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"1KB Kronika" Nr. 31 

KGB ir Kunigų seminarija 
Seminarus biblioteka netari nei vieno pilno šiuolaikinio Šventojo Raito vertimo be 
kuria kalba, jokios sistemingos teologines literatui ;s 

4 daugumos popiežių enciklikų, "...visi jie (atseit, visi Lietuvos 
Apaštalų Sosto aplinkraščių bei kunigai) išreikšdavo paskatini-

LKB Kronika gavo tarp kuni- n u ! f r i ? ų * . , A1 , mus esamai Seminarijos dvasiai". 
gų paplitusį kun. J. Kaunecko r™^1* ***** *"*- A l e k " Netiesa, daugelis kunigų yra su-
(Kūrugu seminariją baigęs 1977) s f . n d l ^ T J a ^ e v i č ? * j » Sonina- sirūpinę Seminarijos būkle. Apie 
laišką Seminarijos auklėtiniams, n]ąJm) * " » * » * ? * Ifnkl- t a i b u v 0 n e m a ž a " •* " ^ ^ 

ją. Ten jis bandė užsakyti Semi- pasisakymų net pačioje Semina-
narijai religinės literatūros, no- rijoje. Primename Rektoriaus žo-
rėjo, kad Seminarija sistemingai dį. užbaigiant mokslo metus 
gautų religinę literatūrą. Pasiro- 1976 pavasari, dėstytojų konfe 
do, kad tai neleidžiama. rencijas. Retame dvasios tėvo 

Vokiečių kalba iš naujų dvasi- mąstyme negirdėjome priekaišto 
niam skaitymui ar mąstymui d e l išlepimo, drausmės laužymo, 

skirtų knygų yra tik viena — apie *J*» nesilaikymo ir pan. Visi ge 
Arso kleboną. Dvasiniam r a i prisimename 

c ; kurį irgi talpiname: 

o Tarpdiecezinės Kunigų 
Seminarijos auklėtiniams 

sugalvojo pasityčioti iš 
Seminarijos: klierikų vardu para 
še kreipimąsi vyskupams bei vys
kupijų valdytojams, taip pat siun- 5^ Arso ̂  kleboną. Dvasiniam ra* prisimename tokius faktus 
tiriėja ji kai kuriems kunigams, skaitymui ir mąstymui net lietu- vaišės studijų metu, miegas, ka-
Aš pats tik ką buvęs klieriku ge- yjų kalba tėra nepilnas šimtas v_utė ^ u s pusvalandžiui iki va 
rai žfnau, kad Seminarijoje nėra prieškarinės laidos knygų. Nėra karienės ir tokios kalbos net griež 
tokio klieriko, kuris viešai galėtų n e v j e n o teologinio vadovėlio, nė t o s ^ ^ metu, jog norinčiam stu-
sklefsti tokį akivaizdų melą. vienos knygos, nagrinėjančios dijuoti klierikui nejmanoma net 

Kreipimesi meluojama, jog Se- šiuolaikines teologines proble- " į * * A P i e . . t a I j f a r t a **J 
ninarifa gauna "visą lenkVreli- mas. Taigi kaip "daug leidinių iš kalbejęSemmanios dekanai. O 
ginę s-paudą ir daug įvairiausių įvairių šalių", - labiau pasityčio- kaip Vedėjas šeštadienio konfe-I 
leidinių iš eilės šalių". Visiems tl iš Seminarijos negalima. Mes j e n o s e tiesiog maldaudavo uz-
žinoma, kad Lenkijoje yra bent baigiame Seminariją net nematę laikyt! tyla, netrukdyti kitiems 
kelios religinės leidyklos, kiekvie- šiuolaikinių lietuvių teologų vei- ^ z k a n d z aut, darbo laikais 
na vyskupija leidžia religinius kalų, net nieko n e g i m ę apie V** f**, J* dar pnsimenate 
laikraščius. Visų Lenkijos religi- juos. Seminarija neturi nė vieno *-ne juk ilgiau issed.te... De
nių leidinių kukliose Seminarijos šiuolaikinio lietuvių teologų vei- į fį nepaprastų pastangų prae-u-
bibliotekos patalpose net nebūtų kala Yra žinoma, kad užsienyje *** mokslo metais dr 
galfeia sutalpinu. Seminarija gau- tokį^ veikalus išleidžia A. Ma- sustiprėjo. 
na tik tris "Pakso" leidyklos in- ceina, ~ 'Pf: Gardama'vicTus, AT Taip pat ne vienas klierikas ir 
formacinius laikraščius (nuo pra- Grauslys ir kt. Juos gauna ir ei- R e vieną kartą apie netvarką vie-
ėjusių mokslo metų). Viena kita tuoja ateistaL Štai 1971 "Proble- ^ j kalbėjo savo mąstymuose. Ar 
at&ekama lenkiška ar vokiška re- mų" Nr. 2 cituojama A. Macei- g i ^jkia priminti pavardes? Al 
ligfne knyga Seminarijai yra ati- na, Pr. Gaidamavičius, V. Kavo- p a t s s a v o pasisakymuose viešai 
duodama iš kunigų asmeninių lis, A. Baltinis, L. Tulaba, St. visiems klierikams girdint, dau? 
bibliotekų. Jokios sistemingos te- Yla, "Lietuvių katalikų mokslo 

sykių esu kritikavęs tą Seminari-
ologmes literatūros Seminarijoje akademijos 1964 darbai". Ateis- j ^ būklę: netvarką, darbštume 
nėra. Pvz., čia nėra net nė vie- tai nagrinėja teologines proble- stoką, drausmės laužymą ir kai 
no egzemplioriaus pilno šiuolai- mas, skaito teologinius veikalus, kurių nepaprastą abejingumą 
kinio šv. Rašto vertimo jokia pa- o mes, teologai, turime pasiten- dvasiniams dalykams. Pora min 
šaulio kalba. Lenkijoje ir kitose kinti "Tiesa", "Sportu" ir kitais č i ų pakartoju: "Ar tai tu, ateitie: 
šalyse išleidžiama daog pamoks- tarybiniais leidiniais, todėl nieko Valančiau, snūduriuoji ant "Spor-
lų rinkinių. Tačiau Seminarijos net nežinome apie teologijos t o ? „ 
bibliotekoje taip pat nėra pilno mokslo naujienas bei mūšy me-
pambkslų ciklo, nėra taip pat to problemas šiuose moksluose. 

•> • . -^ •*:-:«**«*".*; -Afavs^tĄJi 

Kauno Ku»igi§ seminarijos vartai, Bažnytinio meno muziejus ir kairėje matyti kampas arkivyskupo rūmų. 
Visi šie pastatai užurU bolševiku, Seminarija vargsta mažam namely, buvusi turtinga biblioteka sunaikinta ta 

(Y. Augustino prieškarinė nuotrauka) 

(Rus daugiau) 

"Aušra" Nr. 9 (49) 

Iš Lietuvos jaunimo 
sąjūdžio istorijos 

CARTERIS PRIPAŽĮSTA 
BRAZILIJOS SVARBA 

• 

sos šventę Kernavėje (nors ji įvy 
ko ir dabar kasmet vyksta, ne
paisant KGB trukdymų), vėliau 
uždraudė įvairioms ištaigoms ir 
organizacijoms nuomoti patai 
pas "Ramuvos" klubo rengi
niams: susirinkimams, repetici
joms, vakaronėms. O 1971 pava
sarį tuometinė klubo pirmininkė 
Birutė Burauskaitė buvo iškvies
ta į Vilniaus m. Partijos komite
tą, kur jai buvo pareikšta, kad 
tokios darbo krypties klubas ne
turi teisės egzistuoti, nes jame 
dainuojamos tik lietuvių liaudies 

liai ar pavieniai liaudies daini- dainos. Klubui buvo primestos 
ninkai, pasakoriai, muzikantai iš žygeivių "nuodėmės" — bendra-

(Tęsinys iš vakar dienos) įvairių Lietuvos vietų, vimas'su Baltarusijos lietuviais 
"Liaudies meną, papročius, Ramuviečiai ir patys važinėjo bei rinkimas "netinkamos" (apie 

tautosaką mes laikome ne užge- po Lietuvos kaimus, koncertavo pokario metų įvykius) 
susiomis vertybėmis, o mūsų kas- mokyklose, skaitė paskaitas apie kos. 

pradžioj toleravo baitotyrininkų veiklą, tikėda
masi, kad tokiu būdu bos sukartos naups, komunistines 
tradicijos, bet greit apsižiūrėjo — juk tai lietuviškojo 
patriotizmo stiprinimas 

12 

Taip "Ramuvos" klubas buvo 
likviduotas Partijos komiteto 
spac. nutarimu, kuris niekur ne 
buvo paskelbtas. 

Skaičiavimo mašinų SKB kraš
totyrininkų klubas "Alkas", įsi
steigęs 1967, išvarė plačią kul-

Brasilia. — Trečiadienio vaka
re prezidentas Carteris buvo Bra
zilijoje. Jį pasitikęs prezidentas, 
generolas Ernesto Geisel, sakė, 
Carterio vizitas padės Amerikai 
geriau suprast; Brazilijos realią 
padėtį. Carteris paminėjo, kad 
"Brazilija turi plačią ateities vi
ziją, energiją ir didelės tautos 
kūrybingumą". 

Carterio vizitas neturi tikslo 
greit išlyginti abiejų kraštų ply
šius, bet nori pripažinti Brazili
jos didelę svarbą tarptautiniuo
se santykiuose, ir to negalima 
ignoruoti. 

Diskusijos žmogaus teisių ir ato
minės energijos klausimais vyko 
vakar. Kokių nors ypatingų re
zultatu netenka laukti, nebus ir 
nieko naujo, nes abi šalys savo 
poziciją gerai žino, sakė Carterio 
spaudos sekretorius Jody Powell. 

Prieš atskrisdamas į Brasilią, 
Carteris Caracase turėjo antrą 
konferenciją su Venecuelos pre
zidentu Andrės Perez. Perez pra
šė oadėti įtikinti Amerikos kom 

Moro kiškas 
• 

tos ieškojimu Venecuelos terito
rijoj. Po to, kai Venecuela na
cionalizavo naftos pramonę, ame
rikiečiai iš ten traukiasi. 

Carteris kalbėjo ir Venecuelos 
parlamente. 

Vakar popiet Carteris išskrido 
į Rio de Janeiro poilsiui. Šiandien 
skrenda į Afriką, į Nigeriją. 

Sao Paulo, Brazilija. — Kardi
nolas Paulo Ams sakė, kad jis 
stengsis susitikti su Carteriu ir 
prašys įo pagalbos baigti su Bra
zilijos policijos praktika persekio
ti politinius priešus. Su juo turė
jo būti ir Rio de Janeiro kardi
nolas Eugenio Šalies. Jis taip pa
darys, nors ir nemalonu sveti
mam skųsti savo šalį, sakė Arns. 

Roma. — Teroristai atsiuntė 
laišką, atrodo, kad tikrai rašytą 
Aldo Moro. Laiškas adresuotas vi
daus reikalų mirtisteriui Frances-
co Cossiga. Rašo, kad jis bus tei
siamas už valdžios 30 metų veik
lą. Prašo, kad Šventasis Sostas į 
reikalą įsikištų, tik nemini, kokiu 
būdu. 

Beirutas. —Jungtinių Tautų 
taikos dalinio pietiniam Libane 
džipas užvažiavo ant minos, ir 
žuvo švedas karys, o kitas buvo 
sužeistas. 

Springfieldas, III. — II lino jaus 
panijas daugiau susidomėti naf- angliakasiai visi grįžo į darbą. 

dienai reikalingų dvasinių verty- liaudies meną, tautosaką, papro-
biiį šaltiniu" —-skelbė ramuvie- čius, tvarkė, globojo ir skatino 
čiai ir tai atsispindėjo jų veiklo- globoti istorijos ir meno pamink-
je. Jie rengė vakarones, kurių lus. 
metu susipažindavo su senosio- Ideologinė valdžia iš pradžių 
mis lietuvių tradicijomis, papro- toleravo šią veiklą, tikėdamasi, 
čiais, dainomis, šokiais. Ypač kad daugelis "Ramuvos" klubo 
daug jaunimo pritraukdavo pri- renginiu, ypač šventės, turinčios tūrinio-krastotynnio darbo i 
silaikant senų tradicijų švenčia- iki krikščioniškų tradicijų lieka- TA. Domėdamiesi krašto kultū-
mos Užgavėnės, Pavasario, Ra- nų, pakirs katalikiškąsias tradici- TOS istorija, jie rengė išvykas, 
sos, Saulės Grąžos šventės, Vėli- jas jaunimo tarpe. Apie klubo ekskursijas, vakarones, leido sieti
nės. Būrys dainos mėgėjų mokė- renginius buvo skelbiama spaudo- laikraštį, globojo ir tvarkė kultu-
si liaudies dainų, dažniausiai už- je. Buvo net "Ramuvos" laikraš- ros ir gamtos paminklus, rinke 
rašytų kaimuose pačių ramuvie- tėlio išleisti keturi numeriai, aiš- apie juos medžiagą. Sis klubas eg-
čitį...Buvo rengiami vieši vakarai ku, didelių pastangų dėka. zistuoja ir dabar, tačiau j'o veik-
įzymiu mūsų kultūros verkėjų su- Tačiau netrukus griežta kont- la labai apribota, be to, vilko da-
kaktims pažymėti, koncertai Vii- rolė pavirto aršhi klubo veiklos U savo veikloje turi atiduoti pra
niaus, visuomenei, kuriuose daly- stabdymu. 1970 Širvintų raj. vai- pagandiniams renginiams. 
v4u<uvo etnografiniai ansamb- dzia nedavė žaidimo rengti &a- {Bus daugiau], 
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y. Vokietijos ir R, Vokietijos siena, arba getežmA uždanga 

Kongreso atstoves su 
Maskvos disidentais 

Maskva. — Maskvoj vieši 18 
ongresmanų. Dvį atstovės — Pat-
ričia Schroeder (D.,Colo) ir Mar-
jorie Holt (R., Md) ir kitų kong-
resmanų žmonos buvo susitiku
sios su žydų disidentais, ir tai so
vietams labai nepatiko. Žydai 
skundėsi, kad jiems neleidžiama 
emigruoti. 

Pranašavimai 
apie rinkinius 

Washingtonas. — Organizuo
tos darbininkijos viršūnėse pra
našaujama, kad rudeniniuose rin
kimuose demokratai į Atstovų 
rūmus praves nuo 30 iki 40 ma
žiau atstovų, o Senate irgi pra
ras nuo 5 iki 6 vietų ("U.S. 
News"). 

Tokijo. — Japonų radikalai, 
kovoja prieš naujo aerodromo 
atidarymą, gretimam viešbuty 
susprogdino bombą. 

Politiniuose sluoksniuose ma
noma, kad japonų policijai pirmą 
kartą po II pas. karo bus leista 
nešioti ir vartoti ginklus. Kitaip 
nebus įmanoma susidoroti su te
roristais. 

• -« 

Jeruzalė. — Izraelio premjeras 
Begin parlamente susilaukė pasi
tikėjimo. Už jo politiką buvo 63 
baisai, prieš 32. 

Brežnevas išvyko Į 
Kinijos pasienį 

Maskva — Brežnevas su karo 
ministeriu Dmitri Ustinovu ko
vo 28 geležinkeliu išvažiarvo į Si
birą, Tolimuosius Rytus. Be abe
jo pasieks Kinijos pasienį Diplo
matiniuose sluoksniuose sakoma, 
kad kelionė ir karo rninisterio 
buvimas rodo, jog turi ryšių su 
kariniu pasiruošimu. 

Arabų lyga pasmerkė 
sovietu intervenci ją 

Kairas. — Arabų lygos 17-ka 
atstovų pasmerkė "agresyvius sve
timųjų veiksmus ir jų maišymąsi 
į Afrikos Iškyšulio reikalus". Pa
reiškime konkrečiai neminimos 
šalys, bet visiems labai aišku, 
jog tai kalbama apie sovietų ir 
kubiečių karinę intervenciją Etio
pijos pusėje prieš Somaliją. Ats
tovai taip pat nutarė padėti So-
malijai. Kokią pagalbą suteiks, 
nepasakyta. Padės ir iš Ogaden 
dykumos pasitraukusiems nuo 
persekiojimo somaliečiams. Pabė
gėliai daugiausia susibūrė Dji-
bouti ir Somalijoj. 

