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Reportažas iš riaušių
Vilniuje

Saugumas ėmėsi visų priemenių, kad jaunimo patriotiškumo demonstracija nepasikar
totą . t *___>.
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mi, kol automobilis su areštuo- nyko. Yra pagrindas manyti, kad 
taisiais pajudės iš vietos, iš ten dalį tų pareigūnų sudarė milici- 
skubiai pasišalino. ninku uniformomis persirengę
- 17 vai. Lenino prospekte prie 
KGB rūmų ir Lenino aikštės 
įvyko valdžios pareigūnams ne
malonus įvykis: susidūrė dvi “Vol
gos”. Sužeistų -nebuvo, tačiau 
staiga gausėjantis praeivių būrys 
sukėlė didelį rūpestį milicijos ma
jorams ir papulkininkams bei 
pulkininkams, kurių staiga neži
nia iš kur susirinko čia gal koks 
10. Jie, net ir neketindami iš
kviesti autoinspekciją, kurios rei
kalas yra tokius atvejus tvarkyti, 
patys nustūmė abu sugadintus 
automobilius į šoninę, gatvę, kad 
tik išsisklaidytų vis'didėjanti mi
nia.

Iš abiejų saugumo rūmų pu
sių gatvėse stovėjo automobiliai; 
c pačiuose rūmuose daugelyje ka
binetų degė šviesos. Matyt, ir čia 
buvo įtemptai -dirbama rungty
nių proga..

Tuo laiku į MVD mokyklą, buv. 
Tiškevičiaus' rūmuose Trūkų gt. 
susirikiavę kuopomis, sugrįžo iš 
stadiono- keli šimtai kursantų. 
Ties ta.pačia mokykla privažiavo 
autobusas, iš kurio šurmuliuoda
mi pasipylė daugiau kaip 300 mi
licininkų — viršilų, leitenantų 
ir net kapitonų. Visi jie, pamir
šę savo laipsnius, nelyginant vai
kai susigrūdo prie mokyklos, kad 
tik greičiau patektų į vidų. Iš 
jų elgesio matėsi, kad tai tos pa
čios mokyklos kursantai, apvilkti 
jiems patiems dar neįprastomis 
milicininkų uniformomis su ne- 

ženklais antpe-

Ui

(Tęsinys iš vakar dienos)
Po rungtynių ypatingi milici

jos postai buvo išdėstyti visoje 
centrinėje miesto dalyje, plote 
taip M. Melnink'aitės g. (deši
nėje Neries upės pusėje) ir Trakų 
gatvės (kairėje upės pusėje), ir 
tarp Katedros aikštės ir tilto į 
Žvėryną. Daugelis jų su radijo 
siųstuvais. Šiuose postuose taip 
pat vyravo aukšto rango pareigū
nai Kai- kur Dzeržinskio gatvėje 
matėsi milicininkai ir su baltais 
šalmais. Be šių postų gatvėmis 
vaikščiojo dar būriai draugovi
ninkų, lydimų milicijos leite
nanto arba kapitono. Visas Vil
nius priminė karo stovį. Nežiū
rint tokio pasiruošimo, incidentų 
vis dėlto neišvengta.

Vienu metu minia, patraukusi 
Dzeržinskio gatvės viduriu, su
stabdė kuriam laikui transporto 
judėjimą. Nepadėjo čia nė “tvark 
darių” postai

17 vai. būryje žmonių, susto
jimų laukti troleibusų prie Sv. 
Rapolo bažnyčios, kažkokie civi
liai asmenys išprovokavo sąmyšį.

Kažkam davus ženklą, tuojau 
iš kelių pusių subėgo tekini mi
licininkai, o priešingoje gatvės 
pusėje, kiek atokiau stovėjo mili- 
cijos automobilis beregint priva
žiavo prie įvykio vietos. Du aukš
lį visiškai blaivūs inteligentiškos 
išvaizdos vyriškiai buvo įstumti 
Į mašmą, i ją taip pat įsėdo keli 
milirinmkaj ir suimtuosius nusi- 
vežė. Vieno iš suimtųjų maža— užsitarnautais 
mėtis sūnūs liko stovėti gatvėje. 
Budinga, kad tame arešte milici- 
nfnkai Ir draugovininkai buvo 
pasyvūs, ir abu vyriškius, panau
doju prievartą, suėmė ir įsodino į 
milicijos mašiną ne milicijos pa
kulai, bet civiliai asmenys. Jų lydimi milicijos darbuotojų. Mi- 

i ^nurodymams milicijos pa- licijos majorai, papulkininkai ir 
roigūnai buvo visiškai paklusnūs, pulkininkai — slaptų dalinių, 

I ruožtu, civiliai nė nelaukda- skirtų miniai tramdyti, vadai iš-

čiuose.
18 vai. visi regimi ypatingi 

postai gatvių sankryžose buvo at
šaukti. Gatvėse, ypač Lenino 
prospekte, ėmė vyrauti raudon- 
raiščių (draugovininkų) būriai,

ninku uniformomis 
saugumo viršininkai.

Taip Vilniuje praėjo antroji 
Spalio revoliucijos 60-mečio die
na, labai verčianti suabejoti ta
riama “Komunistų partijosiir liau
dies vienybe”, apie kurią tiek 
daug buvo kalbama, per radiją ir 
televiziją šventinio parado me
tu, kuris taip pat vyko taip Leni
no aikštės ir saugumo rūmų. Spa
lio 7, 10 ir lapkričio 8 d. d. aki
vaizdžiausiai parodė, kad tarp 
partijos ir liaudies nėra jokios, vie
nybės. Įsidėmėtina detalė. Vyku
sių demonstracijų metu vyriau
sybinė tribūna stadione buve 
ypač stipriai saugoma. Ir kol mies
te nebuvo sutramdyta liaudis, nė 
vienas -privilegijuotasis neiškėlė 
kojos iš tribūnos. Ko gi ne “vie 
nybės” iliustracija?

Belieka dar pridurtų kad spor
tinės varžybos Vilniuje nebe pir
mą kartą sudaro rūpesčių val
džiai Vilniečiai gerai prisimena 
kaip prieš keletą metų už šimpa 
tijas užsienio komandoms, kai jo- 
Sporto rūmuose rungtyniavo - š- 
rusais,- žiūrovai spaudoje buvo ap 
kaltinti chuliganizmu. Tuome' 
irgi buvo represijų ir svarstymi 
mokyklose bei darbovietėse. Vil
nius net buvo kurį laiką išbrauk 
tas iš tarptautinių varžybi 
tvarkaraščio.

Taigi spalio 7 ir 10 d. d. ir lap 
kričio 8 d. įvykiai Vilniuje visu 
pirma įdomūs tuo, kad, okupan
tams ir jų vietiniams talkinin
kams brutaliai slopinant lietuvii 
tautinį sąmoningumą, persekio
jamos tautinės savigarbos jaus
mas pasireiškia visai nelaukta7 
ir netikėčiausiomis formomis. 
Šiuo atveju “Žalgirio” koman- 
mandos pergalės daugeliui pri
minė jų tolimų protėvių perga
lę ties Žalgiriu 1410 metais.

B. Vizgirdas

Paskutinė Vakariene
Leonardo da Vinci paveikslas Santa Maria delta Grazie vienuolyno refektoriume

*

PASKUTINĖJE Vakarienėje, tą pačią 
naktį, kada jis buvo išduotas, 
mūsų Išganytojas įsteigė savo 
kūno ir kraujo Eucharistijos auką. 
Tai jis padarė šimtmečiams sudabartinti 
kryžiaus auką, iki jis vėl ateis, 
ir pavesti savo mylimai sužadėtinei 
Bažnyčiai savo mirties ir 
prisikėlimo paminėjimą — 
tai yra meilės sakramentą, 
Vienybės ženklą, meilės ryšį, 
Velykų puotą, kurioj valgomas Kristus, 
siela pripildoma malone ir mums 
duodamas ateities garbės laidas. 
Todėl Bažnyčia karštai trokšta, 
kad Kristaus ištikimieji, 
kada tik dalyvaus šioje tikėjimo 
paslaptyje, nebūtų svetimi ir tylūs 
stebėtojai, bet, gerai suprasdami 
apeigas ir maldas, aktyviai 
įsijungtų j tų šventų veiksmą, 
suvokdami ką darą su pamaldumu 
ir pilnu bendradarbiavimu.

Iš liturgijos konstitucijos
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JT daliniai j Libaną Teroras Addis Ababoje

f

Fraseris įvertino 
pabaltiečius

Australijos ministerio pirmininko žedis 
lietuviams, latviams ir estams

Melboume, Australija. — Mel- 
boumo laikraštis “The Sun” (ko
vo 16) pirmame puslapy įdėjo 
pranešimą iŠ Canberros su tokia 
antrašte: “Ethnics contribute 
much, says PM”.

Rašoma, kad federalinė vyriau
sybė labai vertina didelį etninių 
grupių įnašą Australijos gyveni
mui. Cituoja ministerio pirminin
ko (Malcolm) Fraserio pareiški
mą, padarytą Canberroje per Pa
baltijo valstybių — Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos — nepriklauso
mybės paskelbimo 60 metų mi
nėjimą.

s
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Naudinga produkcijai

1

JMitla - Jarve, Estija. — "N 
™ įdėjo savo korespondento 
-trid Shiplerio pranešimą, kad 
•tote prie' Suomijos įlankos Es- 
® mieste kai. kurių nedidelių 

tarnautojai ir darbinin- 
“* i darbą gali ateiti kada nori 
“ feiti kada nori. Svarbu, kad 
Jbi būtų darbe nuo 10 iki 12 vai. 
“ūuo2 iki 4 vai. ir įdirbtų per sa 
® 41 valandą. -Dirbantiesiems 

to esama patogumo, produkci- 
^,lr9 gerėja. Taip pradėta prak- 
W$i ir Kaune, Lietuvoje.

Prancūzijos bėda

Nauja valdžia
Rodezijoj

Amerikos pagalba
palestiniečiams

J

, Brest, Prancūzija. — Prancūzi- 
MĮprašė Amerikos, Britanijos 
£ Japonijos pagalbos ir talkinin- 
7*®>0 apsivalyti -nuo naftos už- 

■Mo. Nafta Pranęūzijos pa- 
pasiekė 70 mylių pločiu, 

0 Mmanšo kanale vandens pą- 
išsisklaidė 1,250 kvadra- 

mylių plote.

Beirutas. — Jungtinių Tautų 
kariuomenės į pietinį Libaną jau 
pradėjo vykti; Vakar atskrido pir
mieji daliniai. Taikos korpusą su
darys Irano, Prancūzijos, Norve
gijos ir Nepalo kariai. JT gen. 
sekretorius Kurt Wildhelm sakė, 
kad jis dar prašys Švedijos ir 
Austrijos karių, kurie-dabar .budi 
Sinajaus pusiasaly.

Su sovietais susitarti
neįmanoma

Salisbury. — Rodezijoj sudary
ta laikina vyriąusybė. Prisiekė ir 
pradėjo eiti pareigas trys nuosai
kieji juodųjų vadai: vysk. Abel 
Muzoreva, Rev. Sithole ir Chirau. 
Jie ir min. pirmininkas Jan 
Smith sudarė vykdomąją tarybą, 
kuri kraštą valdys iki gruodžio 
31, kai viša valdžia pereis juodie
siems.

Tarybos adresu jau pasipylė 
visokių kaltinimų, kodėl nebuvo į- 
jungti partizanai. :

Washingtonas. — Valstybės 
departamentas painformavo, kad 
i Libaną siunčiama pagalbą nau
jiems pabėgėliams, 150,000 pa
lestiniečių, pasitraukusių iš Izra
elio okupuotos teritorijos.

Geneva. — Amerikos, Sovietų 
Sąjungos ir Britanijos derybos už
drausti bet kokius atominius ban
dymus neduoda rezultatų. Po tri
jų sesijų delegacijos išsiskirstė 
nieko nesutarę. Ketvirtoji sesija 
prasidės balandžio 19. Didžiau
si sunkumai, kad sovietai nesu
tinka įsileisti atstovų ir tikrinti, 
kaip susitarimas būtų vykdomas.

Londonas. — Londono “The 
Times” rašo, kad Addis Ababos, 
Etiopijoj, gatvėse pilna lavonų, 
net vaikų, ir ten vyksta baisus 
“raudonasis teroras”. Mieste vy
rauja įsitikinimas, kad savus žmo
nes žudyti skatina rusai.

Sostinė padalinta į 300 sekcijų. 
Kiekvienoj yra kalėjimas ir egze
kutorių būrys, kuriems duotos 
plačios teisės likviduoti visus 
“kontrarevoliucionierius”. Miesto 
meras sakęs, kad po keturių ar 
šešių savaičių bus apsivalyta pir
miausia nuo nepageidaujamo ele
mento, tada bus griebiami tie, 
kurie dėjosi neutraliais, ir tik po 
to grįšiąs normalus gyvenimas.

Haig už neutroninę 
bombą

Bėjo “LKB
Kronikos” Nr. 31

Fraseris minėjo, kad pabaltie- 
čių bendruomenė Australijoj nėra 
didelė, bet daugely sričių jų įna
šas yra neproporcingai didesnis už 
jų skaičių. Australijoj pabaltiečių 
tėra 60,000. Premjeras apgailesta
vo, kad kraštai nepriklausomybe 
džiaugėsi labai trumpą laiką.

•Priminė premjeras, kad jo vy
riausybė, vos tik 1975 perėmė val
džią, tuoj atšaukė buvusios vy
riausybės Pabaltijo šalių de jure 
pripažinimą Sovietų Sąjungai.

“Tragiškieji įvykiai, palaidoję 
nepriklausomybę, kurią .jūs mi
nite, privertė dešimtis tūkstančių 
latvių, estų ir lietuvių ieškoti 
laisvės kitose šalyse. Jūsų naujoji 
tėvynė, dabar yra Australija”, sa
kė Fraseris.

pa-

Smarkiau baus 
žmonių grobikus

Roma. — I-talijos ■ kabinetas 
dekreto keliu paskelbė bausmės 
padidinimą už žmonių grobimus. 
Vietoj dabar veikiančios prakti
kos bausti iki 8 metų, bausmė 
gali būti iki 30 metų, o jei pa
grobtasis nužudomas, grobikai su
silauks kalėjimo iki gyvos galvos;

»

Jordano upė, akinanti Jordaniją ir Izraelio okupuotą vakarinį krantą

Washingtonas. —NATO vyr. 
kariuomenės vadas gen. Alexan- 
der Haig sakė, kad Varšuvos pak
to karinė galybė didinama dide
liu tempu, ir todėl reikia skubiai 
gaminti neutroninę bombą, ki
taip Vakarų Europos nuo komu
nistinių šalių puolimo sulaikyti 
nebus galima.

New Yorkas. — Vakarus 
siekė nauja “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, Nr. 31. Da
ta: 1978, vasario 2. Rašyta per 
kalkę rašomąja mašinėle, 24 di
delio formato lapai: Turinyje:

KGB ir Kunigų seminarija.
Mūsų kaliniai.
Kam reikalingos naujos sutar

tys?
Žinios iš vyskupijų.
Kam maišo Seduikio koplyt

stulpis?
Tarybinėje mokykloje.
Kaltinimai “LKB Kronikai”.
Atitaisymai.
Kaip ir visuose ankstesniuose 

numeriuose, pridėta, pastaba: 
"Perskaitęs, duok kitaml Eina nuo 
1972 metų”.

Washingtonas. — Atstovų rū
muose 391:6 balsu priimtas įsta
tymo projektas, kad privalomas 
pasitraukimas į pensiją privačio
se įmonėse galimas tik sulaukus 
70 metų, ne 65. Tai neliečia val
dinių įstaigų, kur amžius beveik 
neribojamas. Senatas projektą ir
gi svarstys.

Taipei. — Tautinės Kinijos par
lamentas ministerj pirmininką 
Čiang ing-kuo, Cian Kai-šeko sū
nų, išrinko prezidentu.

Ūkininkai naikina 
kviečią pasėlius

Wasliingtonas. —- Ūkininkai 
pradėjo naikinti kviečių laukus. 
Protestuodami dėl žemų kainų, 
Californijos ir Georgijos ūkinin
kai užarė 115,000 akrų žiemken
čių kviečių. Tą patį žada daryti 
ir dar šešių valstijų ūkininkai.

