
tis, Žvaigždes medahu: J. Bla
žys, J. VyČienė, J. Gabrius, J. 

Vida Aurelija Smaižytė 

Klubo pirm. P. Blekys renka 
žinias apie klubo veiklą, tai 
prašė narių, jeigu kas turi ko-

Gausų būrį naujų narių pri- į kios medžiagos, taip pat iš lai 

Misiūnas, A Laurinaitis. 

pa'iesti. Yra triušių, jūrų kiau-
ir laisvės tema paremtą Verdi j gų pasitarnauti lietuviškam rei- į lyčių, papūgų, beždžionių, ga-! saikdino rinktinės kapelionas į dotuvių gautas korteles įteikti 
"Natacco" operą. Operos spėk- kaluL Dėl prašymų kreiptis į i zel'ų, pelėdų ir kitų gyvių. | k'ebonas kun. A. Zakarauskas, j a m Taip pat apie mirusius 
taklių bilietai gaunami Vaznelin i Miss Patricia Petelle. Office of 
krautuvėje, 1~/0l W. 71 Ct , Chi
cago, DL 606C9. (pr.). 

Rasa Marija smaižytė 

X Kviečiaine apsilankyti ir 
susipažinti su mūsų gaminiais. 
Nauja Talman delikatesu krau
tuvė, 2624 W. 68 St. Uetuvis-
ki maisto gaminiai, raguolis, 
tortai ir įvairūs pyragai. Prii
mami užsakymai šventėms ir 
kitoms proeroms. Savininkai — 
M. ir L . Kupcikevičiai. Telef. 
4S4-9766. (sk.) . 

MOKYS MEŠKERIOTOJUS 

X l i e tuva i tė s stodentės, no-

Su šiais naujaisiais, kiek teko 
Superintendent, Archdiocese of *-"•**" —• ••-»*-•'« jpayraį nnfctir.ės narių skai-
Chicago. School Board, 791 N. Penkiuose Chicagos parkuose: čius priartėjęs prie 800. Jonas 
LaSalle St., Chicago. 111. 60610 bus pravedamos meškeriojimo JašaiMs perskaitė vardus laimė-

GfXlU PARODA pamokos, ruošiant juos meške-Įjusių premijas už geriausius 
riojimo rungtynėms, kurios! straipsnius apie šaulių veiklą. 

Metinė velykinė gėlių paroda įvyks gegužės 1-27 d. Į Premijas skyrė centro valdyba 
Garfield ir Lincoln parkų šalta- TURKUOS FILMAS 'r a t ? k i r i niecenatai. Laimėto-
daržiuose prasidės kovo 18 d. ' " jai iš Los Angeles J. Gliaudą ir 
ir tęsis iki balandžio 2 d. Kas- Field Gamtos istorijos muzie-, Mironas ir iš Kanados Jaku-
dien atdara nuo 9 v. r. iki 9 v. jus kovo ir balandžio mėn. šeš-; bickas. 
v. Įėjimas nemokamas. jtadieniah rodo kelionių filmus, j Meninėje dalyje rinktinės 

Kovo 18 d. rodys apie Turkiją, i jaunimas, vadovaujamas Jūra-PARDAVĖTEATRĄ 

15squire teatrą, esantį 56 E. 

jam. Taip pat ap: 
narius laikraščiuose paskelbtas 
žinias įteikti jam. Praeitais 
metais mirė trys klubo nariai. 
Dabar serga keli klubo nariai. 
Buvo nutarta nesiųsti paštu 
pakvietimų klubo nariams šau
kiant susirinkimus, bet skelbti 
spaudoje ir per radiją. Nutar
ta kitą susirinkimą Šaukti spa
lio mėnesį. Valdyba paskelbs 
vietą. Buvo pasiūlyta Vyčių sa
lė klubo susirinkimams. Liepos 
16 d. bus klubo gegužinė Vy
čių salėje. 

Balandžio 1 d. Vyčių salėje, 

koplyčioje bus šv. Mišios 11 vai 
ryto už mirusius klubo narius 
Nariai privalo pamaldose da
lyvauti. Jaunimui į banketą, 
sudarius stalą, bilietas bus tik 
pusė kainos. Šiaip bilietas 
8 doleriai asmeniui. Susirinki
mas baigtas 3:15 vai. popiet. 