Penki lygos nariai —Sirija, 
Alžirija, Irakas, Pietų Jemenas ir 
Libija — protestuodami dėl Sa-
dato taikos iniciatyvos, suvažiavi
me nedalyvavo. 

• -

Riaušes Irane 

Teheranas. — Irano policij* 
kovėsi su keliais šimtais demonst
rantų prieš vyriausybę Teherane 
ir kitur. Demonstrantai sudegi
no vieną banką, Neramumus ke
lia tam tikri elementai, artimi 
komunistams, ir nepatenkinti 
musulmonų dvasininkai. 

Mite a, a. 
kun. E. Sabaliauskas 

Ok. Uetuva. — Kovo 27 d po 
sunkios ligos mirė a.a. kun. Eu
genijus Sabaliauskas, Pagirių pa
rapijos klebonas. Velionis buvo 
gimęs 1911 m. Klišių dvare, Jur
barko vals., Raseinių apskr. Įsto
jęs į saleziečių vienuolyną, mokė* 
si Italijoje ir Prancūzijoje. 1937 
įšventintas kunigu. Be mokslo 
Kunigų seminarijoje, Liono kon
servatorijoje baigė vargonų, for-
tepiono ir iš dalies kompozicijos 
kursus. Grįžęs į Lietuvą, buvo pa
skirtas muzikos mokytoju salezie
čiu mokykloje Vytėnuose. Cia 
dirbdamas suorganizavo dūdų or
kestrą ir berniukų chorą. B italų 
kalbos išvertė keletą operečių ir 
jas su saleziečių mokiniais pasta
tė scenoje. Pats parašė keletą mu
zikos dalykų, jų tarpe "Vakaras 
gaubia Vytėnų pilį", "Norėčiau 
aš keliauti ten toli, toli" ir kt 

Pokario metais, netoli 30 me
tų, buvo Pagirio parapijos, Uk
mergės apsk. klebonas. Velionio 
brolis salezietis kun. Antanas Sa
baliauskas gyvena Crown Point, 
Ind., Chicagoje sesuo Vikt 
Orentienė, Putname Paulina 
Dambrauskienė. Ok. Lietuvoje li
ko brolh ir sesuo. Palaidotas kovo 
30 d. Pagiriuose. 

KALENDORIUS 

Kovo 31: Benjaminas, Balbi-> «ų. 
na, Ginutis, Vartvilė. ,ai 

Balandžio 1: Venancijus, Teo buvo 
dora, Ringaudas, Dainora. tpie j*k 

Saulė teka 5:37, leidžias 6:l?dv l r*_ 

ORAS 

Dalinai saulėta, daug šilčiau 
apie 70 laipsniu, 

ų. 2e-

' 
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DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. kovo mėn. 31 d 
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V y t a u t a s Grybauskas , 4 1 4 4 So. Maplewood, Chicago, I I 60632 

ĮVYKS V. V. S. APYGARDOS 
PIRMENYBĖS 

Balandžio 22-23 d. įvyks Vid. 

galėdamas Windsoro komandą 
86-81, už kurią žaidė S. Kakne
vičius, taip pat iš Aušros. Leo
no 19 taškų ir žaidimo domi-

Vakarų sporto apygardos krep-. ^ ^ 
stalo teniso. ,. . - - VT • šinio, tinklinio, 

ir šachmatų pirmenybės. Krep
šinis, tinklinis ir stalo teinsas 
šeštadienį vyks Curie mokyk-! 
los salėse, šachmatai Jaunimo I 
centre, o visi finalai Marąuette į 
Parko salėje. Registruotis iki J 
bei. mėn. 7 d. pas apygardos\ 

nalinių varžybų Reginos mies-
i te Estonia klubas vyks gastro
lių į Švediją. Suomiją ir Olan
diją. 

Po mokyklinių pirmenybių 95 
treneriai rinko 
tinę ir vienbalsiai 
Leoną Rautmsą geriausiu Ka vadovą Z. Žiupsni, 7118 So. Mo- . . . . . . . T- • • -;„i, 
nados žaidėju, o olimpines rink-zart Str., Chicago, BĮ. 60629. 

tel. 776-6412. 
Varžybos kelia didelį 

bus 
susi-

| tinės treneris deda visas viltis į 
, Leoną Maskvos olimpiadai. 

. i Taip pat nėra ko stebėtis, kad 
domejimą ir bus ypatingai | ̂ A n a m u o S e šiuo metu 
s v a r b a . j p * krepsmyje. ^ | S « | daug svečių iš Ameri-
tik tam tikras skaičius kvahfi-• ^ T a } ^ ^ ^ t r ener ia i 
kuosis pasaulio lietuvių sporto! 
žaidynėms.- Lituanicos klubas į 

' žus 5-4. Meisterių titulus trasi1 

1 neša Vengrija. Vyrai įveikia 
į anglus 3-2, o moterys čekes 
4-1. 

GOLFAS 
Golfo klubas pradeda naują 

sezoną 

Metinis susirinkimas įvyks 
kovo 31 d. 7:30 v a i p. p., penk
tadieni, Tautiniuose namuose. į 
Dienotvarkė: Valdybos ir komi- i 
sijų pranešimai, naujos valdy-; 

bos rinkimai, klausimai ir su
manymai. 

1978 m. tvarkaraštis: Geg.i 
7 d. 10:30 vai. pavasario tur- • 
nyrąs Silver Lake, birželio 10. 
—11 d 12 vai. 36 skylių Cog 

, Hill. birželio 30 — liepos 1 d. j 
Star" rink- g ^ ^ ^ ^ y ^ Toronte, rūgs. į 

į 17 d 12 vai. dvejetų turnyras 
Cog Hill, spalio 8 d rudens 
turnvras 11:45 vaL Silver Lake. 

THE LITBUANIAN WORLD-Wn>fe 
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netams 
Chicago ir Cook apskr. $33.00 
Kitur JAV 31.00 
Kanadoje 33.00 
Užsienyje 3400 
Savaitinis *> 25.00 

6 men. 
$19.00 

18.00 
19.00 
20.00 
15.00 

3 mte. 
$1500 

13.00 
15.00 
15.00 
9.00 

organizuos krepšini, kur jau ži 
noma. kad dalyvaus per 10 vy
rų komandų, o Žara ir Neris — 
tinklin|. 

SUVAŽIAVIMAS 

Šį šeštadienj Detroito Lietu
vių namuose. 25335 Nine Mile, 
«.*f « ^ ^ . , j w «. - i i gynėjo pozicijose, ir kuris, dar Rd, Southfield, Mich. U v a l . f o s į^^mJ ^ 1 6 m t , j a u 
ryto prasideda ŠALFAS-gos _ d ė ^ K a n a d o s „nktinę. 
visuotinis suvažiavimas. Suva
žiavimas nėra eilinis, o šaukia-! 
mas galutinai patvirtinti visų 
sporto šakų vadovų ir jų komi
tetų išdirbtoms programoms pa 
šaulio lietuvių sporto žaidynėms 
bei padaryti sprendimą kai ku
riems dar diskutuotiniems rei 
kalams. 

TINKLINIS 
DM LIETUVAIČIU 

KOMANDOS FINALE 

Tinklinio sezonas jau artėja 
prie pabaigos. Baigiasi tinklinio 
pirmenybės Curie Parke, kur į fi
nalus pateko dvi lietuvaičių, 
"Žaros" ir "Neries", komandos. 
"Žara" reguliarių pirmenybių 
metu užėmusi I vieta, ten atke
liavo be žaidimo, o "Neriai", ku
ri dalinosi II ir III vietą, reikėjo 
persižaisti su kitomis dviejomis ko
mandomis taip vadinamuose 
"PlayofF* susitikimuose. 

Jie įvyko kovo mėn. 22 d. Curie 
aukšt. m-los sporto salėje. Pir-

sporto žaidynėms Toronte, jau muoju "Neries" priešininku bu-

įvairiausiais pasiūlymais ban
dydami Leoną privilioti į savo 
komandas. 45 kvietimų tarpe 
buvo net tokie universitetai, 
kaip Marquette, Michigan, Min 
nesota, Nevada Las Vegas ir 
t t. Visus domina 6'-7" ūgio 
žaidėjas, galįs vienodai gerai 
žaisti kraštinio puolėjo ir 

L. Rautinš 

Artėjant pasaulio lietuvių 

esame minėję, kokias Ameri
kos universitetų ar užsienio 
žvaigždes matysime mūsų ko
mandose. Tačiau nežiūrint jų-
visų, Toronto "Aušra" taip pat 
tyliai galvoja apie titulą ir bus 
labai kietas riešutas, nes bro-

mm 

Centro valdvbos nustatytoje 
darbotvarkėje dar yra visa eilė U a i Rautinfiai, buvęs mūsų rmk-
klausimų, gal ne tiesiogiai su- tinės **čėfrs S. .Kaknevičius 
surištų su P.L.S. žaidynėmis. d u o d a t a m r i m t o Pa l indo, 
kuriems tikriausiai jau neliks Užtat ir krepšinis mūsų zaidy 
l a i k o I nėse bus ypatingo lygio ir pil-

Laukiamas gausus visų klubų D a s netikėtumų. 
atstovų dalyvavimas, nes žaidy--* 
nes sukėlė nepaprastą susido-; 
mėjimą, ir dalyvįų iš viso pa
saulio bus rekordinis skaičius. 

TENISO ŠEIMŲ TURNYRAS 
Chicagos Lietuvių teniso klu

bas nerimsta vietoje ir vėl pa
sirodo su savo programa, tik šį 
kartą jau su žymiai įdomesne 
ir net naujo klubo patalpose. 
Balandžio mėn. 29 d., 8 vai. 
vak., Oakbrook Raquet Club 
aikštėse įvyks šeimų mišraus 
dvejeto turnyras. Dvejetus gali 
sudaryti bet kokia tos pačios 
šeimos mišri kombinacija — 
ne tik vyras ir žmona, bet tėvas 
su dukra ir pan. 

Visiems kitiems, kurie į šias 
varžybas nepatenka, šalia bus 
pravestos "round robin" varžy
bos. Po varžybų numatomos 
vaišės ir visuotinis klubo narių 
susirinkimas su naujos valdy
bos rinkimais ir kelionės į To
rontą klausimais. 

je mano rašytame straipsnyje menčių. Prasidėjo muštynės, į 
apie Chicagos Lituanicos futbo- i kurias prisijungė ir atsarginiai, 
lo klubo įrengimą, daugiausia j Teisėjas išmetė po 3 žaidėjus iŠ 
pasidarbavusių talkininkų sąra-1 kiekvienos komandos iš aikštės, 
še, pasigedau šių asmenų pa-1 Rungtynės tesėsi žaidžiant po 
vardžių: Ged. Bielskaus, Juo-į 8 žaidėjus. Prieš rungtynių 
zo Venckausko, Kazio Dargio, j pabaigą dar vienas žaidėjas bu-
Gotfrido Grabio ir Bruno Tra-1 vo pašalintas iš aikštės. Ame-
piko. Kadangi jie prie tų dau- j rica laimėjo t—1, o pašalinti iš 
giausia pasidarbavusių vyrų aikštės žaidėjai buvo nubausti 
tikrai priklauso 

= • Administracija dirba kas. g • Redakcija straipsnius taiso savo = 
§ dtea nuo 8:30 iki 4:30, sėsta- Į; nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių § 
= dieniais nuo 8 3 0 iki 12:00. < '< nesaugo. Juos gražina tik iš anks = 
S J te susitarus. Redakcija už skelbi- s 
= • Redakcija dirba kasdiec , ^ ^ neatsaką Skelbimų • 
E &30 - 4:00. aeatadieniais f ^ ^ prismnaamo. gavus pra- § 
r 830-12:00. J l w " | 
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nyje 
ir mano rasi-

buvo paminėti, bet Ap-
piniginėmis bausmėmis. Dar 
yra galimybė, kad apylinkės 

KREPŠINIS 
LEONAS RAUTINSAS — 

GERIAUSIAS KANADOJE 

Neries tiklinio komandų treneris 
Z. Žiupsnys tarp savo žaidėjų 

LAUKO TENISAS 
Kanadoje. Londono mieste 

ivykusiose atvirose Ontario sta
lo teniso pirmenybėse šį kartą 
dalyvavo tik trys lietuviai: E . 
Vaičekauskas, Birutė Plučaitė 
ir Gloria Nešukaitytė. Jų pasi
rodymas buvo gana puikus. Bi
rutė parsiveža du titulus: miš 
raus dvejeto su E. Caetano ir j 

vo "Sic - - am — Sta" komanda, 
kuri buvo įveikta 2:0 (15 — 11, 
16 — \ 4 ) . Tada laukė stiproka 
Armour Parko komanda, su ku
ria reguliarių pirmenybių metu 
buvo pasidalinta po vieną perga
lę. Šį kartą varžovės nebuvo ko
vingos nuotaikos ir pasidavė be 
parako. Buvo laimėta irigi 2 — 
0 (15 — 7, 15 — 8). 

Finalas suves "Nerį" su "Žara" 
ir čia daugiau vilčių pergalei tu
ri "Žaros" atstovės, kurios am
žiumi yra gerokai vyresnės, o tuo 
pačiu ir daugiau patyrimo turin
čios. Tačiau nesvarbu, kuri ko
manda laimės, Curie Parko su
ruoštose Chicagos moterų pirme
nybių nugalėtojomis taps lietu
vaitės. 

Čia reikia pažymėti, jog "Ne
ries" mergaičių komanda jau ta
po pietines Chicagos čempionė
mis "Intermediate Girls" tinkli
nio lygoje. Jos "Play-ofP finale, 
įvykusiame kovo mėn. 9 d. nu
galėjo "Hot Dogs" vardu pasiva
dinusią komandą 2 — 1 (12—15, 
15 — 5, 15 —8). 

Nuo "Neries" mergaičių ne
atsilieka ir klubo berniukų ko
manda, kuri vis rungtyniauja ir 
gana tolimose vietose. Kovo mėn. 
11d. ji rungtyniavo taip vadina
mame Land of Lincoln turnyre 
IHinois universiteto namuose — 
Urbana, III. Čia daugumoje žai
dė universitetų komandos ar 
šiaip vyrų vienetai. Tik "Neris" 
pasirodė su jaunaisiais, kurie įva
rė daug baimės vyrams. Savo 
penkių komandų pradinėje gru
pėje "Neris" užėmė pirmą vietą 

žvalgoje neišspausdinti, pralei- teisėjas gali mušeikas nubaus
ti po 2 dienas kalėjimo. 

Meksikoje panašus įvykiai 
pasitaiko dažnokai 

IŠ EUROPOS 
TAURĖS VARŽYBŲ 

— Europos visų trijų taurės 
varžybų kvartfinalio antrosios 
rungtynės jau sužaistos. Meis
terių taurės varžybose: Benfica 

(Nukelta į 4 psl.) 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologine Chirurgija. 

6449 S o . Pa lask i R d . (Crawford 
Medical Bai ldiag) TeL LL 5-6446 
M neatsil iepia skambint 374-8004 

Priima ligonius pagal susitarimą. 

dimas, manau, įvyko dėl tech
niškų kliūčių. Savo rašinį ta 
prasme ir papildau. 

Jonas Juška 
PIRMOS DRAUGIŠKOS 

RUNGTYNĖS 

Šį sekmadieni, balandžio 2 d., 
3 vai. po pietų, Liths vyrų ko
manda žais draugiškas futbolo 
rungtynes prieš čekų major di
vizijos komandą Sparta. 

Rezervų komandos žais 1 vai. 
po pietų. Rungtynės įvyks Mar
ąuette Parke. 

MEKSIKOJE 
IR TAIP PASITAIKO 

Meksikos pirmenybių rungty-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzte Avenue. 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtad. 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 1 iki S vaJL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 3-2670. 

Rezld. tel. WAlfcrook 5-3048. 

TeL ofiso H E 4-5849: rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

24S4 W e s t 71s t Street 
VaL: pirm., antr., ketv. ir penkt. 
1:00 - 6:00 vai. popiet, treč. Ir Seftt 

tik susitarus. 

TeL ofiso ir bato: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 
144S So. 50th A ve. , Cicero 

Kasdien 1-3 vaL ir 6-8 vai. vak., 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki •* vai. popiet 

TeL EEliance 5-1811 

DR. WALER J. KIRSTUK 
Lietuvis gydytoja*) 

S925 West 59rb Stree t 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penkt nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vaL vak. Treč. ir Seštad. uždaryta. 