Las Palmas, Kanarų salos. — 
Po poros savaičių į Kanarus at
plauks Krystyna Chojnovvska - 
Liskietvicz, pirmoji moteris, len
kė, aplink pasaulį apiplaukusi 

nedidele, 32 pėdų ilgumo jach
ta. Kelionė jai truko beveik dvejus 
metus.

Vinco Svirskio drožinėta koplytėlė 
Kėdainių aps.

(Prieškarinė nuotrauka)

KALENDORIUS

Kovo 23: Didysis Ketvirtadie
nis; Benediktas, Pelagija, Gali- 
gantas, Vismante.

Kovo 24: Didysis Penktadienis; 
Gabrielius, Kotryna, Daumantas, 
Niką.

Saulė teka 5:51, leidžias 6:05.

ORAS

Dalinai saulėta, apie 45 laips
niai.
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2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. kovo mėn. 23

Redaguoja Emilija Pakalniškienė. Rankraščius siųsti adresu:
E. Pakalniškienė, 3948 S. Artesian Avė., Chicago, III. 60632 

Telefonas FR 6-6489

VYČIŲ ŠVENTE CLEVELflNDE
vyčių iš ganizacijos garbės narys Cleve- 

lande Juozas Sadauskas pasakė, 
kad jis labai džiaugiasi dar galė
damas būti su. vyčiais Sv. Kazi
miero šventėje, ir pareiškė viltį,

Lietuvių choras Detroite, vedamas'mližako SV Sližio, atlikęs meninės programos dalį Lietuvos nepriklau
somybės 60 metų sukakties minėjimo metu Nuotr. Jono Urbono
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* Keturios dešimtys
Clevelando senjorų ir 25 kuopos 
paminėjo Šv. Kazimiero dieną 
Clevelande kov 5 d. Mišios prasi
dėjo pusę vienuoliktos Sv. Jurgio 
bažnyčioje. Jas laikė ir įdomų 
pamokslą apie mūsų globėją Šv. 
.Kazimierą pasakė Clevelando sen
jorų kuopos dvasios vadas kun. 
Balys Ivanauskas. Daug buvusių 
tos parapijos narių dalyvavo 
pamaldose, džiaugėsi praeitų lai
kų ptišiminimais.

Po mišių buvo skanūs pusry
čiai Lietuvių klube. Jų vadovė 
Mary Trainy padėkojo susirin
kusiems už dalyvavimą* šventėje 
ir . pakvietė j senjorų kuopos 
rengiamą kodavimo popietę, kuri 
bus Dievo Motinos Nepersto jan- 
čios Pagalbos parapijos salėje ba
landžio 2 d. Prasidės 2 vąL po 
pietų.

Clevelando senjorų kuopos pir
mininkas Antanas Buknis pasi
džiaugė, kad vyčiai taip gražiai 
pamini šv. Kazimiero dieną, o 
25 kuopos pirmininkė Betty Au- 
gust padėkojo Clevelando sen
jorams už pakyietimą dalyvauti 
šventėje.

Vienintelis Lietuvos vyčių or- Į

kad vyčiai ir ateityje tęs šios šven-. 
tės tradiciją.

Tylos minute ir malda pagerb
ti mirę Clevelando vyčių kuopų 
nariai.

Po pusryčių 25 kuopa pakvie
tė senjorus dalyvauti jų mėne
siniame susirinkime. Jo metu kuo
pos dvasios vadas kun. Gedimi
nas Kijauskas pasakė, kad Šv. Ka
zimiero diena yra džiaugsmo šven
tė, ir kad mes turime atnaujinti 
savo pažadą dirbti Dievui, Baž
nyčiai ir kraštui.

Prieš susirinkimo pabaigą 25 
kuopa pakvietė visus dalyvauti jų 
/engiamuose šokiuose, kurie bus 
balandžio 1 d. Dievo Motinos Ne- 
perstojančios Pagalbos. parapijos 
salėje. Prasidės 8 vai. vakare. 
Gros Matt Pasųuale orkestras.

Malonu bus dalyvauti Cleve
lando senjorų suruoštame Šv. 
Kazimiero minėjime', ir malonu 
buvo turėti Clevelando senjorus 
25 kuopos susirinkime.

Ųrsula Kunsitis

Lietuvos vyčių organizacijos garbės narys dr. Jokūbas Stukas su savo 
artimaisiais.- Iš-kairės-į dešinę stovi: Loretai Stukienė (“Vyčio” redak- 
.į»rė),'.Stųkiėnėf mainyte, dr.. Jokūbas Stukas, Regina Malakiehė (“Vy
čio” ' redakcijos narė))'ir Antanas Malakaa

ŠVENTĖ NEWARKE

29 vyčių kuopa Newarke savo 
organizacijos globėjo Šv. Kazimie
ro dieną atšventė kovo 5 d. Į Švč. 
Trejybės lietuvių bažnyčią vyčiai 
ėjo susirikiavę. Priekyje ėjo Ne- 
warko lietuvių karo veteranų 
posto vėliavų garbės sargyba. 
■Lietuviškas mišias atnašavo tos 
parapijos klebonas ir kuopos dva
sios vadas prel. Jonas Šamus. 
Prieš Mišias buvo, sugiedotas 
Amerikos himnas. Prel. Šamus pa
sakė įdomų pamokslą apie Šv. Ka
zimierą, ką tas šventasis reiškia 
lietuvių tautai ir Lietuvos vy
čių organizacijai. Mišių auką 
prie altoriaus' atnešė Marija Sto
nytė ir kuopos pirmininkas Ka-_ 
zys Šipaila, Klemenso Bagdona
vičiaus vadovaujamas Šv. Cecili
jos choras giedojo per Mišias. Pa
giedojo jis ir Šv. Kazimierui skir
tą giesmę. Giedojo per Mišias ir 
solistai ‘r— Danutė, KĮaušaįtė ir 
Mečislovas Razgaitis. Mišių pa
baigoje buvo pagiedoti vyčių ir 
Lietuvos himnai.

Mišiose dalyvavę kitataučiai 
teiravosi, kas buvo švenčiama, ir 
jie sakė, kad gražiai giedojo cho
ras ir solistai, Nors jie ir nesu
prato lietuviškai.

Po to buvo pusryčiai parapijos 
salėje. Programą (pravedė kuopos 
pirmininkas Kazys Šipąila. Invo- 
kacįją sukalbėjo prel. J. Šamus.

Pranas Vaškąę pastatė šventei 
pakviestą kalbėtoją kun. Ju
rašką iš Philadęlphijos. Kc-

įjaraška yra gimęs netolimame 
IjKeamy mieste, todėl susirinku
siųjų buvo priimtas kaip sugrį
žęs namo. 29 kuopa turi laimės 
surasti visuomet gerus kalbėto
jus. Papasakojo kun. Pr. Jaraška 
apie savo darbą Philadelphijos 
arkivyskupijos teisme, kuriame I 
jis yra advokatas. Iš jo kalbos, ir 
iš atsakymų į paklausimus ma
tėsi, kaip Bažnyčia tvarko skyry
bas.

Šventę užbaigiant maldą su
kalbėjo kun. Jaraška.

Buvo ta šventė puikiai aprašy
ta Jersey City miesto laikraštyje 
“Jersey Journal”. F. V.

-KELIONĖ Į ŠVENTĄJA ŽEMĘ

Ar kada atėjo jums mintis, kad 
nogėtumėte bent kartą savo gy
venime pamatyti Šventąją Žemę 
ir eiti Viešpaties Jėzaus pėdomis 
-— Betliejuje, Jeruzalėje ir Galilė
joje? Jūs galėsite tai padaryti Šią 
Vasarą, dalyvaudami su Lietuvos 
vyčiais specialioje 13 dienų eks
kursijoje į keturis kraštus vidu
rio. rytuose. Ekskursantai išvyks
ta iš Nęw Yorko liepos 26 d., Sa- 
bena linijos sprausminiu lėktu
vu, ir per Briuselį (Belgijos sos
tinę) skrenda į egzotini Kairą, 
Egipto sostinę. Iš Egipto keliauja
ma į Jordaniją. Apžiūrėję ten įdo
mias vietas, aplankysite istorines 
vietas Šventojoje žemėje,, kur 
Kristus gimė, mokė ir mirė. Pake
liui į -namus ekskursantą; sustos 
Atėnuose, Graikijoje, pamatytį še- j 
nos civilizacijos griuvėsius. I New I

DIEVO APVAIZDOS 
PARAPIJOS ŽINIOS 

Metinis susirinkimas
Dievo Apvaizdos .lietuvių para

pijos parapiečių metinis susirin
kimas šiemet yra šaukiamas ge
gužės 7 d. (sekmadienį) tuoj po 
10:30 vai. šv. Mišių. Pagal para
pijos konstituciją, kad susirinki
mas būtų teisėtas, reikia kad ja
me dalyvautų 100-tas parapiečių. 
Lietuviškos parapijos yra, labai 
svarbus akstinas lietuvybės išlai
kymo ir mūsų jaunimo auklėji
mo reikalu. Todėl visi turėtume 
prisidėti prie jų išlaikymo bei 
visi turėtume aktyviai jungtis 
prie jų darbų. Reikės išrinkti pen
ki nauji tarybos nariai. Pagalvo
kite apie tai ir neatsisakykite kan 
didatųoti.

Parapijos gegužinė - bazaras

Parapijos gegužinė - bazaras,- 
šiemet yra numatyta' sūrengii 
birželio 3—4 dienoių-is. Kaip pri-: 
simename, pernai ji buvo labai 
gerai suorganizuota, į jos., rengi-, 
mo darbus buvo įsijungę didelisi 
būrys .parapiečių ir sutraukę -daug1 
svečių. Parapijos taryba .tikisįy 
kad ir šiemet vėl visi , gausiai- 
jungsis prie rengimo, ir bazaras 
vėl atneš parapijai nauju pa-, 
j amų, kurių visuomet reikia viso-, 
kiems naujiems -planams įvykdy-

Užbaigta svetainė

Po maždaug pusantrų metų 
užtrukusių darbų, užbaigta Kultū
ros centro svetainė. Dabar beliko 
tik- jos išdekoravimas. Svetainei 
planus buvo paruošęs' ir daugu
mą jos įrengimo, dąrbų prižiūrėjo 
architektas Algis i&ūblys, talkina
mas parapijos tarybos narių, Jdr

CHICAGO]E RUOŠIAMAS 
VYČIŲ BANKETAS

Balandžio 22 d., šeštadienį, 
Vyčių salėje, Chicagoje, ruošia
mas banketas. Ruošia vyčių na
mo valdyba kartu su vienuolika 
'kitų lietuviškų organizacijų, ku
rios naudojasi vyčių sale. Bus va
karienė ir šokiai. Pelnas bus ski
riamas sumokėti namo skolą Lie-. 
tuvos vyčių organizacijos centro, 
valdybai. Chicagos lietuviai yra 
prašomi padėti vyčiams, atsilan
kyti' į banketą, Bilietus galima 
gauti pas Juozą Laurinaitį. Jo te
lefonas 376 — 9426. (T.)

<eVyčių veiklos?’ skyriaus re
daktorė sveikina to skyriaus ben
dradarbius ir skaitytojus Šventų 
Velykų proga.

Yorką grįžtama rugpjūčio 7 dl 
Speciali kaina asmeniui (dvie
se kambaryje) tik 1388 dol< Į šį 
mokestį įskaitomas pilnas išlaiky
mas, liuksusiniai viešbučiai, Šven
tovių lankymas,v visa transportą- 
cija ir bagažo aptarnavimas, vie
tų tikrai gali pritrukti, todėl pa- 

t siųskite šimtą dolerių užstatą: 
Pleasant Travel Servicę vadovy
bei: 416 Richmond Avenųė, Point 
Pleasant Beach, Nęw Jersey. Ęks- 
kųrsijąi vadovauja Lietuvos vy
čių orgąnfeacijoį, garbės' narys, 
prof. dr. Jokūbas. Stukas.

no Urbono ir vėlia-u Vandos Ma- 
jauskienės, Prie ,j.os (įrengimo dar
bų buvo, įsijungę ir keletas para
piečių, kurie aukojo savo darbą 
bei medžiagas. Paminėtini: Sta
sys Geldys, Vytautas Rugienius, 
Česlovas Anužis, Juozas Matekū- 
nas, Kazys Kizlaųskas, Andrius; 
Butkūnaš, Albinas,Bacevičius, Al 

, b.inas Bliudžius ir kiti. Staliaus 
darbus atliko. Juozas Panavas.

Laikraščių rinkliava

Pasekant kitų parapijų pavyz
džiu ir Dievo Apvaizdos parapi
joje vedamas senų laikraščių va
jus. Vajui'vadovauja Danutė Do- 
vėinienė. Kaip ji informuoja, rei
kia1 surinkti septynias tonas senų 
laikraščių, kad apsimokėtų iš
kviesti sunkvežimį. Už toną gau
nama .40’;dol. Nors nemažaiv pa
rapiečių jau yra įsijungę į tą vajų, 
'bet dftr daug- trūksta, norint už- 
įpiltiyti sunkvežimį. Todėl visi pa
upiečiai prašomi, kai vyksta į 
parapija, neužmiršti- atvežti senų 
laikraščių; 'Sunkvežimis numaty
tas‘iškviesti'balandžio 22 d. At 
kreipkime dėmesį.

IŠ parapijos tarybos posėdžio

Paskūtipiame parapijos tary
bos1 posėdyje buvo nutarta- įspėti 
visas ' organizacijas bei asmenis, 
kūrie 'naudojasi parapijos Kultū
ros' centru, kad prisilaikytų nu
statytų valandų ir tvarkos. -Ne
silaikantiems nustatytos tvarkos 
bus atsakytas patalpomis naudo

Linksmų Šv. Velykų šven

linkime visiems lietuviams

DAR4VIN P. KAI. ir CHARLES P. KAL, advokatai

2649 West 6$rd Street, Chicago, Dlinois 60629

Sveikiname ir linkime
Linksmų šv. Velykų Švenčių 

Gerb. kunigams. Seselėms ir visiems kitiems musų 
klientams.

W A T R A 
CATHOLIC CENTER

Bažnytin!v ir rsliglniŲ reikmeny krautuvS
2848-50 W. Cermak R<£ Blshop 7-2425

jimasis. 'Ponia Aldona Milman- 
tienė yra įgaliota prižiūrėti pa
talpų atidarymą, uždarymą ir 
tvarką.

J.U.

SPORTO ŽINIOS

Apygardinės sporto žaidynės, 
šį pavasarį įvyks Chicagoje, ba
landžio 22-23 dienomis. Į jas iš 
Detroito ruošiasi vykti krepši
ninkai, tinklininkės, stalo tenisi
ninkai ir šachmatininkai. Sniųl- 
išmėginimas jėgų, prieš vykstant 
•kesnes informacijas suteiks sekci
jų vadovai asmeniškai. Tai bus

(Nukelta į 4 psl.).

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiii 
ADVOKATAI

C H A R L E S P. KAL
& A S SOČI AT ES

Ofs. tel. 776-5162; rez. 737-504: 
2649 W. 63rd St., CScago, D) 

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

fieštad. atdara pusę dienos. 
Mes duodame įvairius teisinius 

patarimus.

illllllllIHimillllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIH

BŲTCHUS 
SEWER SERVICE

“Basins” (užtvankos) išvalomi i 
pataisomi- Potvynių kontrolė.

Visokių vamzdžių valymas

Skambint 436-3507

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautai pctosat 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaityt 
<e>so, gavus iš jo mokestį atžymima iki kada yra užaimoj^i

joetama 6 mta.
Chicago Ir Cook apakr. $33.00 $19.00
Kitur JAV ........ 31.00 1&00
Kanadoje .......... 33.00 10.00
Užsienyje • ... ............. .. 34.00 20,00
Savaitinis - ...... 25.00 1M0

• AHminigfracija dirba kas- 
dles nuo 8:30 Iki 4^0, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00.

• Redakcija dirba kasdien 
&30 — 4.00. Šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

DR. K. G. BALUKES
Akušerija ir motenj ligos 
Ginekologine Chirurgija.

6449 So. Pųjąski Rd. (Crawford 
Medical BuUding) Tel LU 5-6446 
Jei neatsiliepia skambint 374-8004

Priima ligonius pagal susitarimą.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Oenter 
6132 So. Kedzle Avenue.

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad.
6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
fieštad. nuo 1 Iki 8 vai. 

Pagal susitarimu.
Ofiso telef. WA 5-2670. 