Po susirinkimo užkandžių 
metu VI. Palubeckas padekla
mavo humoristinį eilėraštį (te
ma: iš klubų aktualijų). Ana
tolijus Lakas pasakė šiltų žo
džių apie klubo veiklą. Mikas 
Šileikis taip pat tarė žodį kitą, 
primindamas, kad šį pavasarį 
Zara?iškių klubui sueina 43 me-
fai. Klubas nėra oficialiai pa
šalpos organizacija, bet savo 
krašto žmonių solidarumo sam 

— A. a. kunigas Pranas Šu
k y s kilęs iš Vilkeliškių kaimo, 
Sintautų parapijos, Šakių aps
krities, tavo palaidotas 1977 m. 
gruodžio 13 d. Nemirų parapi
jos kapinėse. Kun. Pranas Šu
kys ten išgyveno 22 metus. 
Nemirų parapijos įkūrėjas buvo 
kun. A. Labanauskas, kuris mi
rė 1976 m. rudenį. Nemirų pa* 
rapiją dabar aptarnaus kaimy
nai kunigai. A. a. kun. Pr. Šu
kys buvo kilęs iš gausios ir 
veiklios zanavykų šeimos. Mo
kėsi šakių "Žiburio" gimnazi
joje. Jo sesutė buvo Marijam
polėje Vargdienių seselė. Jo 
motina kilusi iŠ Lrudžių šeimos. 
Brocktono, Mass. š v . Kazimiero 
parapijos bažnyčios statytojas 
prel. Pr. Strakauskas, Agotos 
Liudžiūtės - Strakauskienės su
nūs, gimęs čia Amerikoj, taip 
pat giminiavosi s u kun. Pr. 
Šukiu, buvo seserų Taikai 
Kun. Pr. Šukio brolis Antanas 
šūkys karys savanoris, karinių 

| atsiminimų knygos autorius, 
, išauginęs gražią susipratusią 
į lietuvišką šeimą, dabar s u žmo-
I na Ona Endriukaityte - Ša
kiene, leidžia pensininkų dienas 
Kanadoje, kur ir visi t rys val
kai — Algirdas, Birutė ir Janu-
tė su šeimomis gyvena Ontario 
provincijoj. Antano Šukio žmo
na buvo atskirta nuo šeimos ir 
ištremta į Sibirą. Ten gyveno 
18 metų. Apvaizdos ranka jai 
leido ne tik sugrįžti pavergton 
Lietuvon, bet ir Šiaurės Ame
rikon atvykti, pamatyti jau 
užaugusius vaikus, susijungti 
su vyru ir laimingai gyventi. 

iUSTRĄUJOJE 
— Pertho lietuviai gražiai at

šventė Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Minėjime daly
vavo 267 lietuviai ir jų bičiuliai 
— įvairių tautų kviestiniai as
menys, šventės proga pamal
das atlaikė ir labai gražų pa
mokslą pasakė australas kuni
gas. 

STINTOS CHICAGOJE * ^ Jasa«tvtes ir mokytojos Vio
letos Smieliauskaitės - Atkin-

rinčios per vasaros atostogas j Oak St., Chicagoje, nupirko in- Stintų gaudymas Michigano son. jrrojant Ąžuolui Stelmokui.! 2455 W. 47 St., įvyks pavasari-
dirbti lietuviu seneuų namuose, j vestuotojų grupė. Už 2 mil. ežere, Chicagos pakrantėse, pašoko penketą šokių. Dvi se- j nis k'ubo banketas — balius. į būris. Klubas paremia, kad ir 
gali kreiptis: Matulaitis Nursing i doL nupirko ne tik teatrą, bet prasidės balandžio 1 d. ir tęsis i šutės Mikalonytės pučiamais Kaip paprastai, banketas bus! kukliomis aukomis, tautinius, 
Home, Thnrber Bd., Putnam, C t j ir kai kurias teatro bendrovei, iki gegužės 11 d. Gaudymo va- instrumentais pagrojo keletą šaunus ir bus gausių dovanų. < kultūrinius bei tikybinius rei-
08280. {•*,). J priklausančias nuosavybes, Įlandos-nuo 7 •. v. iki 3 v. r. |lietuviškn melodijų. Sekantis Balandžio 30 d, tėvų jėzuitųj kalus, M. i . 

Advokatas JONAS filBAITIS 
6247 So. Kedzfe A r a s * 

TeL: 776-3509 
Chicago, HKnote 08029 

Darbo vaL nuo 9 iki 7 v a i vak. 
šeatad. 9 vaL iki 1 v e l d. 

• - - • . 

t^atm 
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