<iuuiMiMUimiiHiiiiuiiiiiuiiiiii!iiiniiiii 
A D V O K A T A I 

C H A R L E S P. U L 
& A S S O C I A T E S 

Ofs. tel. 7764162; rez. 737-5047 
nėse tarp Atletico Espanol ir] 3649 W. 63rd S i , Cteago, 1D 
America iš Meacico City net 7 Darbo vai. nuo 9 iki 5 vai. vak. 
žaidėjai buvo pasalinti iš aikš- geSad^aSra* UŽd*Įįfa* 
tės. Viskas prasidėjo, kai Atle- M e 8 - , f ; - į v a ^ , t ^ J u , 
tico puolėjas Padro kumščiu Į patarimus. 

Dr. Jonas G. BYLA-BYLAITIS 
GALVOS I B S T U B U R O LIGOS 

2858 West 63rd Street 
Chicago, Dl inois 68629 

TeL — 476-S409 
Valandos p a g a l susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRUIlGE 
KCDIKH IK VAIKU LIGOS 

SPKCL.\I.ISTI5 
MFDICAI. El.TLDTNG 

715S South Western Aveooe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai ryte 

iki 1 vai. popiet 
Ofs. feL B E 7-1168, rez. 289-2919 

Dr. A n t . Rudoko kabinetą per ime 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMBTRISTAS 

2 7 8 9 W e s t 51st Street 
TeL — O B 8-2480 

na^i i ldp Amf>T-w»» ^iaiHpia a n t ! \ VaL: pagal susitarimą.: pirmad. b" 
p a g u i a e A m e n c a z a i a e j ą a n t MHIllllIlIlllllirHHIIIIinillliminnilinirIfl į ketv. M ir 7-9; antrad. ir penkt 
. ; i » -4 ; seštad. ! • -» vaL 

Gerai atsimename 
Rautinšą, kuris Toronto 

moterų dvejeto su S. Kavallie-j s u 7 _ j p a s e kme (7setai laimėti, 
rou. Pažymėtina moterų dvejeto, y i e n a s p r a ] a i r n e t a s ) . B u v o ^ e i k . 
pergalė finale pneš Kanados j t j _Xorthwestem 2 — 0, Wes-

Jurgį j meisteres C. Forgo ir M. Domon i t e m T l l i n o i s B 2 —0, Davenport, 
»Auž-i k o s 3-1- Glorijos pasirodymas i o w a 2 — 0, o su Musvatine, Iowa 

ros" jaunių komandai su 421 buvo dar įspūdingesnis. Ji laimi pabal in ta po vieną setą. Baig 
taškais atėmė iš Neries su Pui-! Jaunių klasėje pirmą vietą, fi-
dtokn ir kitais jaunių titulą, ku- į n a l e nugalėdama C. Johnson 
ris vėliau žaidė už Kanados rink į 2-0. o Uip pat ir moterų klasės j m ė s Žaidžiant prieš University 
tinę ir buvo kviestas j mūsų i titulą. Čia pusfinalyje ji įveikia | o f inįn o į s komandą trečiame se-
rinktinę kelionei į Europą. !B- Plučaitę 2-1, o finale G. Hsu j fc "Neris" du kartus turėjo taško 

šiuo metu visos Kanados; užtikrintai 3-0. G. Hsu savo pus ; persvarą, bet turėjo nusileisti 13 

mėje "Neries" jaunuoliams trū
ko daugiau patyrimo na ir lai-

spaudoje nuskambėjo Jurgio 
jatmesniojo brolio Leono var
das. Jo mokykla St. Michael's! 

finalyje įveikė Kanados meis 
terę M. Domonkos. 

Šias mūsų stalo teniso žvaigž 
College lengvai laimėjo Ontario i des matysime birželio mėn. ga-
titulą prieš St. Basil 85-44. Mo- le P.L.S. žaidynėse Toronte, 
kyklos trenerio D. Prendergast i Europoje. Duisburgo mieste 
nuomone, Leonas yra vispusiš- j neseniai baigėsi Europos stalo 
kas žaidėja* su puikiu koman- j teniso komandinės pirmenybės, 

iniu valdymo, geru metimu ir Pusfinaliuose Vengrijos vyrų! Sahldis, A. Donskis, V. Liškūnas, 
^mtrolių ėmimu, ir su juo bai- rinktinė lengvai sutvarko Sov. į M. Skwerer ir Z. Žiupsnys. 

- 15. Pirmąjį setą University of 
IHinois studentai laimėjo 11 — 7, 
bot antrąjį "Neris" juos sumušė 
net II — 2 (kaip ir daugelyje pa-
našių turnyrų, buvo žaidžiama 
iki 11 taškų). 

Čia "Neries" komandą atsto
vavo: K. Degutis, S. Degutis, E. 

si Rautinšų era jo mokykloje, 
e mokyklos Leonas žaidė vy-

Sąjungos vyrus 5-1, o Vengrijos j 
moterys Sov. Sąjungos moteris, 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vaistai, vitaminai. Importuoti kvepalai,gydomos žoAs I r t t 
VaŽRjojamcs kėdes, remental ir kt^ pirkti ar nuomoti; 

Nemokamaf supakuojame dovana*. 

Pristatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKIAI savininkai 

t lygoje už Estonia klubą 3-1. Kitoje pusėje čekoslovaki 
mat, Aušra dalyvauja žemesnė! jos moterys laimi prieš rumn-

lygoje) ir šis klubas laimi | oes 3-2, o Anglijos vyrai iškovo 
ntario pirmenybes, finale nu ja sunkią pergalę prieš prancū-

L. Sdaitytė 

FUTBOLAS 
PATTLDYMAS 

Kovo 24 d. Sporto apžvalgo-

A W A R . n W I . V T E R 

DOUBLE 
HEADER 

Trtrilling thoroughbred ncing thru April 1 at 
Oaklawn . . . Plūs our beautiful Ouachita Mountain 
resort—The Ariington. Year 'round goK. swimming 

fci twin heated ooois, (ishing, hunting. tennis... 
and our world-famous relaxmg tharmal wat»r baths, 

given in our own privarė oath house. 
ExcWement and nightly enteriainment are wait'mg 

for you this season in Hot Springs. 
HEADLINERS AT AREA CLUBS—Jmmte Rogers 
& Pat Buttram. Connie Stevens. Marty Robtjins. 

Gokten Oidies. Frank Gorshin. The Ptatters, 
Oak Ridge Boys. Robertą Shervvood. 

Ray Bnney Show. 
For Information write or cafl Edgar A. May. 

Manager, Ariington Hotel, Hot Springs. Arkansas. 
CAU. FOR RESERVATtONS TOLL FREE 800/643-5404 

^/ E r (f HOTEL 

Ofla teL 735-4477; Rez. 246-2889 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA I R CHIRURGfi 

Spectalvbė — .Serrrj Ir 
Emocines ligos. 

CRAWFORD MEDICAL BLOG. 
6 4 4 9 So. P o l a d d Road 

Ofs. H E 4-1818; rez. P R 6-9861 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR C H m U R G A S 

Specialybė vidaus l igos 
2454 West 71s t S tree t 

71-os ir Campbell A v e . kamp. 
VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 3 iki 7 v. p. p. Tik santaros. 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLKTA SAROSATre 

7661 So. Wasbtenaw — TeL 77S-B7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoji} 

recepto*. 
Didelis akinių rimt; pasirinkimas. 

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

Trečiadieniais uždaryta 

Telet — 282- 4196 
DR. ROMAS PETKUS 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 

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

DR. A. D. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

TeL — B E 8-5893 
Specialybė Akių Ilgos 

3907 W e s t lOSrd Street 
Valandos p a g a l susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRKTAS 

akte. Pritaiko akintas t* 
'Contact Hnsmf* 

2618 W. 71st St. — TeL 787-5146 
VaL pagal susitarimą. Uždaryto tre& 

Offao feL — P« 8-2226 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

I O I I A 
V A I K Ų L I G O S 

2656 West 6Srd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penki 
nuo 12 Iki 2 vaL ir nuo 5 Ik! 8 vaL 
vak. Seštad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Ofs. P O 7-6090 Re*. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHOIURGAS 

8844 W e s t 63rd Stree t 

Valandos paga l susitarimą 

HOT SPRINGS . 
MATIONALPARK 

ARKANSAS 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA 

CHIRURGIJA 
8214 N o . W e s t e m Avenue 
1002 No. Western A v e n a e 
TeL a t sakoma 12 va landa 

4 8 9 4 4 4 1 — 561-4695 

{•taigos ir b a t o teL 652-1881 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1467 So.49th Oovrt Cleero, DL 
Kasdien 10-12 Ir 4-7 

treč. Ir Seštad. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLf iS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W. 6Srd S t r e e t 

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

Ofiso teL 776-2889, rezkL 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GY D Y T O J A 8 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Oftoo telef. R E 5-4410 

Rezidencijos telef. OR (Le«17 
Ofiso vaL: pirmad. ir ketvirtad. 
nuo 1:00 ligi 3:00 vaL popiet 

Ofiso teL HE 4-2123. Nanic GI M I N 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., antrad., ketv. Ir peoktad 

2-8 Ir 6-7 U anksto suattaraa. 

TeL ofiso PR 6-6446 
F. C. IVINSKUftAS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
8167 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vaL popiet 
TreC. Ir seitad. pagal sosltorline. 

Of*. teL 586-8166; namo. 381-3772 

DR. PETRAS ŽLI0BA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGA9 
6284 So. Narragaasett Avenue 

VaL: ph-BL, antr.. ketv. ir penkt 
9-7; Mtadienlais pagal •usitarimą. 

J . Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 

http://AWAR.nWI.VTER
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Žmoniškumo grumtynes 

SU VALSTYBINIU TERORU u 
Tamsiausiame mūsų tautos despotiška tironija, nepaisant nei 

vergijos laikotarpyje džiaugiamės teisių, nei susitarimų-
susilaukdami prošvaisčių iš lais- * 
ve mylinčių žmonių. Amerikos Maksva vis giliau brenda į prie-
sostmėje, kongreso rūmuose, jau vartos veiksmus. Ne paslaptis, 
iki kovo 20 d. Lietuvos laisvės kad visų tų raudonųjų brigadų 
reikalą kėlė savo pareiškimuose grobimai, žudymai, sprogdinimai 
15 senatorių k 60 atstovų rūmų ir kiti teroristiniai veiksmai vyks-
narių. Jų pareiškimai išspausdin- ta su Maskvos įkvėpimu ir para-
ti "Congressional Reoord" leidi- ma. Ir tai daugelį žmonių atstu-
niuose, kuriuos gauna valstybių mia nuo komunizmo. 
atstovybės, svarbiosios įstaigos, Buvusi komunistė Vivian Gor-
įtankingesnieji žmonės. niek parašė knygą "The 

Kongresas yra ir toliau nusis- Romance of American Commu-
tatęs pavergtoms tautoms, jų nism". Ši Basic Books, Inc., lei-
tarpe ir Lietuvai, reikalauti lais- dyklos New Yorke neseniai iš
ves. Dar vienas to įrodymas yra leista knyga pripildyta pasikal-
nauja Atstovų rūmų tarptautinių bėjimų su žmonėmis, kurie pirma 
santykių komiteto pirmininko buvo komunistų partijos nariai, 
kongr. C. Zablockio rezoliu- jos organizatoriai, bet nusivilę ją 
riją priimti pagyrimą vsdu- apleido. Gal jie ir kalba roman-
siam grumtynes dėl žmonių tei- tiškai apie savo ankstyvesne 
sių ambasadoriui GoldberguL Ta veiklą, gal jje nėra praradę kai 
pati rezoliucija skatina ir prezi- kurių sentimentų tam sąjūdžiui, 
dentą Carterį tęsti JAV priešini- bet jie partiją apleido dėl dauge-
mąsi prieš pagrindinių žmogaus lio įvairių atstumiančių reiški-

ANGLIJOS KONSERVATORIŲ 
SVYRUOJANTI LAIME 

Politiniai pakrypimai keičiasi ne tik D. Britanijoje, bet ir kiekviename demokratiška
me kraite 

LENKIJOS VYSKUPAI REIKALAUJA 
DAUGIAU LAISVES 

teisių laužymą. nių. Vienas jų — Joe Preisen nu
sivylė, nuvykęs komunistų lini
jose kovoti Ispanijoje. Jis pabrė-^ jj moteris, siekianti ministerio 

Dar vienas ženklas, kad JAV 
ryžtasi kelti balsą dėl žmogaus 
teisių ir laisvių, yra ambasado
riaus A. Goldbergo kovo 21 d. 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisijos sušauktame 

. , . , T „ . , partijos narvs nuo savo lo-tų iki 
posėdyje pasakvtt kalba. Amba- ^ ^ ig56 m ^ ^ 
l S S 2 ^ f w T , ^T"?0' čiovo pranešimas apie Stalino kad Belgrade JAV delegacija ,au- ž m o ^ v s t e s j a t g r a s e . D a b a r 
te uždavinį rtraukti visas Helsm- .. . . - „0
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Per pastaruosius kelis mėnesius 
Egipto — Izraelio "flirtinis" žai
dimas ir Afrikos problemos nepa
sišalino nuo pasaulio įvykių sce
nos. Taip pat ir Prancūzijos vi
suotiniai rinkimai kėlė nemažai 
susirūpinimo dešiniojo galvojimo 
visuomenės eilėse. Taip demokra
tinės santvarkos tvirtovė — Ang
lija, palyginti, mažai sukeldavo 
bangavimų politikos pulsą stebin
čių žurnalistų eilėse. 

Gal dar ir todėl, kad tariamai 
būsimasis D. Britanijos premje
ras Margareth Tatcher buvo ge
rokai nusmukusi, jos populiaru
mą matavusių institutų grafiko
se. Kaip rašo "Newsweek" sa
vaitraštis savo III. 13 laidoje, 
"prieš dvi savaites atrodė, kad, 
jeigu šiuo metu Anglijoje įvyktų 
rinkimai, tad vargu, ar ši pirmo-

BR. AUŠROTAS 

že: "'Aš negalėjau pakelti tos hie
rarchijos, to autoritetizmo, tų di
rektyvų, tos įgnorancijos, to 
marksistų — leninistų žargono". 

Paul Levinson buvo komunistų 

p-ko vietos šioje saloje, galėtų 
šiuo laimėjimu pasidžiaugti". 