Rezld. tel. WAlbroofc 5-3048.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., antr., ketv. Ir penkt.
1:00 - 5:00 vai. popiet, treč. ir fieSt. 

tik susitarus.

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

2858 West 68rd Street 
Chicago, Illinois 60629

TtoL —. 476-3409
Valandos pagal susitarimą

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOME7TRISTAS

2709 West 51st Street 
TeL — GR 6-2400

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

Ofia. teL 735=4477; Rez. 246-2839

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

Specialybe — Nervų ir 
Emocines ligos.

CRAWF0RD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulasld Road

DR.A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — BE 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 West lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tek — PR 8-2220

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
9 O K d A

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt. 
nuo 12 iki 2 vaL ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 3, Iki 4 vai.

Ofe. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J

3844 West 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA
52X4 No» Western Ąveiine 
1002 No. Western Avenue 
TeL atsakoma 12 valandų 

•— 561-^05

Įstaigos Ir buto teL 652-1381

DR. FERD. VYT. KAUNAS
BENDROJI MEDICINA

1407 So.49th Coort, Cieero, HL 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išskyrus treč. ir šeštad.

DRAUGO prenumerata mokama B aakata
3 
lUJl *

M.

• Redakcija straipsnius taiso 8^ ‘ 
nuožiūra. Nesunaudotą Įtnfai U. 
nesaugo. Juos grąžina tik r 
to susitarus. Redakcija už 
mų turinį neatsako. Stelb!^ | pH**' 
kainos prisiunčiamos gavus pų. į įgp1 
8ymą.

-------------------------------
TeL ofiso ir buto: Ol^nąįjJ

DR. P. KISIELIUJ1 į
G Y LYTO JAS IR

1443 So. 50th Av% Otą,
Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai w 

išskyrus trečiadieniu 'ki Pi
šeštadieniais 12 iki 4 vai r

--------------------------------—s.^
Tel. REliance

— ....... . ------- lįfyi

tikri

DR. WALERJ.KIB$T|(
Lietuvis gydytoja) J 

3925 West 59th Street į 

Vai.: pirmad., antrad., ketilrw K 
penkt nuo 12-4 vaL popiet dr d f25)' 
vai. vak. Treč. ir fieštad.

DR. IRERA flIBAnŽ 
GYDYTOJA IR CHIRUBgl 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ MGOg i| S’J.‘ 

SPECIALlSrt ' ‘ pr8 
MEDICAL BUILDLVG Į fieO 

7156 South Węstern Aveaot ( 
Valandos: Kasdien nuo 10 n] m.

iki 1 vai. popiet i naili 
Ofs. teL RE 7-1168, rez.

įįjjlosę 
Oaba 

? N 
k i

Ofs. HE 4-1818; m. PB (
DR. J. MEŠKAUSKAS;

GYDYTOJAS IR CHIRURGE 
Specialybė vidaus ligos | 

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė, kaęi 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirted.I prjg 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik a *. j

O P TIC A L STUDU,
VIOLETA RAROSAITŽ Į 

7051 So. Washtenaw — TeL 71MI 
Pritaikomi akiniai pagal gydytai 

receptus. 
Didelis akinių ršmų pasirtnUna 

Vai.*: pirm., antr., penkt 1H# 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt 10-4 v.

Trečiadieniais uždaryta.
---------------------------------------

Telef. — 282- 4356

DR. ROMAS PETKUS 
akių ligos — cHninuau 

Ofisai:
111 NO. WABASH AVĖ 

4200 NO. CEKTRAL ŠTK t 
Valandos pagal snaltiria^ J' 
DR, FRAMK PLĖŠRI 

, (Kalba lietuvi&al) į 
OPTOMEnŪSTAS

Tikrina akis. Pritaiko lt 
“Contad lense^1 J 

2618 W. 71st St. — M. Tfi-Sj 
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta]* 

DR. LEONAS SElBBTUl 
INKSTŲ, PŪSLfiS B 

PROSTATO CHIRURGnA j 
2656 W. 63rd Street Į 

VaL antrad. nuo 1-4 '
ir ketv. nuo 5-7 vakare i 

Ofiso teL 776-2880, rerid. 4įjj* 

DR.J.J.SIMONAITIS( 
GYDYTOJAS 

Adresas ^55 W. 63rd Stre^ |

Ofiso telef. RE 5-4410
Rezidencijos telef. GR J 

Ofiso vaL: pirmad. ir ketvir^. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vri. pįį;

Ofiso tel. HE 4-2128. Namą

DR. V. TUMASOHIS 
CHIRURGAS į 

2454 West 71st Sfae* J 

Vai.: pirm., antrad., kėtv. fr J 
2-5 ir 6-7 — iš anksto

TeL ofiso PR 6-6446 į

F. C. WINSKWti J
GYDYTOJAS IR CHIRU^.

3107 West Tlst Streel | 
Valandos: 1-6 vaL pojįį ’ 

Treč. Ir šeštad. pagal

Ofs. teL 586-3166; muRV
..... ...................

DR.PEmSŽLI0lįJ^
GYDYTOJAS IR CHIRl^į V 
6234 So. Narregansett At^^

Vai.: pirm^ antr^ ketv
2-7; šeštadieniais pagal

I
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ŽODŽIAI IR VEIKSMAI CASTRO IŠVEŽA NUODUS IR TERORĄ
' j , oį viena scena taip nesi- viešais reikalais, buvo iškelti So- 

. pįtdu tūkstančius metų -'_'— 
i^VjįįSavaitės įvykiu, kaip 

į ĮJJ.. įsrtrtndtaio drama.
V; rtft nusiplovimas, iš-

Į 4 •. li-sf- 'Jam kuvo aišku 
Į to ne> bet jis tuo

^s;jkjam buvo svarbiau- 
^Žpadėtis.

; —- -

JAV pareigūnai tikrina žinias, kad Kubos diktatorius įveža į JAV narkotikus

KARTO DŽIAl'GIAMB PMfiUSIAM KRISTOJE
Ne tarp mirusiųjų, o tarp gy- se, žinodamas, kad tai yra tik 

vųjų ieškome mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Anais laikais an
gelas moterims, norėjusioms pa
tepti kvepalais Jėzaus kūną, pa
reiškė: “Kam ieškote gyvojo tarp 
mirusiųjų? Jo nėra čia; jis prisi
kėlė” (Lk. 22, 5 — 6). O prisikė
lęs Jėzus ne tik anuo metu pasi
rodė savo mokiniams, kurie vis 
abejojo, -kada jis įkurs savo karo- sų tarpe. Mūsų džiaugsmas kas-.

■ kart darosi vis didesnis ir pilnes- 
Carterį”. Ilgame išsamiai grafi- siems liti pasaulio pabaigos. "Ir nis, kai mes savo gyvenimo viltis 
ka ir schemomis iliustruotame j štai, aš esu su jumis visas dienas,] trošldmus atremiame pačiu Kris- 
rašinyje, kurį gali suprasti ir ma- iki pasaulio pabaigai” (Mt. 28, Į tumi — Dievu ir Žmogumi, gir
iai raštingas, galima matyti, | 20). 
kiek ir kurioje Afrikos valstybė-1 
je šiuo metu yra kubiečių", dir-' 
kančių taikos labui”.

Raul Castro, diktatoriaus bro
lis ir karo ministeris. Kuboje nese
niai per radiją tvirtino, kad, 
“jeigu JAV laiko bazes išmėtytas 
visame pasaulyje, tad ir kubiečiai 
gali būti ten. kur reikia ginti 
liaudies reikalus”. Taigi jau taip 
toli nueita, kad broliai Castro 
moko Ameriką, kaip elgtis šiame 
pasaulyje.

labai trumpas laiko tarpas, ku>- 
ris baigsis ir po kurio prasidės 
niekada nesibaigianti amiinybė 
drauge su savo Kūrėju Dievu.

Kristaus prisikėlimu — mirties 
pergale ir .amžinybės atvėrimu 
džiaugėsi visi kartu, net tikime 
Kristaus pasiuntinybe, Kristumi, 
gyvenančiu mūsų sielose ir mūr.

viętų nusikaltimai, buvo primin
ta 'Lietuvos okupacija, bet visa 
tai -liko tik žodžiai, kai reikėjo 
paskelbti bendrą -raštą. Visi nu
siplovė rankas.- Buvo laukta, -kad 
Amerika kalbės kiečiau, kad ji 
stipriau laikysis, kad Vatikano at- 

, stovai nebijos ginti tiesos. Bet 
E tai manęs nelie- taip nebuvo. Gera bent tiek, kad 

„aP nepatogu, tai supyk- daugiau paaiškėjo Sovietų sukty- 
“ Įiri^ą ar pakenks de- bės, kad buvo daugiau išgarsin- 

politika šiandien yra es- tas Lietuvos reikalas, bet šiaip 
beįdomu -kokie nors nesulaukta daugiau naudos. -Juk 

! ^Leįjji) reikalai, jei jų kėlimas buvo įteiktas kalinių sąrašas, buvo 
! ^uepatogtanu. Rankų nu- konkrečiai .parodyti, štai, n.u- 
į ?tas kasdieninis reiškinys plakti ir plakami žmonės, bet 
1 ^tautiniuose ar net vargu ar kas iš to sąrašo bus iš- 
; ^utse santykiuose. -Pilotas, leistas į laisvę, -kai visa vėliau 
I «ito Kristi. kad buvo -užmiršta, kai buvo nusi-

.amt.. plautos rankos, manant, kad kie
tesni reikalavimai gali priversti 
prie nepatogių situacijų. “Štai 
žmonės”, buvo įteiktas sąrašas 
Sovietų delegacijai, bet tie žmo
nės ir šiandien tebėra už geleži
nės uždangos. Įvykiai, kaip ir a- 
ną Didįjį ketvirtadienį eina savo 
keliu, nepaisant visų deklaracijų. 

Savo laikp Šv. Tėvas -Paulius 
VI -sis Šv. Petro aikštėje tikintie
siems paskelbė: “Nepaisant for
malių religinės laisvės užtikrini
mų, žmonės tebėra . .skaudžiai 
-persekiojami vien dėl to, kad yra 
krikščionys, ir trokšta laisvai iš
pažinti savo tikėjimą. Tokia pa
dėtis giliai įskaudina ne tik Baž
nyčią; -bet ir visą civilizuotą tau
tų bendruomenę. Sunki ir skaudi 
krikščionių padėtis kai kuriose 
pasaulio šalyse teprimena mums, 
.jog mūsų tikėjimas yra visada su
sijęs su persekiojamaisiais”. Tai 
tikrai šventi -ir brangūs Šv. Tėvo 
žodžiai, tačiau niekas -nepaskel- 
jbia maldos dienos už /Lietuvą, 
-kaip tai dar 191-7 m. gegužės 20 
d. paskelbė Šv. Tėvas Benediktas 
XV.

įsegus”, tačiau niekas to
h ’ tas negynė Šiuo metu pa- 
X ? ^is ®s "toogaus 'teisės”, 
h y jsti'tomis žmogaus teisė- 
“ įį nejali Panaudoti, nes tai 

.-.į. į žodžiai, o darbai liudija 
j 'ūaihbto

*
Pra PM savaičių kalbėdamas 

įloto per televiziją į kores- 
, „įa klausta, ar jis nenu- 

ū -‘įįs prez. Carterio užsimota, 
' į jau atleistą žmogaus tei- 

iiįmtiffio poziciją, atsakė, kad 
y ubai apsivylęs. Esą, reikia 

į įęu it kalbėti, kad prez. Car- 
at> neišsižadėtų, kad ir to- 

rffltetuotų žmogaus teises, 
' U ftą vykdoma žmogaus tei- 

į-ĮHOgojimo politika Tačiau 
pjšii tai neįmanoma, nes 
tas dalykas yra žodžiai, ant-
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s . ašlykas yra darbai, besiriipi- 
"U * -- M>. n l«n *——oc

®^t
sa sartai- Nuą baimės, 
isįį Pilotas, užsitraukti nema- 

fešandien nėra laisvi net ir 
SĖiisĄšti asmenys.
1 &daug nebuvo tikimasi 
i Hfekio konferencijos, bet 

■kalusia buvo, kad niekas 
ztširįso įnešti -pataisą, kad 
tainas pokario sienų pa
su daugelio buvusių nepri- 
«mi| valstybių statusą. Pilo- 
•ž baimė nugalėjo ir visi pa- 
; S. turėdami vilties, kad ga- 
Į ė taus paplakti žmogaus 

>j5 j £< botagu. Pradžioje atrodė 
p. p. I ta ir bus, atrodė ,-kad Belg-
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__ _ .®Herencijoje bus pasmerk-

i S ssį valstybių pavergimas, 
- p- L™ L
iM ' geibia rez°liucija, palie-

fess, valstybių pavergimas, 
ta po žodžių sekė darbai ir

® u toliau žmones ir tautas
1 ta. Visi tyliai nusiplovė
I taiadnesupykdytų priešo,
1 taūtų nepatogumo, kad pi- 

{ gaktų ramiai miegoti,
* 2 ffilian nloVomoc
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L’*toliau plakamas žmogus, 
mbejota vakariečių Bel- 

^taširiuinu, kai spauda 
skelbti nuotraukas, kur 

'J. .draugiškai susikabinę 
.^Sov. Sąjungos ir Ame- 
jjtai. Atrodė, kad žo- 
k 51 visuomenei, o dar- 
‘A naudai Nesidomėjimo, 

i O rankų nusiplovimo
■ t Pasikartojo dar kartą. 

. -i^t buvo paleistas Barabas.

■ - *
į..?1 Belgrade vadinamie- 

-,^a‘ ^aiP ar 
į.^’tau ar mažiau paversti 
,S

*

Žinoma, labai yra svarbu poli
tika, diplomatija, kultūringa me 
lagystė, jeigu tai neliestų milijo
nų pavergtųjų ir kenčiančiųjų. 
Suprantama, 'kad siekiant jėga 
juos išvaduoti dar daugiau pa
saulyje sukeltų kančių ir nelai
mių, bet tiesos skelbimas, konk
retus melo ir apgaulės primi
nimas, iškėlimas kenčiančiųjų 
padėties tai dar nereiškia -nei 
naujo karo, nei graso pasaulio 
.tarkai. Bet daugumas rūpinasi 
savo patogumais, o ne tiesa, kaip 
tai rūpinosi ir prieš du tūkstan
čius metų Pilotas.

Didžioji savaitė — susikaupi
mo dienos kelia viltis prisikė
limui. Didysis ketvirtadienis pri
mena tiesos išdavimą. Ir jei kai 
kam galėjo atrodyti, kaip tai ga- 
ėjo {vykti, primename, kad tai 
tebevyksta ir šiandien. Didžio
sios savaitės tragedija baigėsi vil
tingu prisikėlimu. Taip, reikia ti
kėtis, baigsis ir visos dabartinės 
apgavystės. Vieną kartą žmonija 
prisikels, išauš saulėtekio rytas 
ir pavergtiesiems. To turime ti
kėtis pergyvendami Didžiojo ket
virtadienio įvykius, to turime ti
kėtis' laukdami Didžiosios prisi
kėlimo šventės.

Prieš kelias savaites JAV sena
toriai slaptuose posėdžiuose tik
rino pranešimus ir ginčijosi, ar 
Panamos diktatoriaus gen. Omar 
Torrijos brolis Mose Torrijos, bu
vęs ambasadorius Ispanijoje, bu
vo aktyviai įsijungęs. į narkotikų 
eksportą į JAV. Kadangi šis JAV 
jaunimo nuodijimas yra nepap
rastai pelningas biznis, tad, kaip 
rašo “Human Events” savait
raštis savo DL 11 laidoje, taip 
pat ir Kubos diktatorius (žinoma, 
su KGB pritarimu) yra stipriai 
įsivėlęs j narkotikų įvežimą į JAV.

Žinios apie narkotikus iš Kubos

Šiuos kaltinimus buvo galima 
pasižiūrėti ir išgirsti 78. H. 26 per 
CBS — TV “60 minutes” pro
gramą. To žinių tinklo žurna
listas Morley Safer, pranešdamas 
apie kokaino nelegalų įvežimą į 
JAV, teigė, kad “netrukus žinių 
tarnybose JAV visuomenė galė
sianti sužinoti, kad ir F. Castro 
yra įveltas į narkotikų įvežimą' į 
JAV Castro esąs vienas iš pagrin
dinių pinigų teikėjų vienai (W 
FC) finansiškai institucijai, kuri 
‘išplaudavusi’ piniginį pelną'gau
tą iš JAV narkotikų prekybos. Ži
noma, .tokias žinias ne taip jau 
malonu skelbti”. “Ir apie jas ne
būtų net užsiminta”, kalbėjo M. 
Safer, “jeigu šie kaltinimai ne
būtų tikrinami kelių JAV vy
riausybės įstaigų, kovojančių 
su narkotikų prekyba Amerikoje. 