Darbiečiai pasitaisė 

susitarimą pasirašiusias 
valstybes į gyvybines pastangas 
garantuoti žmogaus teises. Taip 
pat buvo pabrėžiama, jog lau
kiamą, kad susitarimą pasirašiu
sieji gerbs priimtus savo įsiparei
gojimus. "Joks kraštas, kalbėjo 
Goldbergas, negali' sau leisti iš-

no gyvenimą". WiU Bames, kuris 
buvo komunistų partijos narys 
30 metų. skelbia kad daug bai
sių dalykų komunistų partija yra 
padariusi. Arthur Chessler para
šė knygą apie savo išgyvenimus 
komunistų partijoje ir nuėjo į 

£ » « * * « « « « « - antikomunistinį frontą. Mariau 
skirti is Helsinkio susitarimų tik ^ ^ ^ 1/Um 
kai kūnuos pumetus, ignoruoda 
mas kitus' 

metus 
JAV valstijos komunistų partijos 
pirmininkė, bet Maskvos invazija 

Dabar savo kalboje Washmg- "Čekoslovakijoje ją atgrasė nuo 
tone Goldbergas išvardijo ame- komunistų partijos. Mason Goode 
rikiečių delegacijos pastangas buvo atgrasinta nuo komunistų 
šiose srityse: gydyti perskirtų šei- partijos, kai partijos vadovas pa-
mų žaizdas, palengvinti emigra- reikalavo nebesusitikinėti su jos 
ciją, sudaryti geresnes sąlygas pačios seserimi, kuri buvusi nu-
mokslininkams, laikraštmin- krypusi į trockizmą. 
kams, verslininkams jų darbo sri- Maurey Sachman pasakoja, 
ty]e. Yapč amerikiečių delegacija kaip partijos dvidešimtas korugre-
siekė užtikrinti žmogaus teises ir sas, kur buvo iškelti Stalino bai-
pagrindines laisves. Kaip pareis- sūs darbai, "trenkė mane kaip 
kė Goldbergas, Belgrado pasita- perkūnas" ir partiją apleido. So-
rimai buvo pirmi, kur tų laisvių phie Chessler, buvusi uoli komu-
klausimai pabrėžtinai ir teisėtai nistė, skelbia, kaip komunizmas 
buvo įvesti į daugiašalės Rytų - nužmogina žmogų. David Ross 
Vakrų diplomatijos rėmus. Jis pa- buvo komunistas nuo 1941 iki 
brėžė, kad Amerikos delegacija 1956 m., bet Stalino kruvinų 
tvirtai kalbėjo apie Sovietų Są- darbų atskleidimas jam atidarė 
jungos ir kitų rytinių kraštų su- akis. Jis ėmė baisėtis komunizmo 
laužytus įsipareigojimus, ypač tironija. Max Bitterman 25 m. 
pabrėžė, kad amerikiečių delega- buvo Amerikos komunistų vado-
cija negalėjo nutylėti tų neleisti- vybės narys, bet palaipsniui sū
nų persekiojimų, nukreiptų prieš prato, ypač po Vengrijos ir Cekos-
grupes, kurios pasiskyrė uždavi- lovakijos užpuolimo, kokia žiau-
niu budėti, kad Helsinkio susita- ria prievarta komunistai vado-
rimai būtų vykdomi. "Mes vaujasi ir dabar skelbia, kad ko-
negalėjome nutylėti Belgrade, munizmas tai pragaro darbas, 
negalėsime tylėti ir ateityje, kai Panašiai nuo komunizmo buvo 
žmonėms ar mažumoms yra pa- išgydytas ir Carl Peters. Pats ap-
neigiama lygybė, ypač jų pastan- lankęs Čekoslovakiją, jis su dide-
gose išlaikyti savo kalbą, savo u u karteliu apleido partiją, 
kultūrą, kurios yra būtinos jų es- Tai tik maža dalis iš gyvenimo 
minės dalys". Goldbergas pažy- istorijų, paliestų knygoje "The 
mėjo, kad šie žmogaus teisių Romance of American Commu-
klausimai bus keliami ir toliau, nism". Nors autorė ir gana švel-
ypač būsimoje Madrido* konfe- ni tam sąjūdžiui, bet jos aprašy-
rencfjoje. muose išryškėja gausūs faktai a-

Žinoma, Belgradas nedavė pie komunizmo prievartą, žiau-
visko, ko mes norėtume. Bet už rūmus laisves nepaisymą. Tai 
tai kalta Maskva. Koks gabus ir atgraso nuo to sąjūdžio net išti-
ryžtingas diplomatas bebūtų va- kimus jo sekėjus. Komunizmas 
dovavęs amerikiečių delegacijai, juo biauresnis darosi dabar, kai 
kaip jis ryžtingai bebūtų laikęsis, jis kaskart gausiau ima naudoti 
rezultatai nebūtų buvę kitokie, žiauriausius metodus pagrobi-
kai Kremlius vis tebėra įkūnyta muose ir žudymuose. J. Pr. 

Pagal lietuviuose žinomą se
ną įsitikinimą teigiama, kad mo
terys yra gana išradingos, kai jas 
prispaudžia kokios nors bėdos. 
Taigi ir M. Thatcher šiame at
sitikime pralenkė savo varžovus 
vyrus, surasdama labai rimtą prie
žastį, — imigraciją varginančią 
ne tik Anglijos, bet rr kitų miš
rių rasių visuomenę. Ir tai bent 
laikinai pakreipė kai kuriuos ang
lus konservatorių pusėn. 

Mes gerai žinome, kad rasinė 
nesantaika labai daug lemia, kaip 
žmonės sugyvena vienoje ar ki
toje tirščiau apgyventoje vietoje. 
Taigi ir Anglija, kurioje ir anks
čiau pasitaikydavo rasinių sumi
šimų, šiuo metu dar vis tebėra 
šiek tiek privėsęs kunkuliuojan 
tis didžiulis katilas. Tereikia tik 
karštos žiežirbos, kad ir jis vėl 
pradėtų virti rasinės neapykan
tos aistromis. 

Pagal nusistovėjusį JAV ir An
glijoje nerašytą susitarimą niekas 
nenori erzinti rasinių žaizdų ar 
skleisti rasistinę neapykantą. Ta
čiau, kai konservatoriai pastebė
jo, kad krašto gyventojai gana 
sumaniai prisitaiko prie socialis
tinės valdžios pagerėjusio ekono
miško gyvenimo, tai M. That
cher savo iškeltomis mintimis 
pakreipė žmonių galvojimą savo 
naudai. 

Viena kregždė ne pavasaris 

Vienoje TV programoje M. 
Thatcher buvusi paklausta apie 
spalvotų žmonių imigraciją į D. 
Britaniją ir atsakiusi: "tokią imi
graciją tektų sustabdyti''. Atseit, 

ši politikė, * merdama šį šūkį į 
visuomenę, sukėlusi politines ais
tras ligi tokio laipsnio, ligi kokie 
anksčiau niekada neužsidegdavu
si šaltoji kaip.ledkalnis angliško
ji visuomenė", teigia savaitraš
tis. 

Šio naujo politinio barometro 
pakilimo pasėkoje konservatoriai 
lengvai laimėjo savo kandidato 
pririnkimą į parlamentą Uf ord 
North, Londono priemiestyje. 

Apie šį pasisekimą tariamai bū
simasis vidaus reikalų- ministeris 
William Whitelaw pareiškė: "jei
gu taip viskas gerai vystysis ligi 
visuotinų rinkimų (ateinantį ru
denį), tai M. Thatcher būsianti 
ministerė pirmininkė". 

Darbiečiu nesėkmės priežastis 
Žinoma, konservatoriaus parla

mentaro išrinkimas Ilford North 
dar nereiškia, kad jo partija per 
vieną naktį buvo labai pamėgta 
visoje Anglijoje. Minėtame prie
miestyje gyvena apie 85,000 pilie
čių, iš kurių 3,000 yra iš Azijos 
žemyno ir keliolika iš vakarinės 
Indijos salų spalvotų žmonių. 
Nors šioje vietovėje _ darbiečiai 
pirmą kartą buvo laimėję tik 
1974 m. rinkimų metu, tačiau jie 

giasi iš balsuotojų išgauti, ko
dėl jų nuomones palankios tai ar 
kitai partijai. Žengdami šiuo už
tikrintu keliu, konservatorių par
tijos vadai sužinojo, kad anglai 
pritaria dabar vedamai vyriausy
bės ekonomiškai politikai, kovo
jant su bedarbe ir infliacija. Tu
rėdami šias žinias, konservatoriai 
nutarė nukreipti savo priešrinki
minę ugnį, kryžiuojant ją prieš 
imigraciją, nusikaltimus ir auk
lėjimą. 

Atrodo, kad pasirinktasis kovos 
būdas prieš savo politinius prie
šus darbiečius, sutirštinus spalvas 
apie nebaltųjų įvažiavimą į Ang
liją, jau davė lauktus vaisius: kon-

ios linija, kai kiti daugiau apsiri
boja kultūriniais klausimais. 

Kad neiššaukus vilko S miško, 
Lenkijos vyskupai paskutinėje sa
vo konferencijoje (arba jo komu-

"Bažnyčia padės tiems užmo
jams, kuriais siekiama skleisti au
tentišką kultūrą, žmogaus dva
sios apraiškas ir tautos istoriją". 
Tai žodžiai paimti iš paskutinės 
Lenkijos vyskupų konferencijos Į nikate), nenorėdami paaštrinti 
komunikato. Tai yra naujas svar
bus etapas vyskupų strategijoje, 
siekiant paskubinti laisvėjimo pro-
ce:ą. 

Pirmu pažvelgimu vyskupų pa
sisakymas nėra toks kategoriškas 
ir griežtas, kaip pvz. 1976 m., ka
da Lenkijos bažnytinė vadovy
bė viešai pasisakė, gindama dar
bininkus po Radomo ir Ursus 
įvykių. Tačiau ir pastarasis vys
kupų žodis turės tam tikrų pa
darinių krašto gyvenime. Vys
kupų žodis, nors iš pirmo pažvel
gimo švelnus, ištikrųjų yra ne 
kas kita, kaip gynimas "Mokslo 
kursų sąjungos", kuri išdygo 

servatorių partija po paskutinių Lenkijoje dar neseniai ir todėl 
nuomonės tyrinėjimų vėl laimė
jo II taškų rinkiminėse lenkty
nėse su socialistais. 
Oportunistė — saukia darbiečiai 

Patyrę šį politinį smūgį, dar
biečiai, garsiai šaukdami, M. Tha
tcher pavadino "oportunistė", 
"rasiste" ir "dumblina moteri
mi". Mat, M. Thatcher liaudyje 
nėra taip išsigarsinusi, kaip da
bartinis min. pirm. Callaghan. 
Net ir pastarasis, prisijungdamas 
prie rėksniu choro, M. Thatcher 
klausė, "kaip ji galėtų sumažin
ti imigraciją į Angliją. Jo nuomo-

nelaukė tokio stambaus gyvento-1 ne, M. Thatcher pareiškimas esąs 
jų atšalimo jų politikai šiais su- bevertis, lyg koks muilo burbu-
jauktos laimės metais. Pasirodo, 
kad 6,000 balsuotojų, balsavusių 
už darbiečius 1974 m., dabar 
atidavė savo balsus už konserva
torių kandidatą tik todėl, kad M. 
Thatcher susirūpino spalvotų įva
žiavimo draudimu į Angliją. 

Kai Vakrų demokratijose ieš
koma rinkėjų palankumo, viešo
sios nuomonės tyrinėtojai sten

g 

ias ir pan.". 
M. Thatcher taip pat susilau

kė kritikos ir iš konservatorių 
vadų. Buvęs min. pirm. Edward 
Heath pasakė, kad "tas pasisaky
mas sukėlė tik nereikalingas peš
tynes". 

Atsakydama į šiuos kaltini
mus, M. Thatcher pareiškė: "Ne
su ir nebuvau rasiste. Žinių tar
nybos norėjo žinoti mano nuo
monę ir aš ją pasakiau. Ir už tai 
dabar esu plūstama". 

Žinoma, M. Thatcher gali tei
sintis kiek tinkama. Ji puikiai ži
nojo, kad į min. pirm. vietą besi
ruošiančio asmens pareiškimai, 
dargi per TV tarnybas yra skiria
mi ne tik žurnalistams, bet ir vi
siems žmonėms. 

D. Britanijos premjeras James 
Callaghan džiaugiasi, kad jo vals
tybės ekonominis gyvenimas prade
da gerėti 

KARVELIAMS TABLETĖS 
Vak. Vokietijos vaistų firma 

išleido antikonceptines tabletes 
karveliams (balandžiams), kurie 
teršia namų fasadus ir pamink
lus, miestų gatves. 

Vienos tabletės pakanka ste
rilizuoti paukštį 6 mėnesiams. 
Tabletes kvepia kukurūzais ir 
daromos tokio didumo, kad ne
prarytų mažesni paukščiai gies
mininkai, jm. 

Vakaruose beveik nežinoma. O 
ta neorganizuota sąjunga, tikriau 
spontaniškas sąjūdis, vis labiau 
plinta įvairiuose visuomenės 
sluoksniuose, ypač inteligenti
jos tarpe, sudarydamas komunis
tinei valdžiai naujų rūpesčių. 

"Mokslo kursų sąjungos" pir
mieji daigai pasirodė praėjusių 
metų rudenį. Bet jau šių metų 
sausio mėn. virto plačiu, visuoti
niu sąjūdžiu. Daugiau kaip 60 
profesorių, rašytojų, žurnalis
tų tiek katalikų, tiek vadinamų 
laicistų pasiuntė kultūros minis
terijai protesto raštą prieš vien
pusišką mokymą universitetuose, 
o ypač prieš iškreiptą studentams 
dėstymą lenkų tautos istorinių 
įvykių Taip atsirado "Mokslo 
kursų sąjunga", be jokios organi
zacinės formos, be iš anksto nu
statytos programos. Viskas impro
vizuojama. Pasklinda gandas, kad 
tokią dieną, tokią valandą, tokio
je vietoje (dažniausiai privačiuo
se butuose) bus istorijos, filosofi
jos arba socialogijos paskaitos. 
Tokių paskaitų klausytojų skai
čius vis auga. Jie yra daugiausia 
su aukštuoju mokslu, bet paskai
tas lanko ir vidurinių mokyklų 
mokiniai bei jų tėvai. Visi nori 
išgirsti "tikrą" Lenkijos istoriją, 
o ne šališką, pasaldintą marksiz
mu, ateizmu, kaip yra valdžios 
pagamintuose vadovėliuose. 

Tokie kursai vadinama "para
leliniu universitetu" dėl to, kad 
jų lygis yra universitetinis. Vadi
namas "skrajojančiu universite 
-tu" dėl to, kad neturi pastovios 
vietos, kilnojasi iš miesto į mies
tą, kad išvengtų policijos trukdy
mų ir kad nesusilauktų likvida
vimo priemonių, o pavojus to susi
laukti yra rimtas, juoba, kad pa
skaitininkų tarpe yra daugumas 
profesorių, net Mokslo akademi
jos narių arba tokie disidentai, 
kaip Michnik ir Kuron, kurie at-

j virai kritikuoja komunistų parti-

konflikto, neišvardino tos "Moks
lo kursų sąjungos". Tačiau yra 
labai aišku, kad savo pasisaky
mu vyskupai netie:iogiai ją palai
kė. Jie priminė, kad "jau daug 
metų, kai bandoma kultūrai už* 
dėti materializmo ir laieizmo ant
spaudas, taip svetimas lenkų dva
siai". Vyskupai pasisakė prieš 
bandymus apriboti žmogaus dva
sią, kuri "turi būti laisva, kad 
galėtų kurti kultūrines verty
bes". Vyskupai nusiskundė valsty
bės cenzūros varžtais, kurie slopi
na mokslinę, meninę ir religinę 
pažangą. Vyskupai pabrėžė, kad 
"tokia cenzūra, apimanti taip 
plačius plotus, yra kenksminga ir 
klaidinga". 

Taigi Lenkijos vyskupai dar 
kartą prabilo aiškiais žodžiais Ir 
nurodė, ant kokios bazės galima 
būtų ieškoti bendradarbiavimo 
tarp valstybės ir Bažnyčios. Vys
kupų pasisakymas pasigirdo kaip 
tik po to , kai Varšuvoje buvo 
įvykusi slapta Rytų Europos ko
munistinių kraštų kulto reika
lams atstovų konferencija, kaip 
manoma, buvo ieškoma nustaty
ti bendrą kovos su religija takti
ką. Vyskupų balsas yra savo vie
toje ir laiku, kada laukiama vėl 
naujo Giereko ir kard. Wyszyns-
kio susitikimo. 

Bažnyčia, pabrėžė Lenkijos vys
kupai, yra pasirengusi suteikti sa
vo lojalią duoklę valdžios sieki
mam moraliniam ir socialiniam 
atgimimui. Konkretus Bažnyčios 
žingsnis ta linkme yra tame pa
čiame vyskupų konferencijos ko
munikate atsišaukimas į kaimie
čius, ypač jaunimą, kad nepaliktų 
kaimų, žemės darbo, nebėgtų į 
miestus. Bet drauge davė ir val
džiai suprasti, kad ir valstybė ati
duotų savo duoklę. Ji pvz. turi 
padaryti galą kišimuisi į bažny
tinę sritį, palaikydama ir remda-
ma tokias draugijas, kaip "Cari
tas". Bet ypač valstybė turi pa
gerbti piliečių teises visose srity
se ir visose plotmėse. "Lenkai my
li savo tėvynę ir nori jai paauko
ti savo jėgas, tačiau, į:pėja vys
kupai, tam reikia socialinių ir po
litiniu sąlygų, kurios pažadin
tų o ne slopintų piliečių ener
giją". 

J. V. 
L 

— Australijoje kasmet po 
kultūros dienų ruošiama vai' 
kams ir jaunimui kursai bei 
stovyklavimai net keturiose vie
tose, šįmet tuose kursuose da
lyvavo 40 klausytojų, ( t ) . 

GRAŽIOJI GRAIKUOS 
PANORAMA 

MARMA PETRArSKIENfc 

Spalio 20 iš ryto Atėnų muziejuj. Viena salė iš Mi
kėnų sugriauto miesto Peloponese. Auksinės kaukės, 
kapų paminklai, skulptūros, architektūriniai namų 
papuošimai, vazos, žiedai, auskarai. Kitose salėse žmo
nių didžiausios stovylos iš geležies, bronzos, jų kū-

Apatiniame prieangyje prie muziejaus durų stovi Į audinių, tradicinio sūrio ir kitokių dirbtuvių. Krautu-
didelis apvalus, kaip bačka, akmuo iš ružavai gelsvo 
marmuro. Viršuje jo abu šonai susiaurinti ir per vi
durį aplinkui ištėžti tiesia linija. Akmuo išdailintas ir 
išgraviruotas įvairiomis iškilusiomis figūrėlėmis. Jos 
su jungtos tarp savęs, o tarpai palikti lygūs. Tas me
no fragmentas įstatytas į apvalų ir išskobtą pamatą. 

Senieji graikai vaizdavosi, kad Delfai yra viso pa
saulio centras ir tą paminklą laikė jo simboliu. Arti 
muziejaus Parnaso kalne stovi Apollono šventykla. 
Jis buvo Zeuso ir Latonos sūnus, saulės, muzikos, iš
kalbos ir medicinos dievas. Apollonas žymiausias ir 
vyriausias orakulas — žinys gyveno irgi Delfuose. 

nuose matyti net gyslos išvedžiotos, arklys su raiteliu Turėjo jų ir daugiau kitur. Visi jie buvo žinomi visur. 

JAUNIMAS IR TIKĖJIMAS 
Florencijos arkivyskupas kar

dinolas Benelli. kalbėdamas 
miesto katedroje daugiau negu 
tūkstančiui katalikiškojo jau
nimo organizacijos "Bendravi
mas ir Išlaisvinimas" atstovų, 
paragino juos ir toliau būti 
Kristaus ir Bažnyčios gyvais 
liudininkais dabartinėje visuo
menėje, ypač gi jaunų žmonių 
tarpe. "Gyvenimo patirtis ro
do", — kalbėjo kardinolas Be
nelli, — "kad jauni žmonės vis 
labiau ilgisi tikėjimo, kuris 

nimas vis labiau trokšta susti
printi ryšį tarp gyvenimo ir ti
kėjimo, tarp tikėjimo ir socia
linių uždavinių, žodžiu — tarp 
Dievo ir žmonijos istorijos". 
"Jūs, labiau už kitus,, — pažy
mėjo kardinolas BeneDi, kreip
damasis į katalikiškąjį jauni
mą, — "jūs, labiau už kitus sa
vo veikla ir visu savo gyveni
mu liudijate jaunosios kartos 
troškimą liudyti krikščioniškąjį 

rastas jūroje. Žmonių pilna, turistai kasdien atvažiuo
ja. Čia lyg vartai į platųjį pasaulį. Pamatai ste
buklingąjį meną, žmones, išgirsti negirdėtų kalbų. ^ 

Delfuose 

Buvome juose spalio 16, sekmadienį. Jis yra prie 
žymesnių ir įdomesnių turistiškų vietovių. Delfai 
(Delphi) buvo ir svarbiausias politikos centras. Kai 

Kartu čia gyveno ir mūzos, kiekviena iš devynių deivių, 
meno globėjų, poetinio įkvėpimo ir kūrybiškumo. 
Šventovėje susižinojimui su Apollonu buvo ir kunigės 
— phytones. Ten ant skylės vidurio joms buvo pri
taisytas trikojis, kur jos sėdėdavo ir girdėdavo Apol
lono balsą bei pranašaudavo, kas atsitiks ateityje, lai
mės karus ir panašiai. Atvykdavo pasiuntiniai iš Egip
to, Persijos, Babilonijos ir kitur. Visi sunešdavo daug 

ne stovėjo atskiri namai visų Graikijos miestų, kuriuo- i turtų. Tie pranašavimai būdavo apgaulingi, bet tame 
se jie laikydavo visą savo auksą ir turtus. Atėnų na- Į amžiuje žmonės tiek tenusimanė. 
mas sveikai išsilikes iš balto marmuro dar tebestovi Į Prie to dievnamio yra teatras. Jame tebėra pusiau 
Visi kiti tik griuvėsiai su langais, išgriautomis sieno
mis ir pamatais. 

Delfų muziejuje yra sudėti iš Mikėnų • peloponeso 

apvaliu lanku akmens suolų eilės. Pačioje viršukalnėje 
— sporto stadionas. Dviejose pusėse akmenų suolai, 
kairėje sportininkų išėjimas. Priešakyje laiptai ir du-

atrasti pirmieji archeologiniai radiniai: auksinės mas- : rys. Kalnas labai aukštas, reikėjo kopti siaurais take-

vės i r galerijos žiba auksu ir dailės dirbiniais, o nuo 
kilimų gražumo negali pasitraukti. Iš Arachovos sus
tojome Osios Luca vienuolyne. Bažnyčia bizantiškom 
freskomis ir paveikslais išgražinta. Ši vietovė ne taip 
toli nuo mūsų gyvenvietės, bet vis tiek jau vėlokai 
naktį sugrįžome namo. 

Akropolyje 
Spalio 23 mes vėl Atėnuose, dievaites Atėnės 

šventykloje. Tai didžiausia ir žymiausia pavadinta Pa-
rthenon - Akropolis. Daug aikščių ir buvusių pastatų 
— stulpų griūvėsią:. Uė jų muziejus. Jame yra 
Atenos didelė stovvla, ras ta tame pačiame dievnamy-
je. J i Zeuso duktė, išminties, meno ir mokslo, kuri, 
kaip padavimuose sakoma, atsirado iš Zeuso smegenų. 
Ji išrado ir verpimo darbus. 

Pavaizduota stipria moterimi, apsidėjusia ge
ležiniais šarvais, ant galvos auksiniu šalmu, krūtinėje 
su aukso sagtimi, o rankose su karišku ginklu ir sky
du. Jos svarbiausia emblema buvo pelėda, gaidys ir 
verpėja. Akropolio muziejuje yra labai vertingų dailės 
daiktų iš Mikėnų, Peloponeso i r kitur. 

Afroditės stovvla — tai meilės, grožio ir linksmy
bių deivė, buvo Atėnų nacionaliniam muziejuj. Jos sta
tula didžiai patraukli, ypač gražus veidas ir kūno su
dėtis. Ant joe peties stovėjo angeliukas ir žemai — 
biaurus ožys, kaip velnias, su ragais. Afroditė buvo 
labai graži, ja visi gėrėjosi, taip pat ir legenda apie ją 

kės, papuošalų kolekcijos, marmuro skulptūros, mo- liais ir akmeniniais laiptukais. Delfai seniau buvo ^ R y.Siltg^i p e r v a z o d a v o per dangų savo dvira-
tikėjimą dabartinėje visuome- zaikos, architektūrinės namų puošmenos, laidojimų į miestas, o dabar griuvėsiai, bet yra lygumoje pnsta- fiu ^į^ma karveliu. Ji atsiradusi iš jūros putų. Se
nėje, kuri yra išalkusi Kristaus 
ŠAimoi*. mokykloje, darbo pa-

J — aeš2. peguodjį ir viltį. Jao* šaulyje' 

urnos, antkapių paminklai, tombos, įvairios bronzinės I tytų ir naujų namų 
stovylos iš laiku T>ri*^ Kristų. Senosios Babilonijos eks- '' Netoli TVlfii ka1nvniK>w» Hirr-n ?rrn*i vii* A r * ^ ^ 

1 ponatai, aet ir medicin^ri instrumentai. i va, tai vyno, vilnos dirbinijį, inenjškji rankomis aasta! 

miau prie šventyklos yra teatro rūmų likučiai. 
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DETROITO 2INIOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

LB Detroito apylinkės metinis 
susirinkimą, yra šaukiamas ba
landžio 9 d. 12:30 vai. Kultūros 
centre. 

Bus valdomųjų organų pra
nešimai, diskusijos ir po to pri-
rinkrmas 6 kandidatų į apylinkes 
valdybą sekančiam terminui. 

sg-

LB D E T R O I T O APYLINKĖS 
SUKAKTIS 

Oficialioji Detroito apylinkės 
įsistegimo da:a yra 1953 m. balan 
džio 12 d. Tada {vykęs apylin
kės steigiamasis sutrinkimas, bu
vusioje lietuvių svetainėje, išsi
rinko pirmąją LB Detroito apy
linkės valdybą iš septynių na
rių. Pirmuoju apylinkės pirminin
ku valdyba išsirinko Stasį Šimo-

liūną. Šiam susirinkimui pirminin
kavo dr. Pranas Padalis, tuome
tinis apygardos pirmininkas. 

Apylinkės steigimąsi palankiai 
sutiko senosios ateivijos veikė
jai, palinkėdami Bendruomeaei 
jungti visus lietuvius, gaivinti jų 
tautinius jausmus ir remti Lietu-

l Ignas Boreišis, Feliksas Motuzas, 
Justinas Pilka ir Matas Šimonis. 

N u o pat pirmųjų įsisteigimo 
dienų apylinkės didžiausias rū
pestis buvo įsigyti Lietuvių na
mus — vietą^curio je suktųsi lie
tuvių kultūrinis gyvenimas. Dėtos 
pastangos buvo nesėkmingos; da
lį namams pirkti surinktų pinigų 
atsiėmė aukotojai, o likutį $2227 
apylinkės valdyba 1964 m. per
davė Detroito Lietuvių namų 
draugijai, pirkusiai pastatą 3015 
Ti lman Ave. 

Tolimesnė apylinkės veikla bu
vo gana kukli —ribojosi kultū
riniais parengimais ir lituanisti
nės mokyklos globa. Išimtimi bu
vo 1956 ir 1959 metai, kada apy
linkei vadovavo Vytautas Kat
kus* pagyvinęs veiklą lietuvių kul
tūriniame ir politiniame gyveni
me. Jam pasitraukus, apylinkė 
pergyveno eilę sunkumų. 

Visuomenė pradėjo mažiau lan
kytis į susirinkimus ir neatsiras
davo kandidatų valdybai suda
ryti. Kai 1964 m, po trijų susi
rinkimų, nepavyko išsirinkti val
dybos, tuometiniam pirmininkui 

vos vadavimo darbą. Jų tarpe bu- į beliko ją sudaryti •kooptavimo bu
vo poetė Marija Sims, Organizaci- j du. 1965 m. apylinkei buvo lai-
jų centro pirmininkė, Elzbieta mingesni. Nebuvo sunkumų ras-
Paurazienė. A k o s direktorė, kun. Į ti kandidatų i valdybą. Į apylin-

— i • 

Clevelande Lietuvių moterų s-gos 36 kp. moterys Verbų sekmadienio 
susibūrime Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SPORTO APŽVALGA 

kės veiklą įsijungė jaunų žmonių , 
kurie patekę valdybon nuoširdžiai 
dirbo. Iškilę nuomonių skirtu
mai dėl apylinkės veiklos užda
vinių ir aukų Vasario 16-tos 
proga įneša į visuomenės tarpą n e 
pasitenkino, tačiau paskutinių 
dviejų kadencijų apylinkės val
dybos laikosi principo nerinkti 
tuo metu pinigų, kada renka kita 
organizacija ir palieka pačiam au
kotojui nuspręsti, kada ir kokiai 
organizacijai savo auką aukoti. 
Paskutinius kelerius metus apylin
kės valdyba nesitenkino l ituanis
tinių mokyklų globa, bet jas pa
rėmė stambesnėmis sumomis, sie
kiančiomis per tūkstančio į metus. 

Palietęs apylinkės gyvavimo ke 

CLEVELANDO 
Ž I N I O S 

V A K A R O N Ė 

A t e i t i e s k l u b o vakaronė į v y k s 
penktadienį , balandžio 7 d., 

CLASSIFIED ADS 
~ . — . — T — . — , — . . . . . 

iiMiiiimiiiiiuiiiitititiiiiitituiiiiiiuuuii" 
PACHAtti, ECXPKEMB AfeKNGV 

MARIJA SOREBBJESZ 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Lmtmt psgrVtnuj«s*oij * • * » 
(NVfcčK HaKaa st Esropon 
MOS W. «Mb 8 C Chicago, OL SOSM 

TKL. — WA 5-M*i? 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustvmas 
Ivairhi atstumu 

TeL: .176-1882 a r t e 376-5996 

•ft1 -7? • 7,įfr 

HELP VVANTEP — VYJLU 

PRESS BBAKE/SHKAB 
SET UP OPERAI*)*! 

Experienced mušt read blue prints. 
6' 45 ton Press Brake. 6* Shear. 
Good benefits. Apply in Person 

B E R H A R D 
DIvVDOVER CORP. 
Route 1, Beecfrer, IlL 

(812) 946-2281 
Eciual opportunlty employer, m./f. 

IŠNUOMOJAMA — FOR KENT 

HELP WANTB3> VYRAI 

AUTOMATIC SCREW MACHEVE 

Need 1 working foreman & 1 operator 
* sei-sp man ior 3rowne & Sbarpe. 
Mušt be experienced in Cam lay-out 
and set-up. Excellent pay. 40 bours. 
4 day week 

ZENŪPH M AVCFACTDR1NG 
2 9 9 N, Californim Chteago 

TeL — 463- 6400 

SSSIMBBI 
S 0 P H I E B A R Č U S 

BADIO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos H WOPA 

7 : 3 0 v . v. parapijos v iršut inėje I l ietuvių kalba: kasdien nuo plr-
madienio iki penktadienio 3:00 — 
3:30 vai. popiet. — Šeštadienį ir 
sekmad. nuo 8:30 *ki 9:30 v. ryto. 

lelef.: 434-2413 
L490 A. M. 

7159 S. MAPLEVTOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 69626 

mnu. •,•* „ mmA mmmmimmmmm 

sa lėje . Milda Lenkauskienė pa
p a s a k o s į spūdžius i š kel ionės 
p o E g i p t ą i r parodys spalvotų 
skaidrių. 

P r a š o m e v i s u s atsi lankyti . 
Irena SušinsTcienė 

A T V Y K S T A , P L B PIRM. 
INŽ. B R . N A I N Y S 

P L B pirm. Bronius N a i n y s i r 
ponia balandžio 8 d. s a v a i t g a l y 

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

skambint RE 7-8166 

For rent large 2 bedrm, apu with 
dining rm. Adults oray. Near Mar-
quette Pk. Stove & refrig. No pets. 
$220.00 per mon. 778-3935.... 

HELP WANTED 
GRIMOEnS 0 J . and L0. 

Mušt speak a little Eagitsh, 
Phone — 866-1821 

B E A L E S T A T E 

FOLDER 
OPERATOR 

4:00 pjm. — 11:00 p-m. 
for near Loop bindery. Mušt be 
ezperienced with Cleveland and Baum 
folders. 

Good pay and benefits. 

42M622 — BiU 

P̂BEiUSŜ  

,l-*V 

(Atkel ta i š 2 psl.) 

Lissabon — F C Liverpool 1—4, 
Iuventus Turin — A j a x A m s -
terdam 1—1 po pratęsimo, pir
mosios irgi 1—1. Baudų muši
me 3—0 italai laimėtojai. A t -
letico Madrid — F C Bruegge 
3—2, ir Boruss ia Moenchen-
gladbach — Wacker Innsbruck 

2-o. pj^5^««^«|iii"įįiįįhįr^i 
Bor. Moenchengladbach — F C 

metų sukakties paminėjimą. M i 
nėjimas įvyks baalndžio 2 , 12:30 

prastai būna pasiruošimo fazė-j va!. Kultūros centre. Susidės iš tri-
ije . Mes padarėme du žingsnius į jų dalių: oficialiosios, užkandžių 
; j priekį ir vieną atgal. Kur m e s I ir meninės programos, 
i iš t ikrųjų stovime, sužinosime i Oficialiai daliai skirta 3 0 m i n u -
jpo Europos turnyrinės kelio- K**, h pradės LB Detroi to apy-
nės". Brazilija Hamburge 5-tą' l inkės pirm. Alfonsas Juška. Bus 
balandžio žais prieš Vak. Vo- i atžymėti apylinkei vadovavę pir-
kietiją, k a s ypatingai svarbujmininkai. Trumpa kalba pasakys 

'abiems kraštams, nes jie abu į L B J A V K r a š t 0 valdybos pirm. 
laikomi favoritais laimėti pa-Į Algimantas Gečys. 