' Tęsdami šį pranešimą M. Safer 
teigė, kad tarptautinis finansiš
kas junginys WFC yra įsikūręs 
Coral Gables, Fla. Šiuo metu'jų 
yra tikrinamas net kelių vieti
nių valstijos įstaigų ir taip pat 
“grand jury” tardytojų Florido
je.' Tai šią finansišką įstaigą val
dąs pabėgėlis kubietis Guillermo 
Hemaridez Cartia. Tikima, kad 
jis remia prieš Castro kovojan
čius kubiečius. Bet kaip ten tikrai 
yra, kas žino?

'Manoma, kad minėtoji WFC 
bendrovė kasmet “perplaudavu
si” apie vieną bilijoną dolerių, 
uždirbtų iš šio neleistino narko
tikų biznio, o ypač iš .kokaino 
pardavimo. Žinoma, šių pinigų 
dalis nukeliaudavo ir į Kubą.

Vyriausybė nenagia

M. Safer samprotavęs, kad “C 
BS galėjusi patvirtinti, kad Castro 
yra susirišęs su WFC ir šiuos ry
šius dabar mėgina atmegzti JAV 
Teisingumo ministerija”. Tačiau 
nė vienas šios ministerijos pa
reigūnų nieko nepatvirtino, nei 
nepaneigė CBS žurnalistui.

M. Safer norėjo surasti siūlų 
galus. Tad, tikrindamas šį nele
galų nusikaltėlišką reikalą jis

BR AUŠROTAS

kreipėsi ir į kongreso narį Lester 
Wolff (D.-N. Y.), kongreso Nar
kotikų komisijos p-ką. L. Wolff 
patvirtino, kad “F. Castro turįs 
tikrai prikišęs rankas prie.WFC. 
Pastaruoju metu kongreso Nar
kotikų komitetas gavęs papildo
mų kriminalinio tardymo’ žinių 
ir iš kitų federalinių teisingumo 
įstaigų. Šios žinios patvirtinan
čios anksčiau gautuosius įtarimus, 
kiek tai liečia F. Castro finansi
nę paramą, steieiant WFC biznį” 
kalbėjo L. Wolff. Šiuos reikalus, 
betikrinant paaiškėjo, kad “1975 
m. pavasarį WFC, paskolino Ko
lumbijai 100,000,000 dol. ir kad 
šiai paskolai realizuoti daug -pa
sitarnavo F. Castro. F. Castro 
norėjęs šiuo metodu atnaujinti 
politinius ryšius su Kolumbija”.

Tačiau tame pačiame susitari
me Kolumbijos vyriausybės na
riai įsipareigoję pagelbėti išvežti 
narkotikus per kitas pagalbines 
RFC organizacijas, teigiama tame 
kongreso komitete; L. Wolff žur
nalistą užtikrino, kad visi doku-, 
mentai, liečia neteisėtą kokaino 
i JAV ivežimą, yra FBI, ČIA ir 

DEA (Drug Enforcement Agency) 
rankose. Tai pat ir JAV Užs. rei
kalų ' ministerija bei Teisingumo 
ministerijos pareigūnai yra ga
vę visas šios bylos reikalingas' ži
nias. M. Safer teigia, kad be nar
kotikų “Castro ir WFC yra įvel
ti ir nelegaliame ginklų šmuge
ly, kurie yra skirti teroristų gink
lavimui L. Amerikoj”.

Užtarėjai politikoje

Tuo metu, kai 'JAV liberalinės 
srovės skatina JAV vyriausybę 
“sunormalizuoti santykius su Ku
ba, Tarptautinio saugumo pata
rėjas prie prezidento Zbigniev 
Brzezfnski neseniai pareiškė, kad; 
jeigu Sovietai ir toliau be jokio 
reikalo kišis į Etiopijos — Soma- 
lijos konfliktą, tad toks Sovietų 
elgesys tik dar labiau supainios 
strateginių ginklų apribdjimo 
sutarties pasirašymą (Past Mat, 
kas Zb. Brzezinskiui gali atro- 
rodyti “be-jokio reikalo”, tai So
vietams gali būti “strateginė bū
tinybė”). Suprantama, kad Zb. 
Brzezinski šiuo reikalu susirūpi
no gerokai pavėluotai, -kai 'Etiopi
joje atsirado daugiau 11,000 ku
biečių.

Senatorius Thomas Eagleton 
(D. —■ Mo.), siūlydamas JAV vy
riausybei atšaukti ginklų išve
žimo leidimus į Somaliją, tvirti
no, kad — "Sovietų — Kubos au
gantis įsivėlimas Angoloje ir Eti
opijoje jokiu būdu negalimas pa- 

j teisinti tuo, kad Sovietai nori ap-

saugoti Etiopijos teritorinę nelie
čiamybę. Prileidžiama, kad pa
staruoju metu niekas tikrai ne
galėtų suskaičiuoti, kiek kubie
čių yra privežta į Afriką”, kalbė
jo senatorius.

Savaitraštis “Newsweek” III.
13 rašo, kad “Maskva bandanti j lystę, bet ir pctįcidėfo pnsilikti iy-

VABZDŽIAI KREPŠIUOSE

Sears, Roebuck bendrovė pa
skelbė, kad pirkėjai, kurie įsigi
jo velykinius krepšius, turi juos 
grąžinti, nes juose rasta vabz
džių. TBe vabalai mėgsta bam
buko medieną, kuri naudota 
krepšių gamybaį Tų krepšių 
buvo paskleista apie .100,000.

Kristaus. Dievo Silnmis — Die
vo Žmogaus prisikėlimas yra 
džianesmo šventė visiems, kurie 
kenčia, kurie neša gyvenimo sun
kumus, kurie laukia, ir ilgisi ra-! 
mybės. nes visa-tat buvo pakeis
ta Kristaus prisikėlimu iš~ numi- 

j rusiuįu. Tai stiprina ne tik mū- 
Į sų tikėjimą ir vilti, bet skatina 
mus kantrybei, ištvermei ir pasi
tikėjimui tuo, kuris pažadėjo, kad 
jo žodžiai nebus pakeisti, kad jo 
pažadai iki mažiausios raidės bus 
Įvykdyti. Dangus ir žemė praeis, 
o mano žodžiai nepraeis”.

Ta Kristaus pergalė yra žmo
nių pergalė kartu su .Kristumi 
paties baisiojo ir nenugalimojo 
priešę — mirties. Mirtis buvo su- 
nailanta, kad žmogus galėtų gy
venti amžinai. Mirtis buvo nuga
lėta, kad Kristaus sekėjas galėtų 
džiaugtis net žemiškuose varguo-

venusiu mūsų tarpe, kentėjusiu 
ir mirusius nvo žmonių ir prisi
kėlusiu savo dieviška palube. Vė- 
lukr'nis džiaugsmas užpildo mūsų 
sielas, kai mes žvelgiame j Prisi
kėlusi Kristų ir jaučiame jo gy
venimą savyje ir savo gyvenimuo
se.

Marijonų vienuolijos vardu 
sveikinu Kristaus ^Prisikėlimo 
šventėje visus mūsų Geradarius, 
Bendradarbius, Rėmėjus, draugus 
ir- artimuosius, prašydamas die
viškos palaimos visiems džiaug
tis kartu su apaštalais ir Kristaus 
mokiniais ir žadinti vilti amžinai 
likti Kristaus prieglobstyje. Tegul 
Prisikėlęs Kristus laimina jūsų 
šeimas, artimuosius ir Jus pačius, 
kad bendras mūsų džiaugsmas 
būtų tikrai krikščioniškas.

jūsų
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC 
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jįįtagumo reikalas ke- 
mastu. Vienas iš 

• & » Semet Paulist Press 
i jįjį" Pust veikalas “The 
■ 's”' Tai kolektyvusd I KOICKtyVUS

ąjF I ,?ikaIas' redaguo- 
■ OaSd&Uui aAjadSo švieti-
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šviefi- 
1?!^ M. Ę. Jegen ir 
i m°raltaio ir reli

t. ^rektoriaus Br.
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įkasytų įvairių aukštųjų 
iiSįį'T’ta. ivairiM ®tybų 

to P^es tiks- 
/ "tiitįtų badaujan- 

' k- fentaųtinis gėrybių 
iŠ tų ta lygesnis ir teista- 

.’^amas dėmesys, 
; bilijono žmo-

1975 m.
’riys ^et_ 

Wo žmonių vos į^.- 
* įgyventi J® stalo 

’a8 astta vidutMitp-i

tesiekia tik 41 m., o JAV-se net 72 
m. JAV-se gyvena tik 6% viso pašau 
lio žmonių, o sunaudoja apie 40% 
pasaulio gėrybių. Vidutiniškai tik pu 
eė procento amerikiečio pajamų ei
na labdarai ir tik penktadalis pro- į 
cento visos krašto produkcijos eina 
atsilikusių kraštų paramai. Apskai
čiuojama, kad šio dešimtmečio vidu
ry per metus amerikiečiai išleidžia 
apie 250 bilijonų pasismaginimams.

Veikale iškeliamos reikalas ir svars 
lomi būdai, kaip lygiau pasaulyje pa 
skirstyti gėrybes, kad nebūtų vienur 
besaikės prabangos kitur tik skurdo.

— Kiek žmogus suvalgo, jam 
užtenka vieno ketvirtadalio, o 
trys ketvirtadaliai maisto yra 
skirta, kad daktarai darbo tu
rėtų.

Pusiaujo dausose
ANTANAS MUSTEIKIS
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Man čionai atsirado proga užbaigti skaityti, kam 
Amerikoje, atrodė, neturėjau laiko. Nors iš šiaurės 
išvykdamas galvojau, kad pietuose teks gerokai pasi
varyti į ispanų kalbos pažangiųjų tarpą, “lapės dejo
nių” slėnis sumaišė mano kortas. Beletristika labiau 
viliojo nei ispaniška “caramba”. Tad Danutės sode, ap
suptas egzotiškų gėlių ir vaismedžių, išsitiesiau minkš
tame hamake, užsidengiau tinklą nuo musių ir pasinė
riau į du Nobelio premijos laureatus — A. Solženici- 
ną ir H. Hessę. Tik tiek laureatų tebuvo mažoje Da
nutės bibliotekoje.

Mano karta jaučiasi gerai pažįstanti Iromnniatinį 
terorą, nes jį patyrusi ant savo kailio ir tebėra maiti
nama savo ir svetimos spaudos tos rūšies nuolaužom, 
tačiau ši tema vargiai išsemiama. Tai rodo Solženidno 
“Gulago salynas”. Autorius atskleidžia martraiatinin 
žmogaus idealą — jei tokį padarą galima vadinti žmo
gum — pilnoje nuogybėje. Tai beatodairinės veiklos, re
formų idealas, kainavęs ir tebekainuojąs dešimtimis 
milijonų gyvybių. Hesse gi priešingai — savo “Stikli
nių karoliukų žaisme“ (“Magister ludi”)__ vaizduoja
ne veiklos, o mąstančiojo žmogaus idealą, žmogaus, 
kurs priklauso pasaulietiškai intelektualų kartai ir jai 
pasišvenčia taip, kaip vienuoliai pasišvenčia Dievui. 
Solženicinaš atmeta beatodairinę veiklą skylėtai mark
sizmo ideologijai įgyvendinti. Hesse atmeta padebesi- 
nio intelekto triūsą, intelektinį žmogaus idealą, nes jis 
neturi jokios praktinės reikšmės — tad stiklinį)) karo*

Kristus prisikėlė; 
girdim- linksmą žinią. 
Kiekvienoj lūšnelėj 
■spinduliai auksiniai.

Pro sargybų postus, 
pro vielas ir grotus 
Jis aplanko žmogų 
saulė vainikuotas.

Tad pamato dangų 
didėlis ir mažas, 
o ant stalo, tartum, 
po margutį gražų..

S. Laucius

BAŽNYČIA ČEKOSLOVAKIJOJ
Vatikano radijo dienraštis 

vedamajame straipsnyje komen
tuoja reikšmingus pakeitimus, 
kuliuos Popiežius Paulius VI 
padarė Čekoslovakijos ribose 
esančiose katalikų vyskupijose. 
Po daugiau negu keturiasdešim
ties metų užsitęsusios nenorma-, 
lios padėties įkūrus naują Slo
vakijos bažnytinę .provinciją, 
rašo radijo dienraštis, yra -pil
nai ir galutinai sutvarkoma 
Bažnyčios struktūra Čekoslova
kijoje. Dabartinėse Čekoslova
kijos ribose, šalia naujai įkur
tos Slovakijos bažnytinės pro
vincijos,-apimančios apie ketu
ris milijonus slovakų katalikų, 
tai yra 80 procentų visų Slova
kijos gyventojų, dar yra dvi ki
tos bažnytinės' provincijos, bū
tent, Prahos ir Olomouco, ku
riose buvo taip pat padaryta kai 
kurių pakeitimų. Prahos bažny
tinė provincija, kuriai priklau
so česke Budejovice, Hradec 
Kralove ir Litomerice vyskupi
jos, jungia visą Bohemijos te- i 
ritoriją su beveik keturiais mi- i 
Ii jonais katalikų; antroji — 1 
Olomouco bažnytinė provincija,. į 
kuriai priklauso ir Brno vysku-jyra katalikai.

pija, jungia visą' Moraviją ir 
apie du su puse milijono katali
kų. Abi — Prahos ir Olomouco 
bažnytinės provincijos drauge 
apima apie 75 procentus visų 
Bohemijos ir Moravijos gyven
tojų. Tačįau, Vatikano radijo 
.dienraštis šia proga primena, 
kad naujai sutvarkytose Čeko
slovakijos bažnytinėse provinci
jose, iš bendro 12-kos vyskupi
jų skaičiaus, deja, tik trys vys
kupijos yra valdomos vyskupų 
ordinarų, būtent, Prahos, Ban- 
ska Bistrica ir Nitros vyskupi
jos. Olomouco ir Traava vys
kupijas tebevaldę apaštaliniai 
administratoriai;- o likusios sep
tynios vyskupijos vis dar yra 
valdomos tik kapitulinių vika
rų. Tokia padėtis neigiamai at
siliepia į religinį gyvenimą' Vys
kupijose, rašo radijo dienraštis, 
reikšdamas viltį kad netolimo
je ateityje visom Čekoslovaki
jos vyskupijom bus galima 
paskirti vyskupus - ordinarus, 
sudarant jiems sąlygas pilnai 
atlikti jiem pavestą misiją. Če
koslovakijos gyventojų daugu
ma, daugiau negu 70 procentų,'

saulė ėmė'
ir, kaiį> įprasta šioje geo-1 Buvo drovu

a
liukų žaismas.

Kai baigiau skaityti antrąją knygą , 
grimzti į vandenyno gelmes 
grafinėje platumoje; staigiai sutemo..Tik ką šių dviejų
laureatų kūryba turi bendro su mūsų kelione? Teks 
atsakyti.