Kadangi minėjimas vyksta sek-

, i v . ' . . . T r, l a n k y s i s Clevelande. Grandine-letą bruožų, noriu paxviesti i LB Į . . / _ . .. _ . . 
r^Z . , . ,.:.. . „ - lės k v i e t i m u gerb. pirm. u* po-

' ' n i a kar tu s u kitais Chicagos 
s v e č i a i s d a l y v a u s Clevelando 
š o k ė j ų švent in iame vakare 
"Grandinėlei 2 5 metai". Grandi 
nė l ė s š v e n t i n i s vakaras į v y k s t a , 
balandžio 8 d. Pradžia 6:30 v . į 
vakaro . S v e č i ų patogumui maš i - į 
n a s b u s g a l i m a palikti S lovėnų , 
auditor i jos k ieme (6417 S t . 
Clair A v e . ) , arba gret imai ( t ik 
per s k e r s g a t v į ) kitos d irbtuvės 
m a š i n ų a ikš tė j e . Grandinėlė 

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

inoje . V y t A . Kr&šafinas 

j I& OKUPUOTOS LIETUVOS 
— Plaukimo pirmenybes Lde-

i tuvoje net rodė per televiziją. 
j Geriausią pasekmę pasiekė R. 
Bačil iūnas, nuplaukęs delfinu 

Liverpool ir Iuventus Turin — 
F C Bruegge . 

Taurės la imėtojų varžybose: 
Hajduk Split — Austr ia Wien 
1—i po pratęsimo, (pirmosios 
1—1) , la imėtojai austrai 3—0 
baudų mušime, D y n a m o Mas
k v a — B e t i s Sevilla 3—0, F C 
Twente — V e j l e B K 4—0 ir 
RSC Anderlecbt — FC P o r t o 
3—0. Pusfinalinių suporavi-
m a s : D y n a m o Maskva — Aust 
ria / W A C W i e n ir F C Twente 
Enschede — R S C Anderlecht 
(olandai ir be lga i ) . 

— U E F A taurės varžybose 
F C Barcelona — Aston Vil la 
2 — 1 , Gr. Zuerich — Eintr . 
Frankfurt 1—0, PSY Eiudnoven 
•— L F C Magdeburg 4—2, ir 
F C Jena — SEC Bast ia 4—2 . 
Pusfinalio suporav imas: Grass-
hoper Zuerich — SEC Bast ia 
(Korsika) ir P E V Euidnoven 
(olandai) — F C Barcelona. P i r - | 

mosios pusfinaUo rungtynės: pirmenybės eina j galą. Pir-
įvyks jau ne t kovo 2 9 d. Sku- ™™fc Vi lmaus Eglė ir Kauno 
bama dėl artėjančių Pasaulinių **<**> a v f e n a i S & a t i t e k s 

pirmenybių Argentinoje. meisterio titulas. 
' — Tarpkont inent inėsekoman-I — Vandensvydžio turnyras 
dinėse pirmose rungtynėse dėl to*0 Vimmje. Vilmus lengvai 
Pasaul inės taurės Argentinoje ^ t v a r k o Klaipėdą 11—2 ir 
Boca Juniors — Borussia Moen-' K a u n < i n—^ * n^smeša pirmą-
chengladbach 2 - 2 ( 1 — 2 ) . Run- M vietą. Antroje liko Klaipė-
g tynėse vokiečiai pirmavo vienu d a - ° treč1 0^6 Kaunas, 
jvarčiu, tač iau rungtynėms ar- ~ K™P*™io aukščiausios ly-
tėjant prie galo argentiniečiai ^ ^ pirmenybėse Kauno Žalgi-
išlygino. Antros ios rungtynės riui P a d ė J ° ^ P 0 8 'VEF' P r a" 
įvyks rugpiūčio 1 d. Duessel- iaimėjusi dvejas paskutines 
dorfe Vakarų Vokietijoje. Vo- rungtynes . 
kiečiai pelnė 100.000 dolerių iš Žalgiris baigė 4-je vietoje ir 
šių rungtynių prie 50,000 žiū- kitomis trinus taškų sistema 
rovų. B u v o žaidžiama Buenos d ė l meisterio titulo. Sekančios 

madienį, tuojaus po pamaldų ir 
užsitęs apie porą valandų, po 
oficialiosios dalies veiks bufetas ir 
kiekvienas svetys galės nusipirkti 
užkandžių. Salėje, kur vyks minė
jimas, publika sėdės prie apvalių 
stalų Tad bus patogu pavalgyti 

100 metr. per 1:00,5, kas buvo » PJ *> .*"* » « " " « P r o ^ a m 5 ; „ . 
T . , . _ , Meninę daų atliks šauniem Si-

nauias Laetuvos rekordas. , . .„ , . /-. i- <-» 
J _ . . . , » , . . name , vadovauiama Gal inos G o -

— Rankmio aukščiausios s ą - u . . ' . . v. . . _ 
, . _ ibienes. Kaip žinome tautinių so-

jungos lygos pirmenybėse Kau-: k j ų ^ ^ y } s a d a k e i č i a _ 
ne v y k o antrasis ratas. D a l y - j s i R u s į d o m u p a m a t y t i M U J U O . 
vavo v isos 12 geriausių s ą j u n - i s j u s ioU]us^ p a g a l i a u i r ^ 

?* - ~~' • s "Šilainę" artėjančią prie trisdešim
tojo jubiliejaus. Be "Šilainės" 
turime kitą jaunimo vienetą — tai 
Stasio Butkaus šaulių kankli
ninkės, vadovaujamos D a n u t ė s 
Petronienės. 

Pagaliau aktorius Karolis Balys 
dailiojo žodžio interpretacija pa
įvairins meninę programą. 

sg-

K O N C E R T O B E L A U K A I N T 

Asta Šepetytė, muzikos studen
tė universitete, Heita paiydės 
mergaičių choro ir vokalinio a n 
samblio dainas. Aida Petersonai-

ruošėsi smarkiai ir paskutinėse 
treniruotės rungtynėse sužaidė 
su Minsku 31—31 ir laimėjo 
33—32. P o pirmojo rato stovė
j o 3-je vietoje, bet antrasis ne
buvo labai sėkmingas. Po per
g a l ė s prieš Z A S 31—27, baigia 
lygiomis su Zaporože 24—24 ir 
pralaimi Runcevui 24—28. Ir iš 
trečios v ie tos nukerta į 5-ją. 

Lietuvos moterų rankinio 

tė, muzikos studentė universite
te, klarnetu palydės mergaičių 
choro dainas ir dainuos vokali
n iame ansamblyje balandžio 15 
d. Vytautas Petrauskas, "Atžaly
no" orkestro vedėjas palydės dai
nas akordeonu, Mykolas Abarius, 
mergaičių choro tėvų komiteto 
parengimų vadovas, tvarko stalų 
rezervavimo reikalus pavasari
n iam dainų vakarui. T u o reikalu 
visi kreipkitės tel. 565-7502. Mer
gaičių choras tuoj po pavasarinio 
dainų vakaro bus ruošiamas V -
tosios D a i n ų šventės repertuarui. 
Repeticijos yra numatytos tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, 
kurios be pertraukos bus gegužės 
ir birželio m ė n . 

S. Sližys 

OtpL tafla. 

Testamentai n tagatiškomis 
formomis bei afldavitals 

jau gaunami 
Tai nauja pagerinta laida 
Cia nuosekliai aptariamas testą 

mentų reikalingumas Ir įą galis 
bei nurodoma jų forma ir paduoda
mi pavyzdžiai ne tik pagal JAV-e? 
veikiančius įstatymus, bet ir Vo
kietijoje, Anglosaksų pasauly* bei 
Nepriklausomoje Lietuvoje. 

Paimama "DRAUGE" 

SSJ0: be to formą — SS.00. Plb» 
t § eeatą persiuntimo Klaidocoe 

Olinois gyventoju pniomi pridėti 
W 6 pro& 

MARąTVTTE PARK 
3-jų butu mūrinis po 5 kamb. 

Gezu šildymas. Mūr. garažas. Arti 
96-tos ir falman. žemiau $34.000. 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimai 

Valdymas 
Draudimai — lneome Tas 

Notartatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

MSS So. Kedzie Ave. - 778-2233 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave 
CUcago, m. 60632, te le t 927-598* 

«HIHftt"MI>iHlin!i|?UllilMIII1IIIIIIIIIIHIII 

nmų PARDAVIMAS 
Namus veltui įkainuoju. 
Galia namus parduoti 
Turiu gerus pirkėjus. 

KEAL ESTATE BROKERIS 

P. ŽUMBAMS — PR 8-6916 
itiHttHUMittmmmiimiiBiMHUHUiinui 

Budraitis Realty Co. 
Mes su 90 kitom namų pardavimo 

fstaigom aptarnaujame pietvakari!} 
Chicagą — tas daug pagreitina 
pardavimą ir pirkimą. 

NORINTIEJI 
PARDUOTI AR PIRKTI 

Immediate Operūngs for: 
TOOL A X D MACHŪDJE 

B m J > E R S 
ALSO MACHINE DES1GNER " 

Clean Shop — Good W6rking Con-
ditions — Good Pay (Westerh Suburb) 

CaB 7 AM. to 5:S« P J t dafly 
Saturdays ri« 4 P A l 

5 4 3 — 2 2 2 0 

S AUSAGE MAKER 
NO EXPERIENCE NECESSARY. 

(MUŠT SPEAK ENGLESH) 

CGSTACT B1LL O > O 0 N N 0 B 
A t 5 4 5 - 3 6 5 0 

IIIIIIUIIHIIitlIlIlIlIlIlUllllinillllllllllllllll 

EXPER'D MAGHINISTS 
A p p l y — 

KCSTHYYESTERH 8LECTRIC 
eOMPARfY 

1750 H. Sprmgfield .. 
Ghicago, Illinois 

niiiitminmniiuiiiiiiiiiiiHiiiuiiimimiir 

TOOL MAKER 

be Jokio 
mums. 

įsipareigojimo «kambmktt 

TEOLOGIJOS K U B S A I 
Cadico vyskupijos Ispanijoje 

š ia i s meta i s pravestų teo log i jos 
kursų pagrindinė t e m a b u v o : 
"Kristus duoda a t s a k y m ą į 
šiuolaikinio žmogaus abejones". 
Teologijos kursuose d a l y v a v o 
daugiau n e g u 150 s tudentų , 
daugumoje pasauliečių. 

10% — 20% — 30% pigiau mokSstte 
o i apdraudę n u o ugnies ir autamo* 
pas mos 

F R A N R Z A P O L I S 
S208tt West »5ta Street 

Chicago. niinofe 
Teief. GA 4-8654 

O V I N G 

Aires mieste . 

B E 
BRAZILIJA 

PRALArMfcJTMŲ 

4 komandos kovos dėl kitų vie
tų, o paskutinės 4, kurių tarpe 
yra ir "Vilniaus Statyba, užė
musi 10-tą vietą, žais dėl išsi-

Pr ieš i švyks tant rungtynėms laikymo aukštoje lygoje. Pas-
j Europą Brazi l i jos rinktinė žai
dė Rio prie 76 .000 prieš jos pro* 
vincijos Go ias rinktinę ir laimė
j o Z—l. Įvarč ius pelnė Zico 
"Baltasis P e l e " ir nauji puolė
jai kaip Reinaldo ir Tarcisio. 
Kežrfirint, k a d Brazilija per 36 į ta ip pat į paskutinę fazę. Vil-
rungtynes eina. be pralaimėji- niaus Kibirkštis pralaimi prieš 
mų, fiūpovai buvo nusivylę , ( j M a s k v o s Dinamo 71—02 ir Le
ta i Brazi l i jos trener is Ciaudio Į ningrade SO—£4 ir i š 3-čioe vie> 
Coutinbo p a r e i š k ė ; "fltttip p a - : t o s krenta | 4-tają. 

kutinėmis Žiniomis Žalgiris pra
laimėjo pirmąsias dvejas rung
t y n e s : prieš Leningrado Spar
taką 102—112 ir prieš Maskvos 
CASK 104—147. 

Moterų pirmenybes pereina 

N u o 
1914 Metij 
Midland Savings aptar

nauja taupymo š* namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. 

Dėkojame Jums už mu
mis parodytą pasitikė
jimą. Mes norėtume būti 
Jums naudingi ir ateity
je. 

Sąskaita* apdranstm 
ikt*4Mlfc« 

FRANK ZOGAS, 
Presldent 

2157 W. <Mh Street 
CMcago. OL CMtt 

Phone 925-74«e 

& LOAN ASSOCIATION 
4M9 Archer Uenue 
CMcaso. m. mm 

PbeoK 234-4470 
S. Haiiem Ai 

Brtdgeview, 111. «455 
Tai iao ifiiAfl 

5 % % 

paid ąuarterry 
4 Year Savings 
Certiflcates 

Minimum SSJM 

r 
k. 

n 
* * 

Aū accoonts eemv 
peoaded daly — 

— 

8EP.ffNAS perkrausto baldus Ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda, 

TEL. — WA &#m 

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

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

767-0600 arba 778-9871 

iiiiiiiimiiiiiMiiiiiiuiiiiiiiimtimiimuns 
M. A. Š I M K U S 

NOTABT PCBUC 
nfooacB TAX S E R V I O S 

43SB So. Haplewood, M. 254-74M 
Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 

FTIAETTBea PRAŠYMAI Ir 
<i'okl« blankai 

-tiftiiiittiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiMimiitnnmi 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname Ir vaškaojaiiie 
visf rfbfcu fprfada, 

J. BUBNYS — TeL BE 1-81& 

TELEVIZIJOS 
SpalvrvtM I r 

Btereo tr Oro VMattnraL 

M I G L I N A S TV 
W46 W. SBtli 8 t ^ tai 776-14M 

•immiiiiiiHiniMHHMnuimHHiii 

OTJBHOS PABGELS B O t M 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

I U I g HakM«d SC, CtiĮfĮO. m e04MM 
ssei w. meb s*.. chKa«o, m. eeeat 

T«*rf.: »Sft-97S7 — tM^SSM 

UIUUUUUUyilUlUUIlIUUUiilIlUUIlIlIlB 

Sudiev Žiemuže 
5 kamb. naujo tipo mfir. n a m 

ir garažaa. Centr. oro šildymą* ir 
vSeinimaa Galimo tuoj pažlūrCtl Ir 
nupirkti Oi $28.150. Marqu«tte 
Parke. 

4 Tleneto uittiaa įg icarala^, Mar> 
quette Parke. Naujas gazu gUdyma*. 
NaSle atiduoda u2 J38.800. 

a kamb. labai modernas mftro na
mas ant plataus sklypo, tinkamas 
delmal žavingai gyventi. Arti 71 tr 
Kedzie $39,800. 

Hydraulic valve & filter manuracturer 
needs a hi^hly skilled person for a 
variety of specialized tool making 
tasks. Heavy experience in Jigs & 
Futtures-die work would be a plūs. 
Creative ability would be an asset to 
our company. Friemiiy atmosphere, 
good company benefits. For addltional 
information: 

Cafl C. P A T T E R S O N 

5 4 1 - 3 0 0 0 

FLTJ1D P O W E R STST5ĖMS 

511 Glen Avenue 

W H E 3 3 J N G , I L U N O I S 

An Eo."ial Opportunlty KmployerM/7 

€r*aSup platas ^ktypss h* 
Marąuette P k e Vertingas pirkėjui. 

Tvirtas 2-!n aukft»n mfiran. 2 botai 
b maloni biznio patalpa. 2 anto 
raražas. Savininkas nusileido Iki 
$»8.500. Marouette Parke. 

Valdis Red Estate 
2625 West 71 si Street 

TeL 737-72BO m 737-8534 

TRUCK 
MECHANIC NEEDED 

Mušt speak English 

f a ii — 606-S855 
Good steady work 

V Y R A I I R M O T 3 E J f 8 

GLEANING PEOPLE 
P e o ^ e t o clean a fetv buil-

<fings for nffee t m e . (kjod p a y 
and benefįta. 

t kamb. mdr. A miegami. 66 ir TaU 
man. $27,500. 

Gražus bang»Jow — 6 kamb. 2 ži
diniai 83 ir Kedzie, $64,200. 

15 metą senumo, 5% kamb„ 3 
miegami. Daug rūbinių. 2Į4 nias. ga
ražas. 63 ir Narragansett $54,000. 

2-Ju; anic'rą — po 6 kamb. mfir. 
65 ir Tai man. $32,500. 

50 aitrų žemes Letaonte. 510,000 
už akrą. 

Š I M A I T I S R E A L T Y 
Invuranee — lneome Tas 

2951 W. 63rd St.f 436-7878 

CALL — 

J. Robert 971-1776 
ran.p w wm> _ HOTKBYS 

" ! • 

General Office Help 
For general ofRce work. Potish Ikn-
guage heipful. Tvping is necessary. 
Steady work Good pay and afl bene
fits. 