X
Kelionė gręžėsi į pabaigą. Palikom žavingą Ataca- 

mes lyg viso, kas gražu ir reikšminga; užsklandą. 
Paskutinį —atsisveikinimo —, vakarą nuėjom į resto
raną, pavadintą “Irt. casa de mi abuela” (Mano'sene
lės namai). Buvom keturiese, neįskaitant hematomai 
jaučiamos sekretorės. Du iš jaunosios kartos —-Da
nutė ir jos bernelis Andris, latvių kilmės taikos sava
noris, žuvininkystės specialistas, du iš kitos kartos; 
senokai sustojusios skaityti savo amžiaus metus.— 
žmona ir aš. Vaišinomės įvairiuose Ekvadoro restora
nuose — vokiškame, prancūziškame; kinietiškame, bet 
“Senelės nmai” buvo patys pranašiausi ir. valgiais, ir 
gėrimais, ir aplinka, ii- nuotaika. Niekad prieš tai to
kio didelio jautienos piausnio ir taip minkštai, skaniai 
paruošto man neteko valgyti (Pusę jo Danutė parsi
nešė savo šašui,, kurs, sako, ją šveitė dar visą savai
tę). Tokio paties pobūdžio buvo ir kiti patiekalai Go
murio neapgavo politiškai skambąs /.'Laisvosios Ku
bos” gėrimėlis ir kitokios brangvynio rūšys. Stereofo
ninė muzika aidėjo įprastom šiaurės ir net Europos 
meliodijom, nes ir publika čia lankėsi tarptautinė. O 
žmonai staigmena. Teko prisiminti jos gimtadienis, 
kurs tuo laiku išpuolė, su didžiuliu tortu; kurio mes 
vėl,' žinoma, negalėjom vieni sudoroti. Teko dalintis su 
nepažįstamais kaimyniniais stalais. Dabar juos vai
šino Danutė ir Andris; Atėjo... Atėjo nauja jaunoji 
karta. Pratryško pasididžiavimas,' viltis ir abejonė; 
» ši karta tebėra mūsiškė?

“Paskutinį sekmadienį’’ meliodija sugrąžino mus Į 
Europą Praeitis, Sentimentai. Ir staiga aš suglumau, 

pažvelgti į panainišką skrybėlę su mįslin
gom mintim. Žinojau, kad ji/ kabojo drabužinėje ir 
šmėkšojo pro pravrų durų angą. Sukryžiavome tau
reles į jaunųjų sveikatą ir laimę, bet mane drumstė 
sekretorės tyla. Ir tada aš nustirau. Man pasirodė, kad 
kažkas tyliai kūkčioja..Taip tyliai tyliai, kad niekas 
daugiau, tik aš vienas tegirdėjau. Sekretorė neištvėrė.

Tai buvo ta pati dejonė,' tas pat verksmas, kaip. 
kadaise, vokiečių okupacijos metais, besiklausant “Pa
skutinį sekmadienį" garsų, gūdžią naktį jai vienai lū
kuriuojant kambarųįy. Tas.pat, kai grasiai ir balsiai 
subildėjo langas, lyg kas veržtųsi pro jį, nors aplinkui 
nebuvo nė gyvos dvasios. Tada ji mėšlungiškai suvir
pėjo ir niekaip nesiliovė drebėjus. O po valandėlės iš 
tikrųjų sučirškė telefonas ir atlėkė žinia., kad jos my-. 
Urnas brolis,, vienintelis jaunylis, sulaukęs voš šešioli
kos metų, buvo komunistinių partizanų nudėtas—

Užmarštin nuplaukė daug metų; tik ne tauraus 
jaunuolio auka. Ir dabar, jaunajai kartai užimant 
priešakines gretas, atmintinai mėliodijai lydint, sekre
torė nesilįauja lyginti kiekvieną jaunuolį su savo žu
vusiu broliu. Tik tuo ji —svajom ir realybe — bando 
pratęsti žemiškosios kelionės nt-mammą O ar mes visi 
ne to paties ilgimės ir trokštame?

Suvedant įvairius palaido' kelionės audeklo galus 
į vieną,/tenka atsakyti, kas pep ryšys tarp šio jauno 
lietuvio, tarp Solženicino ir Hešsės atmestų idealų ir 
įpūsų patirtos ekvadoriečių kultūros.

Palikę nuošalėje smulkius, irzlius, aižiai turistui 
į akis krintančius krašto bruožus, iškeltus šiuose įspū^ 
džiūose anekdotine forma, sustokime ties pagrinih- 
niais pusiaujo kultūros pavidalais. Juos galima suvesti 
j šias charakteringiausias temas.

BS
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DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 2 pusi.)

į Torontą į Pasaulio lietuvių spor-; 
to žaidynes, kurios vyks birželio! 
26 —liepos 4 dienomis, per Pa
saulio Lietuvių dienas.

Sporto klubo įvairios treniruo
tės vyksta, pirmadienio, trečiadie 
nio ir .ketvirtadienio vakarais, 
Kultūros centre. Be to su specia
lia išimtimi, iki Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių,- joms pasiruošti 
yra leista naudotis treniruotėms 
Kultūros centru, jeigu bus laiko
masi nustatytos tvarkos, krepši- 
ninkaips.

Sporto klubo balius įvyks ge
gužės 13 d. Kultūros centre.

Sporto sąjungos suvažiavimas 
vyks Kultūros centre, balandžio 
1—2 d.

J.U.

ABITURIENTŲ-CIŲ BALIUS

Jau tapęs tradiciniu, Detroito 
skautų, ir skaučių tėvų, komiteto 
ruošiamas abiturientų pristaty
mo balius “Kartą pavasarį” šie
met yra ruošiamas balandžio 29 
d. (šeštadienį) Kultūros centre. 
Baliaus.pradžia 7 val» v. Nuo 7- 
8 ival. kokteiliai. Aštuntą valan
dą abiturientų-čių pristatymas, o 
•po to šokiai ir vaišės. Šokiams 
gros Rimo Strimaičio orkestras iŠ 
Clevelando Visi Detroito ir apy
linkių jaunuoliai ir., jaunuolės, 
šiemet baigią aukštesnes mokyk
las, kviečiami jungtis į abiturien
tų-čių eiles. Pranešti, i§ anksto, 
Stasei Matvekienei, telefonu 477- 
8765. Tėvų komitetas taip pat 
kviečia- visus Detroito ir jo apy
linkių 'lietuvius baliuje gausiai 
dalyvauti.

Jonas Urbonas

DAIL P. BALTUONIO 
PARODA

Balandžio 15-16 d. Kultūros 
centre įvyks dail P. Baltuonio me
džio skulptūros paroda. Parodą 
bus galima aplankyti šeštadienį 
nuo 6 vai. v. ir Sekmadienį nuo 
9:30 r. Atidarymas bus .12 v. po 
•Mišių. Parodą ruošia Detroito 
studentai ateitininkai. Kviečiami 
visi atsilankyti.

Kristina Veselkaitė

A. A. SU JURGIU NORKUM 
ATSISVEIKINUS

Detroito Lietuvos Dukterų d- 
-Jos narės-Vanda Šėpetienė ir Ma
rija Jarikauškifenė -iš- amerikiečių 
Sužinojo,-kad 'netoliese Dearborn 
Hts., gyvena1 apleistas lietuvis se
nelis. ’ '

Nevykusios randa šiurpų vaiz
dą, vanduo išjungtas, elektros ir 
gazo neturi. Senelis apiplyšęs, 
nesiskutęs, troboje laužas bereika
lingų" daiktų. Kalbinamas nepa
jėgia į klausimus atsakyt. Nors 
ir'jam nenorint mūsų geraširdės 
dukterys aptvarkė kambarį, nu
vežė maisto. Iš detroitiečįų senos 
kartos lietuvių niekas Norkaus 
neprisiminę; Jonas- Brazauskas 
88-ių metų senelis dar prieš 20 
metų turėjo pažinti, abu suveda
mi, bet Norkus jau ir Brazausko 
neprisiminė. Brazauskas žinojo, 
kad Norkai įgyveno Žemaitijoj. 
Nuosavybės neturėjo, pragyveno 
nuomuodami ūkius. Norkus, pa
gal Brazauską, į Ameriką atvyko 
būdamas 18 metų;

Norkus silpnėjo, geradarės 
Norkų apvilko švariais apatiniais 
•rūbais,' .parūpino viršutinius ir 
galop seneliui vis silpstant buvo 
atiduotas amerikietei moteriai 
globoti iš jo gaunamų Soc. sec. lė
šų. Norkaus namelis buvo par
duotas už nesumokėtus mokes
čius. Galop Norkus pusiau para
lyžuotas jau ligoninėje. Šepetie- 
nė, Jankauskienė lanko ligoninė
je

Kovo '10 dieną senelis Norkus 
ligoninėje mirė. Laidotuvėms lė
šų nėra, o mūsų Dukterų d-ja tik 
neseniai susitvėrė. Pašarvoja, 
Memorial, Fųneral Home of 
West!and> 980 N. Newburgh Rd. 
Koplyčioj. zKum Alfonsas Babo- 
ii’as' atlieka' paskutinį patamavi* 
mą. Palydime į kapines’; kurios 
(randasi gris Rlymouth

vėl maldos ir visi- pagiedojom Ma 
rija, Marija.

Laidotuvėse dalyvavo Dukterų 
d-jos narės: Vanda Šėpetienė, Ma
riją Jankauskienė, Stefa Kaunelie- 
nė, Genutė Asminienė, Regina 
Pikūnienė, Kazys Sra-gauskas, 
Vincas Tamošiūnas ir du jauni 
amerikiečiai, Velionies Norkaus 
•kaimynai.

Ą.a. Jurgis - George C. Norkus 
buvo gimęs 1880 m. kovo '7 d. 
Kartenos parapijoj, Kretingos 
ąpskr.

• Detroito Dukterų d-jos narės 
ir kun. Alfonsas Babonas nusi
pelnė gilios lietuviui artimui mei
lės pagarbos.

Detroito lietuvių ‘gyvenime 
toks įvykis dar pirmas. Svarbiau
sia, kad senelis Norkus buvęs la
bai padorus žmogus, bet apie 
banko knygelę ar kitokias sutau
pąs niekas nieko nežino.

K.S

KELETAS ŽODŽIU 
NABUCCO REIKALU

Kas tas NABUCCO, daugelį 
kartų skaitįnėjpme šio dienraščio 
paskutiniame puslapy. Matėme 
ir vieną, kitą, ilgesnį reportažą. 
Tik vieną kitą, tik labai šykščiai. 
Beje, VI. Ramojaus reportažas iš 
Šv. Kryžiaus ligoninės mums pa
aiškino, kas ištiko Vytautą Ra
džiu, Chicagos Lietuvių Operos 
pirmininką.

Taigi, kas tas Nabucco, mes, 
; Detroito lietuviai, dar sykį sau 
pasikartokime. Nabucco — pir
moji Giuseppe Verdi opera, sulau
kusi visuotino pripažinimo ir su
teikusi didžiajam kompozitoriui 
garbę bei garsą. Ji sukurta 1842 
metais, kai Verdi tebuvo tik 29-ne- 
rių. Operos pavadinimas reiškia 
sutrumpintą Babilonijos kara
liaus NabucodonošorO II vardą. 
Šis šeštame - penktame amžiuje 
prieš Kristų gyvenęs valdovas, y- 
ra operos libreto ašis, apie kurią 
sukasi dvi moterys ir keletas ba
biloniečių bei žydų karžygių.

Chicagos Lietuvių Opera Na
bucco pasirinko šio sezono pa-, 
statymui. Marijos mokykloje ruo
šianti trys spektakliai: balandžio 
1, šeštadienį, 8 v. vakarę; ba
landžio 2, sekmadienį 3 v. po 
pietų; ir balandžio 8, šeštadienį, 
8 v. vakare.

. Atidesni-,. Detroito lietuviai, tik 
Verbų, sekmadienį išyydote.Nabųc- 
ca. spektaklius5 skelbiantį; plakatą 
Dievo Apvaizdos-'kultūros centre. 
Tik« dvi savaites prieš pirmuo
sius spektaklius; Tik dešimt mi
nučių prieš dvyliktą.

| Žinau, kad daug detroitiėčių į 
vieną iš trijų spektaklių važiuoti 
pasiryžę ir be specialaus paragi
nimo. Teko su vienu kitu tokiu 
kalbėtis. Jiems bilietai jau parū
pinti. Bet daugelis vis dėlto para
ginimų laukė. O paraginimai, 
kaip matote, Detroite vėluoja. 
Kai šie žodžiai skaitytojus pa
sieks, bilietų paštu užsisakyti jo
kiu būdu nebebus galima. Tad 
belieka siūlytį patį paskutinį, lo- 
giškiausią būdą: skambinti į Chi- 
cagą giminėms ar draugams te
lefonu ir paprašyti, kad bilietus 
nupirktų. Taip, tik ši priemonė 
dar nėra pavėluota.

Prisipažinsiu, kad man nela
bai patiko mestas propagandinis 
šūkis, sugestionuojąs šią Verdi 
operą lankyti todėl, kad chorai 
šauks “laisvės, laisvės!” Man re
gis, kad libreto žodžiai “laisvės, 
laisvės!” nė kiek nebūtų geresni 
už žodžius “meilės, meilės!”, ar 
“keršto, keršto!”. Jei muzika ųe 
Verdi, jei arijų ir chorų melodijos, 

i nepatrauklios, gal tik į pirmąjį 
į spektaklį suviliota publika tea
teitų. Ne man vienam libretas 
tėra tik antraeilis operos kompo
nentas. Bet už Nabucco, už kom
pozitoriaus Verdi, ne libretisto 
kūrinį kalba muzikos kritikai ir 
šiaip operos mėgėjai Kai kurios 
ir Verdi operos iš karto buvo nu
švilptos, turėjo -ilgai medėti, iki 
sulaukė pripažinimo. Tik rie-Na^ 
bųcco! Ji —i-yiexia.pačių melo-

ATSISVEIKINO 
SU J.. B. LAUČIUI

Miunchene buvo atsisveikinta 
su buvusiu “Laisvės” radijo lie
tuvių skyriaus vedėju Juozu B. 
Laučka, kuris trejus metus va
dovavo “Laisvės” radijo lietu
viškajam skyriui ir nuo kovo 
1 dienos pasitraukė iš tų parei
gų. Jis grįžo į Jungtines Ame
rikos Valstybes.

Atsisveikinimas įvyko lietu
vių skyriaus suruoštame Vasa
rio 16-tosios minėjimo renginy
je Laisvosios Europos ir Lais
vės studijų salėje. Dalyvavo 
įstaigos vadovybė, keliolikos re
dakcijų atstovai, įvairių skyrių 
pareigūnai — apie 125 asme
nys.

J. B. Laučkai apibūdinus Va
sario 16-tosios reikšmę ir pras
mę lietuvių tautos gyvenime, 
pakeltas tostas už būsimą Lie
tuvos laisvę. Po to Laučka pa
sisakė netrukus grįžtąs namo ir 
esąs labai patenkintas, kad nau
ju lietuviškosios redakcijos va
dovu skiriamas dr. Kajetonas 
Čeginskas, iki šiol buvęs jo pa
dėjėjas ir artimiausias ben-, 
dradarbis.

Dr. K. Čeginskas, paryškinęs 
Vasario 16-tosios prasmę, atsi
sveikino su redakcijai vado va-, 
vusiu beveik nuo pat pirmųjų 
“Laisvės? lietuviškų laidų ir 
įteikė skyriaus dovaną — daiL i 
Igno meno kūrinį. Pabaltiečių 
skyriaus vedėjas dr. Jaan Pen- 
nar padėkojo J. Laučkai už at
liktus darbus ir įteikė artimųjų 
bendradarbių ir pareigūnų do
vaną —u Miuncheno katedros 
paveikslą. “Laisvės” redaktorių 
tarybos linkėjimus perdavė jos 
sekretorė E. von Boiko. “Lais
vės” radijo vardu atsisveikino : 
direktoriaus pareigas einąs ' 
Robert Tuok.

Vasario 16-tai paminėti “Lais- ; 
vės” radijo lietuviškas skyrius 
kasmet surengia atitinkamu . 
paminėjimą — priėmimą, Pobū
vio salė buvo papuošta tauti
niais ženklais, lietuviškomis 
juostomis, Vyčiu ir trispalve vė
liava.
skaidrino 
aidai, 
laida 
apimties ir ji buvo transliuota 
tris kartus. Vasario 16-toji pa
minėta ir visų kitų “Laisvosios 
Europos” ir “Laisvės” radijų 
tautinių skyrių laidose; r. e. p.

Visų dalyvių nuotaiką 
lietuviškos muzikos 

Tos dienos lietuviškoji 
buvo vienos valandos

dingiausių! Tai viena, kodėl Na
bucco verta matyti, klausyti.

Antra — Nabucco statoma Lie
tuvių Operos. Tik dar kartą žvilg- 
telkite į plakatą. A.' Brazis, M. 
Momkienė, B. Prapuolenis' J.Sav- 
rimas, D; Stankaitytė, R. Strimai
tis, J. Vaznelis ir, pagaliau, jau
nas dirigentas Alvydas Vasaitis. 
Šitiek žvaigždžių! Šitiek savų so
listų! Tik amerikietis režisierius ir 
tik pora dainininkų gal dar laiky
tini svetimtaučiais ir svetimais, 
nors toks Stefan Wicik jau dau
gelį metų į kolektyvą įjungtas. 
Tas žavusis, galingasis operos 
choras — kiaurai lietuviškas. 
Štai kodėl mes turime bent mini
maliai Nabucco pastatymą rem
ti — bent atsilankymu į spektak
lius.

Tikiu ir žinau, kad didelis bū
rys Detroito, kaip ir Clevelando,, 
lietuvių balandžio 1,2, ar 8 daly-l 
raus Nabucco spektakliuose.

Alfonsas Nakas j

TRUMPAI

— Pavasariniam dainų ir šo
kių vakarui, kuris įvyks ba
landžio 15 d. 7 vai. vak. Kultū
ros centre, stalus rezervuokite 
Ipas Mykolą Abarių telef. 565— 
7502. Kaina asmeniui 5dol., o 
■moksleiviams ir pensininkams 3* 
dol. Po programos bus šokiai ir 
veiks-baras ir bufetas.

— Atitaisymas. Rimas Kaspu
tis balandžio 13 d. dirigavo ne 
Eureka, bet Utica aukštesniosios 
mokyklos simfoniniam orkestrui.

S. Sližys

— Darbo nedirbęs, taukų ne- 
laižysi, , pįfojfa

POPIEŽIUS APIE SPORTĄ
Popiežių Paulių VI apianki 

pagrindinių Italijos sporto fe 
deraėijų pirmininkai. Svečian 
tartame žodyje šventasis Tėvai 
pabrėžė nepamainomą sporte 
auklėjamą reikšmę. Nuoseklus 
sporto praktikavimas, pažymėję 
Paulius VI, gali daug patarnau
ti, siekiant sulaikyti dabar vyk
stantį žmogaus susvetimėjime 
procesą. Bažnyčia buvo visada 
palanki sportinei veiklai, būda
ma įsitikinusi, jog sąmoningas 
fizinių jėgų plėtojimas sporto 
varžybose drauge ugdo ir 
krikščionybės skelbiamas dva
sines vertybes, stiprina žmo
gaus dvasines galias, padeda 
ypač jaunimui užmegzti savi
tarpio pagarba paremtus nuo
širdžios draugystės santykius.
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Liaudies menas ir
rr

• l

FFI

Dienralščio ^‘Draugo” admi
nistracijoje-galima pasirinkti į-, 
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobės, taip 
pat lietuviškų lėlių ir vėliavėlių.

ApsĄanik^kite į “Draugo” ad
ministraciją is pasižiūrėkite. Gal 
■rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams.

“Draugo” adresas: 4545 West 
63rd St., Cliieago, III. 60629.
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I — Darbuose mes daugelis pa- 
. Į vargstame, bet kūryboj pavarg

ti negalima. Alė Rūta

’PLUMBING
3 'Vonių, virtuvės sinkų Ir vandens 

šildytuvų špecfalistaL Virtuvės ir 
vonios kabinetai. Keramikos ir kt 

“ plytelės. Glass blocks. Sinkos 
- vamzdžiai išvalomi elektra. Ga- 
3 lite kreiptis nuo 7 iki 8 vai. ryto 
t arba po 5 vai. vakaro.

SERAPINAS — 686-2960

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Ardier Avė. 

Chicago, 01 60682, telef. 927'5980

10% — 20% — 30% plgiaa mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir automo- 
pas mns

FRANK ZAP0L1S
32081^ ĄVest 95th Street 

Chicago. niinois 
Telef. GA 4-8654

M OV1NG
ŽERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

TEL. — WA 5-8063
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M. A. ŠIMKUS

NOTARY RUBLIO
INCOME) TAX SĖ3RVIOE 

4259 So. Maplewood, fel. 254-7450
Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi «

PILIETYBES PRAŠYMAI ir 
kitokie blankai. _
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VALOME
KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame 

visų rūšių grindis.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168 į

I

TELEVIZIJOS 5•J 
Spalvotos Ir Paprastos. Radijai, 

Stereo Ir Oro Vėsintuvai D
Pardavimas Ir Taisymas s

MIGLINAS TV 
2346 W. 69th St, teL 776-1486 5

Linksmu Velykų visiems lietuviams

RORNANN, INCORPORATED
61.8 N. I6th Avė. prie Chlcago Avė.

MELUOSE PARK, HX. —> AMBULANCE SERVIGE 

MELROSE PARK ° ----------- PHONE FI 4-0714

SAX TIEBEMAN FUNERAL HOME
9658 Belmont Avenue

ERANOJN PARK, ELL., 60131, TEL. 078-1950

Abiejų laidojimų įstaigų:

RICHARD BASZAK, Manager 

CLYDE DAWS0N, president

%

i

AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai. Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti par 
taisymai FIRESTONE T1RIES. Wheel 
alignment and balancing. Krakes. 
Shock absorbers. Mufflers and papeš. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of ofl 
and Filters.

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVIGE
2423 WMt ssth Sireef — Tėt eli tini

Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai vekara 
geatadieniada nuo 7:00 vai. lyto iki 4 vaL 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS CH3SAS

CLASSIFIED ADs
IŠNUOMOJAMA — FOR RENT HELP WANTEb

Viena moteris ieško kartu gyventi 
moters pensininkes, norinčios pigiau 
pragyventi, Marąuette Parko koloni
joje. Galima naudotis visais namo pa
togumais. Dėl daugiau informacijų 

skambint RE 7-8105

B E A L E S T A T E

INVESTMENI MINDED?
Kere is your opportunity to invest 

vrisety. Beautiful corner brick building 

with 2 store fronts, 2 apartments, 1 

efficiency office. $75,000.00

Call CUMP 425-2250
Parduodamas 55 pėdų pločio namas 
— 2 krautuvės. Galima pirkti ir 
su geležies (hardvare) bizniu. 2 
maš. garažas.

2612 W. 71 St TeL 476-2427

Marąuette Park area — 3 bedroom 
brick bungalow. Immediate posses- 
siotn. Call 737-5263 after 6 p. m.

Wanfed 
JANITOR 

MAINTEmE w
Call Mon., Weij,! 

427-7300 — Eifensij,! 

AI7TOMATIC SCREW~iį. 

Need 1 working foreman^jz 
& set-up man for Browne į? 
Mušt be' experienc8d jn ChJ 
and set-up. Ezcellcnt pay, ; 
4 day week.

ZENITH MANUFAQį|jJ 
2920 N. Califomia, (vį 

am n

EXPERIENCEDffiA^ 
AIR CONOmONaj'

Tek — m. OKje !

SERVICEMM

»LARQUETTE PARK
2-jų butų mūrinis po 5 kamb. 

Sazu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
>6-tos ir Talman. Žemiau $34,000.

BUTŲ NUOMAVIMAS
Namų pirkimas — Pardavimas

Valdymas
Draudimai — Income Tai 

Notariatas — Vertimai

BELL REALTY
J. BACEVICIUŠ

155 So. Kedzie Avė. — 778-2233

for residential and light toį 
cial work. Good companyi 
fits.. Steady work.

For Appointment

2 4 6-3 3 05 |
HELP WANTij

GRINOERS 0J). and į

Mušt speaį a little Ek:
Phone — 666-llf

HELP WANTED — M01I

Sudiev Žiemuže
5 kamb. naujo tipo mūr. namas 
garažas. Centr. oro šildymas • ir 

Jsinimag. Galimo tuoj pažiūrėti ir 
iipirkti už $28,360. Marąuette

4 vienetų mūras fr garažas, Mar
le tt e Parke. Naujas gazu šildymas. 
ašlS atiduoda už ?38;800.
5 kamb. labai modernus mūro na- 
,as ant plataus sklypo, tinkamas 
imat žavingai gyventi. Arti 73' ir 
:edzie. $39,800.
Gražus platus sklypas ir garažas 

[arąuette Pke. Vertingas plrkSjui.
Tvirtas 2-jų aukštų mūras. 2 butai

Ir maloni biznio patalpa. 2 auto 
garažas.' Savininkas nusileido iki 
838,500. Marąuette Parke.

Valdis Rffid Estate
2625 West 7fsf Sfreei

Tel. 737-7200 ar 737-8534

EX PERIENCBD

SEAMSTRESSES
W A N TE D I 

FuK or pert time to sew aj 
awning. Clean air eonditioMdi 
deru shop.

CALL — 823-6965 ;

NORTHW£ST AW1IU
416 TALCOTT W ! 

PARK iRJDGE, ILLM
J

COOK FOR RECW
In VVestern subrik

Mušt have own transpatab
Many benefits.

CALL — 56243$}

6 kamb. mūr. 3 miegami. 65 ir TaL 
man. $27,500.

Gražus bungalov — 6 kamb. 2 21- > 
diniai 83 ir Kedzie, $64,200^

j 15 metų senumo, 5% kamb^ 31 
' miegami. Daug rUbihių, 2% maš. ga-
• ražas. 63 ir Narragansett $54,000.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai

2951 W. 63rd St., 43.6-7878

YOUNG LADY
Age 18 — 65 

Outgoing personalįty — M • 
Permanent position. Assist J1 
eocecutive. Advertising 
esting work. Variable fič®8*’ 

salary. 6 CoraerS area.

CaH

MR. WINE — K

Budraitis Realfy Co.
Mes su 50 kitom, namų pardavimo 

Įstaigom aptarnaujame pietvakarių 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą fa? pirKmą.

NORINTIEJI
PARDUOTI AR PBRKli 

arba Išnuomoti butą 

be jokio Įnipernigrįjlhio ■immNnHt 
mums.

Taip pat, abejojant dėl tnrifliD 
DRAUDIMO, ar ninmt apdmustl 
NAMĄ AUTOMOBILI, GYVYBĘ ir 
SVEIKATĄ maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4248 W. 63rd St, Chicago, 111. , 

767-0600 arba 778-9871

Woman vvanted for child etf * 
household duties. Permaneąt 
own room and bath. $100 ptfj 
Mušt speak some English. Kss5) 
necessaiy.

CAU.96S4251 j

VYRAI 1B MOPgflj

WE NEEDB®
Day positions available 

•time. Good vrorkiiiff oond. Frw
& uniforms. Hosp. & 
able. Pay stares ai P*

Gaji or AppJy
McDoutidfi

1450 No. Busse
Tek 439-l&W—■’

NORI glByl!,

Pirksiu seną bet stį” 
atsigulamą kėd£

Skambint 776^L‘ j

uiiiiiiiiiiiiiniiniinii 
PACKAGE ET 

MARIJA

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiniiinii
NAMŲ PARDAVIMAS
Namus veltui įkainuoju. 
Galiu namus parduoti. 
Turiu gerus pirkėjus.

REAT. ESTATE BROKERIS

P. ŽUMBAKIS — PR 84816

Biznioriams sfcelb"

tufi dtorsfityjs “Draugi".

Labai 
prekės. Maistas 
2608 W. 60th St,

TEIt -K v 
iHHiiiiiiHiiiiminmĮi



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1978 m. kovo mėn. 23 0

Hot Springs, Ark.

TRUMPAI
— Radijo valandėlė ‘'Leiskit į 

I tėvyne" (’Lithuanian Broadcast- 
ing Spa) kovo mėnesio pirmoje 
programoje • [paminėjo rašytojo, 
Mažosios Lietuvos kovotojo dėl 
lietuvybė? ~ Vydūno 25 metų 
sukaktį nuo jo mirties. Apybrai- 
ia apie jo asmenį ir kūrybą buvo 
paįvairinta trumpomis ištrauko
mi; ii jo dramos “Prabočių še- 
ščliai'’, po kurios sekė tradicinė 
giesmė “Pranaše Didis”, išpil- 
jyta Lietuvių Evangelikų Liute
ronų Tėviškės parapijos choro, 
diriguojamo J. Latnpsačio.
_ Rima ir Valdas Jučai prieš 

kiek laiko įsigijo gražią ir erdvią 
kadenciją pietinėje miesto daly
te Valdas, savo namuose- įsiruo- 
jį laboratoriją ir verčiasi dantų 
techniko praktika. Kruopščiai at
lodamas darbą, įsigijo plačią 
klientūrą, aptarnaudamas Hot 
Springs, Malvero ir net kai ku
rtuos Liftle Rock dantistus. Jo 
įnona Rima sėkmingai veda gro
jo saloną “Coiffures by Rima”.

■r- Adelė Kalvėnienė ilgesnį 
laikų išbuvusi ligoninėje, kur tu
rėjo •sunkoką operaciją, sveiksta 

I namuose rūpestingoje vyro Jono 
Į priežiūroje.

-Joana Sabaliūnienė, Liongi- 
I no Sabaliūno motina, šiuo metu 

negaluoja. Savo garbingo' am- 
ibus 92 metų sukaktį atšventė 
būdama ligoninėje.

- Praėjusių metų pabaigoje
Autais Ėuškūs atidarė maisto 

į ir delikatesų parduotuvę. Jam pa- 
I deda jo Jųktė Gene. Krautuvės ad

resas 500 Quapaw avė., tel. (501) 
6234901.

| -kiekvienais metais įvyks- 
I InnSos'Hot Spring’s arklių lenk

tynes .sutraukia daug turistų. 
Šiais metais jos .prasidėjo vasario 

į Jiir tįiasi'50 dienų be sekma- 
dienią Savaitės dienomis lenk
tynės susirinkdavo 15-20,000 ste
bėtojų minią, o šeštadieniais 

1 daugiau negu dvigubai. Kaip kad 
S anksto buvo- tikėtųsi, atrodo 
fe metai Qaklawn lenktynių 
pikui bus rekordiniai. Kovo 18 
d. t,.:—šeštadienį lenktynėse bu
ri 53,102 žiūrovai, lažindami 
(vagered) bendroje sumoje —

dis buvo pašvęstas šv. Kazimiero . Valeika. Iš pranešimų paaiškė- 
minėjimui. Kun. P. Patlaba api-, jo, kad minėjimas vyko dvi die 
budino jo gerus darbus ir jo. nas. Pirmą dieną (šeštadienį) 
šventumo ypatybes, o po to buvo | vėliavos pakėlimas prie East 
pasveikinti visi vardadienin-kai. Chicago, Ind. miesto rotušės, da 

j lyvaujant miesto pareigūnams, 
289 — Vytauto ir 369 (lenkų) 

j legionierių postams su moterų 
padaliniu. Po vėliavos pakėlimo 
iškilmių visi dalyviai, apie 80 
asmenų, susirinko 369 legionie
rių būstinėj pusryčiams. Buvo 
pasakyta kalbų. Altos Lake 
County, Ind., vadovybė abu mi
nėtus legionierių postus apdo
vanojo meniniais žymenimis už 
nuolatinį ir gražų bendradarbia 
Vimą — talkininkavimą. Lietu
vos vardą pagarsino 7 amerikie 
čių laikraščiai ir Hammond, 
Ind. WJOB stotis.’

Sekmadienį minėjimas buvo 
tęsiamas bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašavo kun. A. Sabaliauskas, 
pasakydamas dienai pritaikintą 
pamokslą. Gražiai giedojo baž
nytinis choras, vadovaujamas

Ateityje, kiekvieno mėn. pirmąjį 
sekmadieni, vėl galėsime pasi
klausyti lietuviškos radijo valan
dėlės Laisvės Varpai programos.

H. Springietis

E. Chicago, Indiana

NAUJA VALDYBA

Viena stipriausių organizaci-l 
jų East Chicago, Ind., yra Lie- j 
tuvių medžiotojų ir meškerio
tojų klubas. Metų pradžioje tu
rėjo savo narių susirinkimą ap- į 
tarti klubo reikalams ir išsirink 
ti 1978 metams valdybą. Po per
eitų metų valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimų, kurie bu
vo susirinkusių vienbalsiai pri
imti,, vyko 1978 m. valdybos 
rinkimai. Valdyba išrinkta ir' _ 
pasiskirstė pareigomis: Kazys muz. Giedraičio. Iškilmingas mi 
Valeika —r pirm., Raimundas įėjimas įvyko Šv. Pranciškaus 
Pečiulis — vicepirm., Vladas' 
Ruzgą — sekr., Zigmas Stan
kus — kas. ir Aleksas Dęgutis 
valdybos narys. Zigmas Stan
kus prisiėmė antras pareigas — 
šaudymų vadovo ir Raimundas 
Pečiulis :— 
išvažiavimo 
savo kasos 
lituanistinę ___
ALT Lake County, Ind.. 50 <įoL | jĄy- kongr. Benjamin ir dr. P. 
ir 30 dol. lietuvišką spaudą. Ah-1 y. Dargis. Laisvinimo reikalam 
tanas Urbšaitis klubo vardu su-1 surinkta 1357 dol. Jonas Kli- 
rinko 193 dol. Bražinskams ir aukojo 500 dol. Visi minė- 
kasininkas jiems perdavė.