CHICAGO WEAV1VG CORP 
212* W. Vortb Avenue 

TEL: 4*64*20* 

Biznieriams apsimoka skelb-

a » ««*miStyj» Tfratige". 

ReOcalin«a mrifšprfo penfttninfcft 
gyvent prie kitos mde?r)l. tengvas na 
ant ruoSos darbas.. Qycenti vjetoie -»-
kambarys ir jJIaikyjftas, Atlygmanas 
pagal šualarimą. Apyl 66-os ir Pults-
ki gatves. 



W» m 
' - • 

TO'"'' IUJ 
i n i s ir V I I 10 
M I L A I 1 M U 0 

Rochesterio, N, Y., kolonija i teratūros veikalai. Kovo pabai-
mažėja, lietuviai išsikelia, daug | goję jis žada būti Chicagoje, 
senųjų pasitraukia amžinybėn. 
Bet kurie yra, uoliai jungiasi į 
bendrą darbą — L. Bendruome
nėj, Altoj, Balfe. 

lietuvių Šv. Jurgio parapijos 
reikalus tvarko pranciškonai: 
kun. J. Vaškas ir kun. G. Bal
trušaitis. Klebonas įvedė tvar
ką, kad pamaldų metu religinį 
žodį gali sakyti ir parinkti pa
sauliečiai. Prof. A. Klimas pa
sakė prasmingą religinę kalbą 
Vasario 16 minėjime. Čia di
delio pasigėrėjimo sukėlė ir sti
prus Lietuvių Bendruomenės 
choras. Chorui vadovauja muz. 
J. Adomaitis. 

Rdchestery gyvena vargonų 
virtuozo a. a. Z. Nomeikos žmo
na, kuri turi juosteles įrašytų 
didžiojo muziko koncertų ir sva
joja sudaryti velionio vargonų 
muzikos • plokštelę. Uolus šios 
kolonijos ilgametis organizato
rius yra Amer. Liet. Tarybos 
vietinio skyriaus pirm. J. Jur
kus. Lietuvfams išsisklaidžius, 
nebegali veikti parapinė moky
kla. Tačiau veikia šeštadieninė 
lituanistinė mokykla, vadovau
jama Br. Krokio. 

Rochesteris turi savo lietuvių 
gydytojų ir inžinierių. Dr. VI. 
Zelis vadovauja sendraugiams, 
J. Laukaitis vadovauja studen
tams ateitininkams, o P. Klimas 
— moksleiviams. Jaunieji in
telektualai veiklūs ateitinin
kuose. Buvusio seselių vienuo
lyno patalpose įkurtas Jaunimo 

kur bus jį galima matyti Jau
nimo centro vakaronėje. 

1 kambaritĮ siejos nukabinėtos J 0 ' 
I meniškais paveikslais. Čia pat j 
' kabo ir Marijos Teresijos stam-1 
bia vaško antspaudą sutvirtin
tas Vienos (Austrijoje)" meno 
akademijos diplomas, padaręs jį 
scenos dekoratoriaus specialis-

Graži iniciatyva — mokyklos tu. Tačiau dabar jo kūryba 
klasėje mok. B. Krokio rūpės- plati, ypač originalūs ir budingi 
čiu sukurtas muziejus. Viskas medžio rėžiniai ir nuo jų atmuš- j 
taip dailiai išdėstyta ant stalų, ti grafikos paveikslai 
sukabinėta sienoje. Daug lietu- Dail. Dargis turi ir savo me-
viškų audinių, gintaro puošme- no studiją, kurios mokiniai su 
nu; drožinių, nuotraukų, įžy- juo pačiu vasario 28 — kovo 
miųjų žmonių paveikslų ir kt. 27 d. Nazareto kolegijoje ruošia 
Muziejų sukūrė mok. Br. Kro- parodą. 
kys su talkininkais. I Rochesteris palieka nepamirš-

Dailininko Alf. Dargio butas tarnus įspūdžius savo gyva tau-
yra tikras meno muziejus. Visų tinę veikla ir menu. J. Pr. 

Praėjusiais metais Rumunijo
je kunigystės šventiniai buvo 
suteikti 49 ortodoksų kunigų! 
seminarijų auklėtiniams. Vien' 
kovo - gegužės mėnesių laiko-Į 
tarpyje Rumunijoje buvo kon-j 
sekruotos 26 naujai pastatytos 
arba restauruotos bažnyčios. 
Kovo mėnesio pabaigoje visose 
Rumunijos ortodoksų vyskupi
jose vyko pastoralinės konfe
rencijos. Pastoralinių konferen
cijų dalyviai, vadovaujant vys
kupam ir teologijos profeso-

Miami) iš pamaldų į pamaldas, 
išbūna visą dieną be poilsio ir 
be pietų. Bet tos aukos jis ne
sigailėjo. Janina Narūne 

rip.m. e*rj»rgtė fem? "TVasinm-
kai — rumunų kalbos bei kul
tūros kūrėjai". 

Bažnyčia Rumunijoje amžių 
bėgyje sudarė stipriausią už-i 
tvarą slavų skverbimuisi į kraš- j 
tą taip išsaugodama bei stiprin
dama Rumunijos tautinę vie- ! 
nybę ir ugdydama literatūrinę 
rumunų kalbą. Nuo pat pra
džios Kristaus Evangelija Ru
munijoje buvo skelbiama lotynų 
liaudies kalba, iš kurios išsivys
tė dabartinė literatūrinė rumu
nų kalba. 

Pereitų metų gegužė3 mėnesį 
Pastoralinėmis konferencijomis 
visose Rumunijos vyskupijose 
buvo paminėta Rumunijos ne
priklausomybės šimto metų su-

i kaktis . 

Clevelando vilkiukai atžygiuoja į Kaziuko mugę 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

* 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
MiamL FICL 

PUIKIOS REKOLEKCIJOS 

Kun. dr. Vincas Andriuška 
eentras, kur organizacijos turi pastoviai dirba ir gyvena Ho-
savo būstines. 

Visa išeivija pažįsta rašytoją 
Jurgį Jankų. Nors jis jau pen-, 
smuikas, bet guvus ir kūrybin
gas. Ant vieno stalo guli jo ; 
tęsiamas rankraštis. Darbe nu-
kirsti trys kairės rankos pirštai i ^ ru^>1 

kliudo jam rašyti mašinėle, bet 
čia jam gera talkininkė žmona 
— rūpestingai jo knygas per
rašanti. Jo naujausia knyga "Ir 
nebepasimatėm", neseniai išleis
ta Liet. Knygos klubo, yra in
triguojanti — negali atsitraukti 
neperskaitęs vienu pradėjimu. 

Rašytojas su žmona yra gam
tos mėgėjai. Jų butas tai jau
kus gėlynas. O knygų lenty
nose darniai surikiuotos lietu
viškos kūrybos ir pasaulinės li-

mestead miesto parapijoje (30 
mylių į pietus nuo Miami). Jis 
yra antros kartos ateivių atsto
vas, bet puikiai kalba lietuviš
kai, nes yra buvęs Lietuvoje ir 

į ten studijavęs. Kun. V. Andriuš-
lietuvių religiniai ir 

tautiniai reikalai ir jis lankosi 
Miami lietuvių kolonijoje. Šiuo 
metu jis išrūpino ir suorgani
zavo kovo 16—17 dienomis re
kolekcijas St. Frances de Sales 

i bažnyčioje. Miami Beach saloje. 
Susirinkusiųjų gražus pulkas 
giedojo gavėnios giesmes. Kun. 
V. Andriuška, kun. E. Abromai
čio talkinamas, atnašavo šv. 
Mišias ir sakė pamokslus. 

VYRESNIŲJŲ 
SVEIKATOS PATIKRINIMAS 

Balandžio 10 d. nuo 9 vai. ry
to Hgi 3:30 po pietų Kelly 
aukštesniosios mokyklos patal
pose, 4136 So. California Ave., 
Chicago, HL (įėjimas iš Califor
nia gatvės pietryčių durų) Illi
nois departamentas senesniųjų 
reikalams (Illinois Dept. On 
Aging) drauge su Etninių vy
resniųjų suradimo projekto na
riais (Project Senior Ethnic 
Find) ruošia vyresnio amžiaus 
asmenų sveikatos patikrinimą. 
Šis patikrinimas skiriamas spe
cialiai Chieagos pietvakarių lie
tuviams ir lenkams. Lenkų šia
me ruože gyvena mažiau, tad 
daugumą atsilankančių, tikima
si, sudarys lietuviai. Nesusikal
bantiems laisvai angliškai bus 
lietuvių ir lenkų kalbų vertėjai. 
Kviečiami lietuviai ir iš kitų 
vietovių pasinaudoti tuo pati
krinimu. Bus tikrinama krau
jo spaudimas, akys, mažakrau
jystė, vėžio žymės burnoje. Šie 
visi patikrinimai bus atliekami 
veltui Norintiems už 5 dol. 
(laboratorijos išlaidoms padeng
ti) bus ištirtas kraujas chemiš
kai. Kad tyrimai būtų tiksles
ni, prašome bent 4 vai. prieš 
ateinant į Kelly mokyklą ne
valgyti nieko stipresnio, išsky
rus juodą kavą, arbatą ar 
gryną vandenį, ir dėvėti kūną 
nevaržančius drabužius. 

Šį sveikatos tikrinimą globo
ja televizijofi WMAQ 5 stotis, 
North-Park medicinos slaugių ir 
Brynman mokyklos, 

V. A. Račkauskas 

savo pamokslą daugybe gyvų 
pavyzdžių tiek iš nuodėmingų 
žmonių gyvenimo, tiek iš atsi
skyrėlių ir šventųjų gyvenimų. 
Antrą dieną kun. dr. V. An
driuška atskleidė klausytojams 
tikėjimo gelmes. Jis priminė, 
kad vaikais būdami, išmokome 
katekizmo ir manome, kad tai 
yra viskas, visai negalvodami, 
kad ir toliau reikia pažinti re
ligines tiesas, skaitant religinio 
turinio knygas, kurių yra įvai
riomis kalbomis. 

Preš rekolekcijas vyrai ir 
moterys ėjo išpažinties. Šv. Mi
šių metu ilgos eilės lietuvių ėjo 
prie komunijos, giedodami ga
vėnios giesmes, padedant var
gonininkui Petrui Steponavičiui 
(Stevens). 

, Pirmąsias Miami lietuvių re
kolekcijas tenka laikyti gerai 
pasisekusiomis, nes kun. V. 

Pirmąją rekolekcijų dieną į Andriuškos pamokslų klausėsi 
kalbėjo apie žmogaus sielą,' gausiai susirinkę lietuviai. Te-
kuri dažniausiai mūsų yra ko patirti, kad kun. Vincas An-
smulkių reikalų jūroje skandi- driuška, važinėdamas netrum-
nama. Kalbėtojas pailiustravo pus nuotolius (Homestead — 

A. t A. ANELEI ŽEMAITIENEI mirus, 
jos dukrai dr. VINCENTO*AI JURKŪNIENEI. Gyd. 
Korp! 'Tratami tas-Ii thuanica Patria" narei, jos 
vyrui inž. JONUI JURKŪNUI ir visiems giminėms 
reiškia giliausią užuojautą ir kartu liūdi 

• 

Gydytoju Korp! 
JFralernitas.Lithuanica Patria" 

Hj^fl 

IPASSBOOK 
SAVINGS 

Q n « r t « r l y 
OUUSAVtNOt 
comFicATit7^»* 
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ATOUtt0WtMB 
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TO CIT Y O U R I N C O V H 

INSURED 

4 

Mutual Federal 
Savings and Loan [2 

8 8 VVBST CEIMAK MMD 

BNJMi Noa. * * . f * t .9 -4 4fcar.»* ta t . t-& 

ISERVING CHICAGO AND SUBURBS SIHCE 190$ 

* 
A. A. 

DKAWBAS, pšaS&aĮėafe, 1975 rr.. Trcrc mėr.. 3l d. 

Mielam pusbroliui 

A. t A. KUN. EUGENIJUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, jo brolį kun. ANTANE SABALIAUS
KE seseris VIKTORIJA ORZNTIENį ir PAULĘ 
DAMBRAUSKIENĘ, Lietuvoje broli JU0ZA ir seseri 
REGINĄ nuoširdžiai užjaučiu. 

Ona Pankienė 

E U G E N I J A J O N K A I T I E N E 
PARTELKĖNATTĖ 

Gyveno 2418 W. Marąuette Rd., Chicago, Illinois. 
Mirė kovo 29 d., 1978, sulaukus 51 m, amžiaus. ' 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Amerikoje išgyveno 20 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincas, brolio sū

nus, Kanadoje 2 pusbroliai, 2 krikšto sūnūs: Chicagoje 
Jonas Sasnauskas ir Kanadoje Vaidotas Matukaitis, ir ki
ti gimmės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Marąuette Parko Namų Sav. dr-jai i r Chi
eagos Britanijos-Anglijos Lietuvių klubui. 

Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 1 d. iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Lietuvių Tautines ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs: VYRAS IR GIMINES 

Laid. direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345 

' A. f A. 

KUN. EUGENIJUI SABALIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, broliui kun. ANTANUI SABA
LIAUSKUI, seserims VIKTORIJAI GRENTIENEI ir 
PAULINAI DAMBRAUSKIENEI bei kitiems šeimos 
nariams Amerikoje ir Lietuvoje, gilią užuojautą 
reiškiame. 

MARIJA IR ALFONSAS NOREIKAI 
BIRUTE R A Z M I N I E N J E 

R. IR J. TAMULIAI 
GRAŽINA IR VYTAUTAS ŽUKAUSKAI 

A. t A. JONUI VARNUI mirus, 
skausmo prislėgtiems žmonai JULIJAI, sūnui AL
GIUI su šeima ir kitiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Bronė Januškevičiene, 
duktė Danute ir suims Algis 
su šeimomis 

ReiSldame nuoširdžiausią padėką už mūsų mylimos motinos 

A. f A. MARIJOS GIRDVAINIENĖS 
nepaprastą globą jos sunkios ligos metu: dr. V. Tumasoniui, seselei Bi
rutei Paulauskas-Rizzuto, Lietuvos Dukterų dr-jos namų šeimininkei 
Onutei Kartanienei ir Lietuvos Dukterų draugijai. 

Mes nerandame tinkamų žodžių išreikšti padėką už patirtą tokią 
krikščionišką artimo meilę. 

Vytautas ir Kęstutis Girdv ainiai 

A. t A. KUN. EUGENIJUI SABALIAUSKUI -
Lietuvoje mirus, seseris VIKTORIJA ORENTIENE 
su seimą, PAULINA DAMBRAUSKIENĘ ir broli 
kun. ANTANE SABALIAUSKĄ ir kitus gimines 
užjaučiame ir liūdime. 

Olga ir Vladas Vaičaičiai 
Janina Ir Vladas Jukneviciai 

A. t A. FILOMENAI BUTĖNIENEI mirus, 
seserį VANDĄ URBONIENĘ su ŠEIMA ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučiame. 

Kazimiera ir Eugenijus Vaišvilai 
Liuda ir Algis Dargužiai 

E U D EI K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

OOVYDAS P. GAIDAS Ir GERALDAS F. DAINUO 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Aveaut 
Telefonai LA 3-O440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hormttaga Avonuo 
Telefonas — TArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 
6845 SOUTH WESTERN/VE 

• 
Trys ModemHMcos Koplyčios 
Mašinoms Vieta 
Tel. 737-8600 
TeL 737-8601 

P K U 
TĖVAS IR S0NUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODBBBrttKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St. Tol. GRovenhill 6-2345-0 
I4 I0 So. 50tta Ave.f Cicero T0wnhall 3-2108-0 

AKSTĮ AUTOMOBILIAMS STATYT* 

• 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS Ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 SO. L1TUAMCA AVE. TeL YArds 7-8401 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Vlrgmia 7-0672 
2424 W. 69th STREET TeL KEpnblic 7-121S 
11028 South west Higfmay, Palos HilK UI. U-l. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 SO. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-3572 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 SO. IJTTANICA AVE. TeL YArds 7-1188-89 

POVILAS I. RIDIKAS 
8334 SO. HALSTED STRfET TeL YArds 7-1911 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 SO. 50th AVE., CICEjBO, ILL. TeL OLympfe HOOT 

r 



( > 

DRAUGAS, penktadienis, 1978 m. kovo mėn. 31 d. 