I lietuvių parapijos salėje. Daly- 
; vių tarpe buvo JAV kongr. Ben 
jajnin, Hammond, Ind., miesto 
meras su šeima, 'kun. dr. Ignas 
Urbonas, kun. Danielius, kun. 
Ignatius Vichuras, kuris prave
dė minėjimą, East Chicago, 

. Ind., pareigūnai, Juškevičius, 
i dr. P. V. Dargis. ir 158 liętu-

žuvavimo ir šeimų
vadovo. K | ubas iš 
parėmė Gary, Ind:, ___ ___ _____ _

mokyklą 50 dol., I viai. Pagrindines kalbas pasakė

Ijimo dalyviai buvo pavaišinti 
vakariene, kurią pagamino De
gutienė su talkininkėmis. Spau
dai paremti paskirta 40 dol. Al- 
tos valdyba yra dėkinga minėji
mo komitetui už minėjimo su
ruošimą, talkininkams ir visiem 
lietuviams už dalyvavimą minė
jime ir aukų sudėjimą Lietuvos

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kovo U d. vietos ALT nariai 
susirinko aptarti Vasario 16 
minėjimo rezultatų. Išsamius 
pranešimus padarė Altos pirm. 
Albertas Vinikas ir minėjimui 
ruošti komiteto pirm. Julius

Mirus

Ii
K
iV

,J

į' 
H 
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iragereaj oenaroje sumoje — 
įW5,833 dol. Su ta diena šiais | 
melais lenktynėse dalyvavo | 
121,119 asmenys, išleisdami la- 
btoms 78:148,560.dol.

’-.'Nauja.-turistų atrakcija 
pramogų parkas “Magic. Springs” 
planuojamas atidaryti šią vasa
lą, jame ras darbo 200-300 moks- 
hiviiibei studentų ir tikimasi su- 
haki mažiausiai 3,000 lankyto
ji įer metus. Taip pat birželio 
liusį numatomas atidarymas 
MilAmerica muziejaus. Kompo- 
iioriUĘ Tony Luisi iš Philadel- 
paia, Pa. yra pakviestas sukurti I 
■'ffflalią muziką, kuri bus groja- Į 
®a muziejuje, apžiūrint ekspo
rtas ir tiksianti įvairaus am- 
Hsus lankytojams.

— Pavasariškas oras šiais me
tai* Hot. Sprįngs’ę šįęk tiek susi
liko. Naktys vis dar vėsokos, 
M dienomis jau dabar tempera- 

pąkyla 70 ir daugiau laips- 
itl-Pražj'do .pirmosios .pavasario 
8®>rjau greit sulauksime kru
tai žydėjimo, pačio gražiausio 
®kl kuko, kurio turėję nepra- 
7® tie, kurie planuoja mūsų 
’tatavę aplankyti.

Salomėja Šmaižienė 

Radijo valandėlė
. P°,4vejų metų pertraukos Hot 

lietuvių Bendruomenės 
valandėlė Laisvės Varpai

®. vasario 5 d. vėl pradėjo veik- 
• “ toks puikus sutapimas, kad 

® fflnijną pradžia visas pusva- 
’ tandis|;UY0 pašvęstas Vasario 16 
• ~ minėjimui, pradedant tautos 

tatanu ir baigiant mažlietu-
1 himnu '“Lietuviais esame mes 

Pirmininko Ingaunio, ku- 
pedagogo Bąlčiū- 

4.kitų stos .programos -vykdy-
, Ii žodžiai visus šios valandėlės 

įtaiki 'Ko.
4 d. 'Laisvės Varpų pūšvalan-

A. t A. ROMUI KULIKAUSKUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jt> motinai VANDAI 
KULIKAUSKIENEI, seseriai IRENAI ir kitiems šeimos 
nariams.

. Sofija ir Adolfas Kamarauskai
Florida

Brangiam sunui ir broliui — „

A. t A. Aleksandrui Romanui Kulikauskui, 
staiga mirus, motiną p. KULIKAUSKIENĘ, sęsterį 
IRENA ir brolį VYTAUTĄ su šeima nuoširdžiai užjau
čiame.

u

Aleksandra Ir Eugenijus Likanderiai 
Janina ir Antanas Mačiuliai

A. t A. ROMANUI KULIKAUSKUI mirus, 
jo motinai p. VANDAI KULIKAUSKIENEI, seseriai 
IRENAI, broliui VYTAUTUI su šeima reiškiame gilią 
užuojautą ir drauge liūdime.

I
Dragūnaičiy šeima

Aldona Vasonienė

3 n
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Lietuvos kariuomenes 6-to pulko

Lfn. A. t A. Edmundas Jankauskas
Iškeliavo į negrįžtamą kelionę Amžinybėn 1977 m. kovo 19 

d., o palaidotas kovo 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Viešpatie, Tu pasišaukei Jį pas save per anksti ir neleidai 

Jam išvysti brangios tėvų žemės! Lietuvos.
Teesie Tavo valia.
Šv. Mišios,' už velionio sielą, bus atnašaujamos š. m. kovo 

26 d., sekmadienį, 11 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje..
Nuoširdžiai prašome visus: gimines, draugus ir pažįsta- 

mug prisiminti velionį savo maldose.

Giliai z-eličdę

laisvinimo reikalams. Ypatingai 
visi minėjimo dalyviai dėkingi 
sol. Giedraitienei ir muz. Gied
raičiui už meninės dalies atli
kimą.

KLEBONO 40 METŲ 
SUKAKTIS

Šv. Pranciškaus lietuvių 
rapijos klebonas kun. Ignatius 
Vichuras šiemet švenčia 40 me
tų kunigavimo sukakti. Jam pa 
gerbti sudarytas visų organiza
cijų komitetas, kuriam vado
vauja Julius Valeika. Komite
tas jau turėjo keletą pasitari
mų ir sudarytos komisijos šiai 
sukakčiai įvykdyti. šventė 
įvyks šių metų gegužės mėn. pu
mą sekmadienį.

Kazys Valeika

pa-

NORI EMIGRUOTI i 
IŠ RUSUOS

20.000 Sovietų Sąjungoje ir 
jos valdomuose kraštuose gy-J 
venančių peųtėkostalų ir baptis
tų tikinčiųjų laukia Sovietų val
džios leidimo emigruoti į Vaka
rus. Užsienio korespondentai 
iš Maskvos praneša, jog pen- 
tekostalų ir baptistų tikintieji 
nori emigruoti į Vakarus, nepa- 

I kęsdami sovietų valdžios vykdo
mų persekiojimų dėl. jų religi
nių įsitikinimų. Jie ypač skun
džiasi dėl to, kad jų vaikam 
valdžios mokyklose prievartos 
priemonėmis yra brukama ate
istinė pasaulėžiūra. Nemažai! 
pentekostalų ir baptistų buvol 
suimti vien dėl to, kad jie rei
kalavo tikėjimo laisvės. Spau
dos žiniomis, į Vakarus emi
gruoti norinčių baptistų ir pen
tekostalų tarpe yra nemaža ki
lusių iš Pabaltijo kraštų.

R

— Geri veiksmai yra nema
tomi vyriai prie Dangaus durų. 

Victor Hugo

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
įvairių prekių pasirinkimas oebran 
iriai iš mūsų sandelio.

COSMOS PARCELS EXPRESS

SIUNTINIAI | LIETUVA
,333 S. Halsted St., Chicago, OI 6060.
2601 W. 6»th St., Chicago; OI. 60620 

Talei.: 025-2737 — 254-3320 
Vyteniu Valantina>
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Ką tik išėjo iš spaudos
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje

TRYS DRAMOS

VIZITINIŲ KORTELIŲ 

REIKALU
Vizitinių kortelių naudojimas yr& 

gražus paprotys. Biznieriai jas pla
čiai naudoja. Bet tinka ir visų luo
mų atstovams turėti gražias vizi
tines korteles.

Kreipkitės į “Draugo” adminis 
traciją visais panašiais reikalais 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu

1. RŪTELE:, 4 v. drama
2. SAULES RŪMAI, 4 v. dra-
. ma
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v.

drama
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti.

Kaina su persiuntimu $6.1

Užsisakyti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 

iimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiii

.55.

A. j. A.

AGNIETEI MICKEVIČIENEI minu,
jos sūnui GEDIMINUI MICKEVIČIUI su šeima ir jos 
dukrai STASEI LABANAUSKIENEI su šeima bei vi
siems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvi y Opera

Mylimai Motinai

A. t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
iALGEI ir ADOLFUI ŠLEŽIAMS reiškiu nuoširdžią 
užuojautą.

Izolda Ralienė

A. t A. Aleksandrui Romanui Kulikauskui 
netikėtai minis, jo motinai VANDAI KULIKAUSKIE
NEI, sesutei IRENAI, broliui VYTAUTUI su šeima 
bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Albinas Beniulis 
Jonas Litvinas 
Vincas Senda

Mūsų mielam kolegai

A. t A. Lfn. KAZIMIERUI PLĖNIUI mirus, 
jo žmonai SOFIJAI, sūnums RIMVYDUI ir LIUCIJUI su 

reiškiame nuoširdžią už-šeimomis ir kitiems giminėms 
uojautą ir kartu liūdime.

Kazimieras Markus 
Jurgis Stankūnas 
Julius Kvaracieius

Kostas Juškaitis
Juozas Gramas

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad 1978 m. 
kovo 15 dieną mirė

A f A.
JONAS VARNAS (Varoneckas)

Palaidotas kovo 17 d. Ęroękton, Mass., Kalvarijos 
kapinėse.

sesuo, ir 'W

A. f A. ANTOINETTE GRIGONIS
BREDYTE

Gyv. Crete, UI., anksčiau gyv, Chicagoj, Brighton Parko apyl. 
Mirė kovo 22 d., 1978, 12:05 vaL ryto/ sulaukus 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m.
Pasiliko dideliame nuliūdlme'2 dukterys: Alfreda Bimba, žentas 

iCharles ir Jean Clapper, 8 anūkai: Mary K. Fountain su vyru Bill, 
Susan Bimba, Peggy Cassara su vyru Richard, Pamela Meyer su 
Įvyru Jerry, James Clapper su žmona Judith, Paul Clapper su Žmona 
iKathy ir Robin Clapper, 5 proaęūkai, sesuo Kazimiera Astrauskas, 
Svogerka Veronica Bredis, giminaitė Ursula Marcinkus su vyru Mi- 
chael. ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo našlė a. a. Zigmonto Grigonio.
Priklausė Brighton Pko. Moterų kl. ir kitoms organizacijoms. 
Kūnas bus pašarvotas ketv., .4 vai. popiet Petkaus Marąuette kop

lyčioje, 2533 W. 71 St
Laidotuvės įvyks šeštad., kovo 25 d. iš koplyčios 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią. Po apeigų bus nulydėta j Sv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. ■

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai."
Laid. direkt. Donald A Petkus — Tel. 476-2345

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
DOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAIMID 1 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330 34 So. Californla Avenue 

Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

Mažeika S'Evans

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

Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

TĖVAS IR SŪNŪS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TEY8 MODEBNIAKO6 KOPLYČIOS

2533 West 71 St. Tel. GRovenhlll 6-2345-6

1416 So. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-9
AIKATR AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 W. 23rd PLACE Vlrginla 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11823 Southwest Highway, Palos Hllls, m. TeL 074-4410

PETRAS BIELIŪNAS
<348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette M572

JURGIS F. RUBMIN
>311 SO. LITUANICA AVĖ. Tel YArdl 7-113MI

VASAITIS - BUTKUS
1440 JO. ISStfe Avą, CICERO, HX. T«L OLymptc j-lMė

POVILAS J. RIDIKAS
BS4 SO. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1011
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DRAUGAS, ketvirtadieni* 1978 m. kovo mėn. 23

X SoL Roma Mastienė, Va
lentinas Lorentas ir ‘Dainavos” 
ansamblis giedos Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje per Vely
kų 5 valandos ryto Prisikėlimo 
Mišias. Diriguoja prof. A Jur
gutis, vargonais groja muz. Ma
ry Mondeikaitė - Kutz. Auto
mobiliams statyti gauta viešo
sios mokyklos aikštė prieš baž
nyčią.

X SoL Margarita Momkienė 
Velykų ryte 5 vaL ir 10:30 vaL 
Mišiose Švč. M. Marijos Gimimo 
nar. bažnyčioje kartu su choru 
giedos solo R. Mascagni Regina 
Coeli iš op. Cavaleria Rustica- 
na ir Ch. Gounod Benedictus. 
Mišrus choras tą dieną giedos 
Žangi lotyniškas mišias, diri
guojant muz. A Linui, vargo
nais palydint K Skaisgiriui.

X Muz. Alvydas Valaitis, 
Lietuvių operos dirigentas, 
akompanuos sol. Danai Stankad- 
tytei koncerte, kurį ji atliks 
“Draugo” romano premijos įtei
kimo iškilmėse balandžio 23 d. 
Jaunimo centro salėje. Laure
atui Anatolijui Kairiui bus 
įteikta mecenatų Ados fr And
riaus Skučų tūkstančio doL pre
mija už romaną ‘To Damoklo 
kardu”.

X Lietuva yra reprezentuoja
ma Chicagos Mokslo ir pramo
nės velykinėje parodoje, kurio
je dalyvauja devynios tautos. 
Gražią, skoningai įrengtą mar
gučių, tautodailės ir gintaro pa
rodėlę parūpino tos srities spe
cialistės Marija Krauchunienė 
ir dr. Paulina Vaitaitienė. Pa
rodą -išsatytą muziejaus South 
Gallery, galima apžiūrėti iki 
Velykų — kovo 26 d.

X Latvių — Lietuvių studen
tų diena įvyks balandžio 15 <į.» 
Šeštadienį, Latvių namuose (ne
toli Pulaski Avė. ir Irving Park 
Rd.). Programa prasidės 1 vai., 
Šokiai <— 8 vai. šį studentų 
įvykį rengia Lietuvių studentų 
sąjunga ir latvių studentų or
ganizacijos. Kiekvienas aukš
tesniosios mokyklos baigemo- 
sios klasės ir bet kurio univer
siteto studentai yra kviečiami

X DipL teis. Marijonas šnapš- 
tys, žmona ir dukrelė Viešpa
ties Prisikėlimo Šventės proga 
linlcj džiaugsmingo Aleliuja vi
siems giminaičiams, bičiuliams, 

. broliams — sesėms šauliams ir 
ypač sąjungos bei dalinių gar
bės teismų nariams — kole
goms teisėjams, šia proga ski
ria auką “Draugui”.

X Minint trejų metų a_ a. 
Leono Barausko mirties sukak
tį, šv. Mišios už jo sielą bus at
našaujamos tėvų jėzuitų koply
čioje šį sekmadienį, Velykų rytą, 
8:30 vai. ryte. Giminės, drau
gai ir pažįstami prašomi prisi
minti velionį savo maldose.

(pr.).

X NAMAMS PIRKTI PA- 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais {mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef. 
VI 7-7747. («k •

X Kun. Andrius Naudžiūnas 
MIC, vakar baigė vesti tris 
Velykinio susitelkimo vakarus 
Marąuette Parko Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje. 
Jo pamokslais parapiečiai buvo 
labai patenkintu

X Putnamo seselių rėmėjų 
koncerto dalyvius aptarnavo 
tautinių šokių grupės “švytu
rio” šokėjos, vadovaujamos 
Giedrės čepaitytėa ir Dainos 
Narutytės.

. X Audronė Simonaitytė-Gai- 
žiūnienė, akompanuojant A 
Jurgučiui, atliks meninę pro
gramą per LMF klubų ruošia
mą Velykų stalą Atvelykio die
ną balandžio 2 d.

X Kr. Donelaičio lituanistinė
se mokyklose Didįjį Šeštadienį, 
kovo 25 d., pamokų nebus. Pa
mokos vėl prasidės balandžio 
1 d. įprastu laiku.

X Chicagos Akademinio skau
tų sąjūdžio rekolekcijos • prasi
deda kovo 23 d., ketvirtadienį, 
7:30 vaL vakaro Jaunimo cen
tro kavinėje ir tęsis penktadie
nio ir šeštadienio vakarais. Re
kolekcijas praves kun. dr. Jo
nas Kubilius, atvykęs iš Mon- 
trealio. Rekolekcijose dalyvauti 
kviečiami skautės, skautai, jų 
šeimos ir draugai.

X Antanas Bušmanas, Wor- 
cester, Mass., atsiuntė malonų 
laišką, pasveikino savo dienraš
čio darbuotojus šv. Velykų 
švenčių proga, atnaujino prenu
meratą ir pridėjo 10 dolerių au
ką. Mielam rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame.

X Juozas Bacevičius, nuošir
dus skaitytojas Hammond, In
dianoje, palinkėjo linksmų šven
čių, ir atsiuntė 10 dolerių auką. 

I Labai ačiū.
X. Snieguolė Jurskytė, Phila- 

delphią Pa., yra nuolatinė 
“Draugo” rėmėja. Ir dabar, 
atnaujindama prenumeratą, pri
dėjo 9 dolerių auką. Be to, už
sisakė lietuviškų knygų. Už 
viską maloniai dėkojame.

X Dr. Ksavera Žilinskienė, 
Daytone Beach, Floridoje, ži-.
noma visuomenės veikėja, at- j liktas Chicagoje 
naujindama prenumeratą at- į jam valdyti nauja valdyba.

Išrinktieji į valdybą asmenys 
jau pasiskirstė pareigomis: kun. 
Antanas Saulaitis — pirm., An
tanas Juodvalkis — vicepirm., 
Danutė Vakarė — ižd., Petras 
Indreika — sekr., Emilija Saka- 
dolskienė — ryšininkė tarp or
ganizacijų, nariais liko prof. J. 
Puzinas ir Algis Pužauskas.

L. Ž. sąjungos Daužvardžio 
fondo valdyba yra pasiryžusi ir 
toliau tęsti gražią tradiciją — 
ruošti populiarius žurnalistų 
balius. Martiniųue salė ateinan
čiam baliui jau užsakyta ir jis 
įvyks 1979 m. sausio 27 d. Visi 
prašomi įsidėmėti šią datą ir 
savo atsilankymu paremti val
dybos pastangas jaunųjų žur
nalistų puoselėjime. Džiugu, 
kad nepailstamas žurnalistu 
balių organizatorius ir jų rėmė
jas J. Janušaitis jau iš anksto 
pažadėjo paramą Valdyba ti
kisi, kad ir kiti lietuviai neliks 
nuošaliai nuo jaunųjų jėgų 
ugdymo spaudos darbe.

Daužvardžio fondo valdyba 
pasiryžusi kreiptis į mūsų lai
kraščių redakcijas, prašydama, 
kad vasaros atostogų metu su
darytų sąlygas padirbėti vie
nam ar kitam jaunuoliui, ro
dančiam noro susipažinti su 
laikraščio redagavimu ir jo pa
ruošimu. P. Indreika

IŠ ART! IR TOLI

Dainavos jaunimo stovyklos vadovybė, posėdžiavusi vasario 26 d. Sėdi: Ant Tumosa, Vikt. Veselką Jadv. 
Damušienė ir J. Duoba. Stovi: J. Urbonas, dr, A. Damušis, J. Idzelis ir V. Lelis. Trūksta Algio Nako ir Vyt 
Petrulio Nuotr. J. Urbono

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
SĄJUNGOS DAUŽVARDŽIO 

FONDAS

Žurnalistinė veikla yra labai 
plati ir glaudžiai susijusi su 
laiko aktualijomis, kurias žur
nalistas stengiasi perkelti į lai
kraštį ar žurnalą, dažniausiai 
pateikdamas ir savus išvedžioji
mus ar komentarus.

Tačiau Daužvardžio fondas 
turi kitus tikslus: ugdyti ir 
remti priaugančius žurnalistus, 
kurie pasireiškia spaudos dar
be ir rodo sugebėjimą rinkti ži
nias iš lietuviško kultūrinio ir 
politinio gyvenimo ir bendradar
biauti periodinėje spaudoje, TV 
ar radijui.

Vadovaujantis šiais sumeti
mais L. Ž. centro valdyba įstei
gė Daužvardžio fondą, skirda
ma jam didesnę dalį pelno, gau
namo iš parengimų. L. Ž. cen
tro valdyba jį globojo iki perei
tų metų, bet išrinkus naują val
dybą su būstine Los Angeles, 
Calif., Daužvardžio (fondas pa

su specialiai

saitis. Mirusieji pagerbti mi- į Vladas Garbenis perskaitė pra- 
nutės Busikaupimu. Jų šei
moms išreikšta užuojauta.

Knygų, metinė revizijos ko
misija A. Condux, M. Radžiu- 
kynas ir A Dumčius pranešė, 
kad knygos vedamos tvarkin
gai. Praėjusio vakaro komisi
ja: pirm. L. Vasilevas, M. Mai
šys ir M. Vitis, pranešė, kad 
vakaras gražiai praėjo. Padė
ka komisijai, talkininkams, sve
čiams, spaudai, radijo valan
dėlei ir visiems, kurie prisidė
jo prie pasisekimo. Valdybos 
ir komisijų pranešimai pri
imti.

Suvalkiečių draugija jau žy
giuoja į 40-tą metinę sukaktį. 
Salė ir orkestras užsakytas. Ba
lius įvyks spalio mėnesį. Buvo 
išrinkta komisija: B. Žemgulis, 
H. Vilkelis, E. Strungys, kurie 
dirbs kartu su valdyba. Po su
sirinkimo buvo draugiškos vai
šės ir pasikalbėjimai Kitas su
sirinkimas bus balandžio mė
nesį. Ona švirmickienė

MARQUETTE PARKO
NAMŲ SAVININKAI

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos na
rių susirinkimas įvyko kovo 17 
d. parapijos salėje. Susirinki
mą pradėjo pirm. Juozas Skei
vys ir pasveikino gausiai susi
rinkusius narius ir svečius, pra
nešdamas, kad gera žinia, nes 
mėnesio bėgyje nė vienas narys 
iš draugijos nemirė. Sekretorius

Ta-

AUSTRALIJOJE
— Mirė a. a. Vincas Lau rinal- 

tis, sulaukęs 73 metų amžiaus. 
Velionis buvo aktyvus visuome
nės veikėjas, ramovėnas. Palai
dotas Centennial kapinėse, Ade
laidėje.

— A. a. Petras Juodka mirė 
Adelaidėje, sulaukęs 58 metų 
amžiaus. Kilęs iš Vilniaus kraŠ-

Kt

to. Prieš keletą metų 
žeistas eismo nelaimėje; , 
šios nelaimės fiziškai k 
chiškai nebuvo atsigavę

— L. Pilipavičius, buv^ i 
tuvos kariuomenės viriįh l 

raštininkas, operacijos 
neteko abiejų kojų.
prie Adelaidės esančmo^ • 

neham poilsio namuose.

X 1978 m. kelionių į Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
So. Talman Avė., Chicago, UI. 
60629. telef. 787-1717. (ipr.).

X Leokadijos Braždienės de
likatesų jMirduotuvė, 2617 W. 71 
St., teL PR 8-2030, be kasdieni
nių skanių ir sveikų valgių, š. 
m. Velykoms paruošia raguolį, 
paschą, babkas ir įvairių skonių 
tortus ir specialiai: margučius, 
beržo šakas ir ežiukus. Pasku
bėkite su užsakymais, kad galė
tume išpildyti. (ak.).

siuntė sveikinimus ir auką. 
Ačiū.

X Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
Petras Rutkus; 3 doL — Jonas 
Rauba; po du doL — Algis Na
kas, J. Rimkūnas, V. Piešina, 
Pov. Balsevičius; 1 doL — J. 
Spirauskas. Visiems maloniai 
dėkojame.

X Aukų po penkis dolerius 
atsiuntė:

Tadas T. Grigonis, Chicago, 
Viktoras Kelmelis, Chicago, 
K. Sapočkinas, Toronto. 
Visiems dėkojame.

X Tu savo brolių gėda!
vo vardą tą prakeiktą amžiais 
niekins mūsų tauta — tokiais 
žodžiais yra pasmerkiamas iš
davikas Nabucco operoje. Šios 
operos pastatymo išlaidas su
mažino šie mecenatai: Jonas 
Stankus ir bendradarbiai — 
200 doL, Marytė ir Leopoldas 
Kupcikevičiai — Talman Delica- 
tessen — 150 doL, Albinas Be
niulis — 130 doL, Irena ir Jonas 
Levickai — 150 dol., Petrutė ir 
Anatolijus Šlutai — 100 dol., 
Jūratė Jakštytė — 100 dol., Ma
ria ir Antanas Rudžiai — 100 
doL, Stasė ir dr. Ignas Laba
nauskai — 100 dol.. dr. Marija 
ir dr. Edmundas Ringai — 100 
dol., Sofija, ir Stasys Jurkūnai 
— 100 doL, Leokadija ir Anta
nas Tverai — nauji mecenatai 

•— 100 doL Lietuvių 
šiems mecenatams yra 
nuoširdžiai, dėkinga.

Opera 
tikrai 

(pr.).

giria ancAG.y
Žurnalas “National Geogra- 

phical” balandžio mėn. numery 
skyrė 32 puslapius Chicagai, 
pažymėdamas, kad trečdalis 
JAV vertybių gabenama per 
Chicagą ši apylinkė plieno 
gamyba pralenkė Pittsburghą ir 
Ruhro kraštą vakarų Vokieti* 
joje.

SUV ALKIEČIŲ DRAUGIJOJ

Chicagos Lietuvių suval
kiečių draugijos metinis susirin
kimas įvyko vasario 24 d. Vyčių 
salėje. Vadovavo pirm. L. Va- 
silevas. Buvo paminėta Vasario 
16 d., pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę. Pranešta, kad 
įteikta Amerikos Lietuvių tary
bai 25 doL

Nutarimų rašt E. Strungys 
perskaitė nutarimus iš praėju
sio susirinkimo, kuris priimtas.

Pranešta, kad mirė draugijos 
nariai; Gasparas Kriščiūnas, 
Adela Šankus ir Alponsas Ma-

eito susirinkimo protokolą. J. 
Skeivys perskaitė draugijos 
vardu gautus laiškus: Marijos 
Rudienės, Balfo centro valdybos 
pirm., kuri užtikrina draugijos 
valdybą, kad gali pasinaudoti 
Balfo patalpomis posėdžiams, 
vysk. V. Brizgią padėką už svei
kinimus ir dovaną. Charles P. 
Kai pristatė du policijos parei
gūnus, kuriuos atsiuntė 8 dis- 
trikto policijos vadas Wood su
sirinkimo apsaugai. J. Skeivys 
pranešė, kad vasario 27 d. 
draugijos valdybos atstovai J. 

i Skeivys, I. Petrauskas, St. Pat- 
laba ir A. Atutis buvo nuvykę 
pas 13 wardo aldermaną John 
S. Madrzyk prasyti pagalbos 
Marąuette Parko apylinkės 
svarbesniuosius reikalus spren- 
žiant. Pakartotinai prašė rem
ti valdybos veiklą šiuo atveju 
rengiant Pavasario banketą.

St. Patlaba padarė, pranešimą 
iš Marąuette Parko apylinkės 
veiklos, darant žygių jos stabi
lizavimui. Apylinkės reikalais 
kalbėjo L Petrauskas, B. An
driukaitis, J. Bagdžius, J. Ba
cevičius, Ad. Barąkauskas, 'T. | 
Kelpša ir kiti. Įstojo nauju na
riu Vladislovas Kopliauskas. 
Pirm. J. Skeivys pa’dėkojo su
sirinkusiems už dalyvavimą ir 
prašė dalyvauti kitame susirin
kime, kuris bus balandžio 21 
d., sumokėti nario mokestį ir 
rašytis naujais nariais. Tuo bū
tų stiprinama draugijos veikla.

Stasys Patlaba

CHICAGOS ŽINIOS
AR TEISIAMASIS NACIS?

Chicagoje teisiamas imigran
tas iš Lenkijos Frank Valus, 
kaltinamas bendradarbiavęs su 
nariais ir dalyvavęs žydų žu
dyme. Valus yra 55 m., gyvena 
Chicagos pietvakariuose. Val
džios įstaigos įtarią kad jis ne
teisėtai gavęs pilietybę, nes ne
pasisakė dirbęs su naciais. To
dėl siekia JAV pilietybę iš jo 
atimti. Yra atvežtų liudininkų 
net iš Izraelio ir Europos.

BALSAVOMAŽAI

skaičius antra- 
valstijoje buvo 

visų paskutinių

DŽIAUGSMINGU VELYKŲ ŠVENČIŲ II!
Garbingo Kristaus Prisikėlimo Šventėje nno&gty 

sveikiname šv. Kazimiero seserų Rėmėjų draugijos 
ir narius, taip pat ir visus mūsų geradarius.

širdingai linkime tikro Velykų džiaugsmo, o Kriftu 
dosni širdis tesuteikia Jums visų tų malonių, kurias 
savo Prisikėlimu.

Visų Rėmėjų ir Geradarių intencija Eucharistinė ajį 
bus atnašauta Velykų antrą dieną o už visas mirusias & 
mėjas-Rėmėjus Atvelykio antrą dieną

Seselės dėkingai mels prisikėlusį Atpirkėją gausiai a 
lyginti Jums už Jūsų geros širdies dosnumą ir visą parau 
mūsų vienuolynui.

Giliai dėkingos,

ŠV. KAZIMIERO SESERYS

Sesuo M. Lorenza

llK£k JK i
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

linkime mūsų paiapiečiams, draugijoms ir parapija 
rėmėjams.

Sveikiname dienraštį DRAUGR linkėdami ja 
sėkmės ryžtingai ir drąsiai kovoti už lietuvių vienyto

Šv. Petro parap. kunigai:

Stasys Saplis, MIC 
Jeronimas Zalon'rs, MIC

Kenoshą Wlsc.

FTEDLER RAVINT JOJE

Ateinančią vasarą Ravinijoje 
vyks koncertai keturiais sek
madienių vakarais. Be kitų, 
dalyvaus ir dirigentas Arthur 
Fiedler.

Balsuotojų 
dienį Ulinois 
mažiausias iš
50 metų. Iš 5.8 mil. balsuotojų
tik 28% balsavo. Chicagoj bal
savo mažiau negu pusė milijo
no. Demokratai savo kandida
tu į gubernatorius išrinko val
stybės kontrolierių Michael Ba- 
kalis, o kandidatu į senatą Alex 
Seith iš Hinsdale. Seith dabar 
kandidatuos prieš šen. Percy. 
Galutini rinkimai bus lapkr. 
mėnesį.

DEMONSTRAVO GYDYTOJAI’

BOMBOS IR VAGYS

Šerifo policija pirmadienį ne
toli Tinley Parko rado bombų 
gamyklą ir vogtų automobilių 
centrą. Rasta taip pat dinami
to, ginklų, šovinių, narkotikų. 
Viską policija aptiko netikėtai, 
ieškodama pabėgusios 16 m. 
mergaitės.

BATERIJŲ PAVOJUS

Ilinois universiteto akių spe
cialistai perspėja būti atsar
giems su automobilių baterijo
mis. Per paskutinius 8 mėne
sius sprogdamos baterijos su
žeidė akis net 62 atvejais ir tie 
nukentėjusieji buvo atvežti į 
minėtą kliniką.

Cook apskr. ligoninės gydyto
jų ir pacientų grupė pirmadie
nį žygiavo Chicagos miesto 
centre, protestuodami prieš 
siaurinimą patarnavimų pacien
tams toje ligoninėje.

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
sveikinu parapiečius. draugus

ir pažįstamus*

SV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS (Winkepi> •

KUN. TONAS KŪZINSKAS

«^<7. O/tlylįų* ^Ptidulimo

ivE.i&inatne, viiu& draugui it fjazį&hamiu lt

cn’iZfi/ni, ^ad dlicuiatū. it AĄR

La.ii.uam it nz^’dALzuioman

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedrie Avenue 

Tel.: 776-3599
Chicago, Illinois 60629

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

ItiiSul Un£inu. dtąM 

Jlie,tuuo^ lt ^Bažnyčiai.
ginant dząiiai, ^alfi it ligi lioL, vUui 

oĮuuouua. vUuoniM£A zeiltaluA.
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