X Šv. Kryžiaus ligoninė ren
gia cukraus liga sergantiems 
(diabetikams) specialius kur
sas supažindinti su šia liga ir su 
būtinu šios ligos metu maisto 
tvarkymu. Kursai prasidės ba
landžio 13 d. Kursų dėstyme 
įeis k'ausimai apie insulino var
tojimą, dietą, fizinį saugojimą-
si, laboratorinius tyrimus ir 
cukraus patikrinimą kraujue, 

Pamokos 
bos balandžio 13, 17, 18, 19 ir 
20 dienomis 7—9 vaL vakarais. 
Registruotis reikia iš anksto: 
telef. 434-6700, ext. 254 arba 
255. 

X Kun. J. Prauskis balandž'o 
4 d., antradienį. 7:30 vai. vak. 
skaitys paskaitą ir rodys skaid
res apie Sibirą Chicagos univer
siteto studentams International 
House patalpose. Paskaitoje 

X Dr. Mindaugas Vygantas, 
Illinois universiteto profesorius, 
opthalmologas, retinos specia
listas, balandžio 1 d. 6 vaL vak. į taikantis prie dietos 
per TV 28 stotį kalbės apie re
tinos sutrikimus. 

X Šono Lietuvių Evangelikų 
liuteronų parapijos moterų 
draugija "Rūta" švenčia savo 
dvidešimt penkerių metų sukak
tį šį sekmadienį, balandžio 2 d., 
11 vai. ryto bažnyčioje su iš
kilmingomis pamaldomis ir pro
grama. Po programos parapi-i 
jos salėje bus gardžios vaišės. 
Visi nuoširdžiai, kviečiami daly.į ^igmx* bes lietuvių kančias 
vautL 

NABUCCO OPEROS PASTATYMAS 11L. 
SENASIS TESTAMENTAS 

K. Donelaičio Ut mokyklos antro sk. 
bes sukakties minėjime 

mokiniai deklamuoja J. Minelgos eilėraštį Lie* uvos nepriklausom y-
Nuotr. J. Tamu'aieio 

X Vakaronė Jaunimo centro 
kavinėje šiandien 7 vaL vak. 
Tai vakaras su rašyt. J. Jan
kumi 

x Ses. Juline Rėvas, šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos narė, 
ilgai dirbusi kaip mokytoja, 
baigusi gailestingųjų 

'Sibire. 
x A. a. Mary NorvHJe viene-

iŠ A R T I I R T O L I 
> 

L A. VALSTYBĖSE 
rių metų mirties sukakties pra
nešime, spausdintame kovo 28 
d. laidoje, įvyko korektūros s h a - W i s - ^ ^ ^ Pammėti 75 
klaida. Paraše turėjo būti žen- me-V ~ deimantinį jubiliejų su 
tas (ne žentai). Už klaidą atsi- b a ^ e t u > programa ir 
prašome jEagles Ballroom salėje 

X DaH. Magdalena Stankū- **<> 2 2 *-• šeštadienį 7 vaL vak. 
seeerų . leaį padovanojo Lietuvių fon- Jubiliejinės Mišios ir susitiki-

mokshis. pradėjo dirbti Šv.Įdui vieną savo naujausių grafi- m a s m ^^y*3™?* t*18 P*""51-

lietuviškas verpimo ratelis trau
kė žiūrovų akį. Juodienės or-

— Šv. Petro parapija Keno- i g a n ^ o ^ uetuviška virtuvė 
turėjo didelį pasisekimą. 

šokiais 
balan-

Antanas Do\vdaitis, St. 

AUSTRALIJOJE 
— Hco. MaJcolm Fraser, Aus

tralijos ministeris pirminin
kas, Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga maloniai pasvei-

Kryžiaus ligoninėje kaip regis
truota seselė. Ji jau yra atli
kusi greitosios pagalbos, šir
dies ligų ir vėžiu sergančiųjų 

šeimos radijo 

kos darbų paveikslą 
raštinei papuošti. 

X ''Laimingam pensininko gy-
. venknui gairės", šia tema bus slaugymo praktiką ir bus labai L ^ ^ ^ ^ 

naudinga kgoninei. | šį šeštadienį, nuo 9 vaL rvto, 
x Prof. dr. Joana Rirvaitie- gofįjog Bzrkus 

nė, pasinaudodama Velykų šven- j valandos metu. 
temis, su visais trimis sūnumis, x p e r y# ^ [: 

Romu, Edvardu ir Tomu, išvy- VISTA bendradarbi, cicer škiai 
ko į Miami Beach, Fla, poilsio. 
Dr. J. Kirvai'ienė profesoriau
ja Morain Valley Community 
College, kur dėsto biochemijos 
mokslus jau dešimtus metus. 
Jos vyras prof. dr. Kęstutis Kir
vaitis eina atsakingas pareigas 
kaip vyriausias kompiuterių sis
temos vadovas International 
Harvester bendrovėje. 

X St Xavier College (103 ir,g*i" 1 0 

Central Park Ave.) nuo balan- a ž i u -
džio 1 iki 9 d. ruošia kiekvieną 
dieną pavasario festivalius. Di
džiausias pasirodymas — oro 
balionai — bus šį sekmadienį 
nuo 1:30 vai. Ketvirtadienį 
balandžio 6 d., nuo 11:30 vaL 
bus įvairių tautų meno dalykų 
paroda, tarp jų bus lietuvių, 
ispanų, prancūzų ir japonų. 
Įėjimas laisvas. 

naudingai praleisti laiką ir pa
ilsėti. 

KANADOJE 
— PLD organizacinio komite

to posėdis įvyko kovo 18 dieną 
Prisikėlimo parapijoje, Toronte. 
Atstovaudami PLB v-bai, JAV 
LB. Kanados LB, ŠALFASS, 
PLJS ir PLD organizaciniam! 
komitetui bei kai kurioms jo 
komisijoms, dalyvavo šie asme
nys: A. Banelis, P. Berneckas, 
M. Chainauskas, K. Dočkus, P. 
Dunderas, J. Gaila, V. Ignaitis, 
D. Juozapavičiūtė, J. Karka, R. 
Kasparas, S. Kuzma, J. Sima
navičius, dr. J. Sun gailą J. Vai-
čeliūnas ir sol. V. Verikaitis. 
Posėdžiui pirniininkavo J. Sima-

Labai'prof. Aldona AugustinavičienėInavičius, Kanados LB ir PLD 
•apie V. Alanto romaną "Iiep-!organizacinio komiteto pirmi-

x J. Phaiip^ Tuscon, Arizo-; kalnio sodyba". J ninkas. Buvo padaryti praneši
na, atsiuntė "Draugui" ma'o- i — P1"**- Jonas Balkonas, gyv. mai ryšium su tokiais reika-
nhis sveikinimus ir nuoširdžią Į St. Petersburg Beach,, Fla., at- lais: Dainų švente, PLB seimu, 

vykęs į Juno Beach kovo 3—5 Sporto žaidynėmis, PLD iždu,! 

ido P1!03 salėje balandžio 23 d, 
sekmadienį. 3 vai. p. p. Kvie
čiami mokyklos graduantai, bu
vusieji ir dabartiniai parapie-
čiai ir apyl'nkės draugai atsi
lankyti į ši didelį minėjimą. Re
zervuoti vietas skambinant tel. 
414 _ 551-8681 prieš balandžio 
10 d. 

— Vytautas ir Sigita Aušro-
Mar. N r Vladas •"• i š Kanados Velykų švenčių 

Grybauskas, dėkodami už Vištos P ^ S * a t o s togavo Juno Beach, 
teikiamas informacijas vyies- F l a - P*8 b r o U B r o n i u k b r o l i e -
niųjų reikalams, aukojo "Drau- n " V e r o n i k * Aušrotus. Su jais 
gui" po 5 dolerius. Nuoširdžiai k a r t u *tost°&™ ^ d u k r a m o " 
dėkoiame jkytoja Aldona Šimonėlienė ir 

X Roma Murphy, Indianapo- S : ? i t o s m a m v t ė O** Jonaitienė. 
Ha Ind. pranešdama apie ad- — U B. CIevelando apylinkės 
reso pakeitimą ir atnaujindama; vakaronėj penktadienį, balan-
prenumeratą, atsiuntė "Drau- d^o 14 d , 7:30 vai. vak. kalbės 

dolerių auką. 

Petersburg Beach, Fla, gražiai ( kino lietuvius. Savo kalboje, 
įsikūrė. Jo gražiam sode pa-j kuri buvo perduota per radiją, 
vėsiaį salione knygų spinta, Į pasidžiaugė lietuvių bendruo-
laikraščiai, traukia gyventojus, mene, kurių Australijoje esą 

Ant stalo guli Senojo Testa
mento dvi storos knygos, 2286 
dideli puslapiai 

Jei ne Lietuvių opera, tai 
turbūt taip ir nebūčiau prisika
sęs iki paskutiniojo didžiojo 
pranašo Danieliaus pranašysčių. 
Knygų knygoje skaitau apie 
Nabukodonosarą, Babilonijos 
karalių. Kai libretistas Solero, 
susižavėjęs Babilonijos istorija 
parašė libretą, o muzikas Verdi 
sukūrė operą, kad liežuvis be
tariant vardą nenulūžtų, su
trumpino karaliaus vardą į Na-
bucco. Tad dabar to vardo 
operą ir manysime, gražia mu
zika žavėsimės ir grįšime į tuos 
didinguosius metus (605—562 
m. prieš Kristų), kada skambė
jo garsios Danieliaus prana
šystės. 

Menasi pirmoji Lietuvių ope
ros sušaukta spaudos konferen
cija Matau veidus muzikų, 
dainos meno puoselėtojų. Koks 
didelis tada buvo jų užsimoji
mas. 

Stebhi repeticijoje vieną iš 
puikiausių operos vietų, kuri 
pavergtiesiems, ištremtiesiems 
bei svetur gyvenantiems yra la
bai brangi, viliojanti tėviškės 
pasiilgimo garsais. 

Zaccarijas pranašauja Babi
lonijos žlugimą ir drąsina sa
vuosius: "Atsibuskite, broliai, 
mano lūpom byloja Dangus*! 
Pažiūrėkite į naują rytojų, ten 
jau krinta prakeikto ištrėmimo 
pančiai. . .". 

Ir mes paskęstame mintyse 
apie savo gimtąjį kraštą, vis 
su viltimi žiūrėdami į naują ry
tojų. 

Nusileidžia uždanga. Po pra
našo Zaccarijo žodžių visų vei
duose suspindi laimė. 

Išeinant iš salės susi tinku su 
Lietuvių operos veikliuoju en
tuziastu vicepirmininku Vado
vu Momkum. Jis sako, kad 
"Draugo" redaktorius rašyt. 
Aloyzas Baronas ir aš. esą 
švenčiame dešimtmeti, kai tal
kiname operai Gal ir daugiau 
turėtų būti metų, bet ir dešimt
metis yra mažas lašelis, pagal-

choristus, 
kus, muzikus, scenos technikus 
bei darbuoto nis. Daug spaudos 

10.003. — "Tai nėra didelė ben- i žmonių atėjo į talką operai, laik-
druomenė, bet prisidėjo Austrą- j raščių redaktoriai noriai spaus-
lijoj visose sri tyse: akademinė-!<jmo jų straipsnius, 
je, kultūrinėje, profesinėje 
Sveikinu visą lietuvių bendruo-

Ir mirgėjo spaudoje straips
niai, nuotraukos apie solistus,, _,. _ ,. . 

^ • • J 5« • vora. Gimtadienio proga už-
rezisienus, dailinin- _ . 

Kaip greitai prabėgo dešimt-

pūsime žvakutes ir palinkėsime 
sau dar ilgų, ilgų metų Lietu
viu operos tarnybai 

Lauke pasitikome ilgesingą 
pavasarį, žvarbus vėjas maišė 
sniegą, lietų ir klojo kelią ledo 
sluoksniu. Už kelių dienų čia 

menę jos kultūros ataekimuo- i m e t*> dvidešimtmetis, — to-j pasipils tūkstančiai lietuvhr ir 
se, praturtinant Australijos ben- | ^ g^voju. Gal širmenimis j šiltas pavasario vėjas džiugins 
druomenę. Mano vyriausybė i Pasipuošė solistų plaukai, kei-i jų širdis. Nuo rytų ir vakarų, 
seka daugiakultūrinę politiką.! t ė s i dirigentai, muzikai, choris-j šiaurės ir pietų, nuo Beverly 
Sveikinu lietuvių kultūros f es- i ̂  *** CfPeFM m e n a s ™ a u * 0 ' S h o r e s * Rockfardo trauks bū-

šakojosi, vis naujais riais Lietuvių operos mylėto
j a i Vytautas Kąsnis 

tivalius ir kitas kultūrines ap- P l a «a u 

raiškas". Ministeris taip pat l e d a i s pasipuošdamas 
pasidžiaugė Australijos lietu
viais skautais ir jų suruošta 
šaunia stovykla, o taip pat jų 
svečiais iš Amerikos ir Kana
dos. 

• 

auką. Dėkojame. 
X Bronius Arbataitis, Chica-! e i e n o i n i ! f Pavedė rekolekcijas JAV finansų komisija progra 

Šv. Povilo 

X Tradicinis "Grandies" va
karas įvyksta balandžio 15 d 
7:30 vai. vak., Jaunimo centre. 
Programoje tautinių šokių ir sti
lizuotų ratelių pynė: "Kai aš šo
kau, su šelmiu berneliu"... Šo
kiams gros A. Stelmoko orkest? 
ras. Stalus užsisakyti pas p. 
Birutę Lintakienę, teL 423-5718. 
{ėjimo auka 12 doL suaugusiam 
ir 5 dol. studentui įvertinkime 
šokėjų pastangas dalyvaudami 
su savo svečiais "Grandies" 
tradiciniame vakare. (pr.). 

x Rytoj Verdi "Nabocco" 
operos premjera. Kas dar ne
suspėjo įsigyti bilietų, gali jų 
dar gauti dienos metu Vaznelių 
krautuvėje, o nuo 6 vaL vak. 
jau Marijos mokyklos bilietų 
kasoje. Visus kviečia į šią me
tinę šventę atvykti Lietuvių 
Opera. (pr.). 

x Mokytojas -J. Kavaliūnas, 
P. L. B. \icepirmiiunkas švieti
mo reikalams, kalbės Dariaus -
Girėno lit. mokyklos 15 metų 
sukakties minėjime balandžio 
9 d., 3:30 vai. popiet Jaunimo 
centro didžiojoj salėje. Karšta 
vakarienė Stalus rezervuoti 
skambinant tel. 737-8871 arba 
687-9226. (pr.). 

x Reikalinga raštininkė — 
Mutual Federal Savings and 
Loan Association of Chicago. 
vSkambint 847 7747. (ak.). 

X 1978 m. kelionių j Vilnių 
tvarkaraštis jau paruoštas. Tei
raukitės pas Marių Kielą, 6557 
flo. Talman Ave, Chicago, H 
60629 teiet 787.1717., (pcJ. 

go, JJL, pasinaudodamas "Drau
go" paskelbtu lietuviškų knygų J į ^ H f 5 

išpardavimu ir jų papiginimu, 
prisirinko įvairių leidinių už 
52 dolerius, šiuo žygiu jis pa- P a m o k s I s u susilaukė daug klau-
pildė savo knygų rinkinius ir pa- S v t oJ , l -
rėmė lietuviškos knygos leidi-' *̂ P«*»n.hnrp» LB aPv-
mo pastangas. Dėkojame. 

x Aukų atsiuntė: 4 dol. — 
Juozas Diamentis; 3 dol. — R. 

katalikų parapijos ma, Garbės komitetu. 
Jam talkininkavo botvarkėje numatytų 

Po dar-
reikalų 

P pažinčių klausyme kun. And
rius Senkus. Prel. Balkūno 

dar buvo tartasi informacijos, j 
nakvynių ir kitais techniškais 
reikalais. 

linkės metinis narių susirinki
mas šaukiamas balandžio 5 d 
6 vai. vak. Floridos lietuvių! S o n u o s e 

klubo salėje. Bus valdybos ir 
Kašubą: 2 dol. - G. Gaputis. k o m i s i j ų ^ ^ ^ &ptaxti 
Visiems tariame ačiū. j a t e i t i e s ^ ^ p l & n a i ^ v e m n , 

X A. a Mary Nor\ille viene- karna dalis valdybos narių, 
rių metų nurties sukaktį minint, j — St. Petersburgo etninių 
šv. Mišios už jos sielą bus atna- j grupių festivalyje kovo 17—19 
šaujomos balandžio 1 d, šešta
dieni, 8:30 ir 9 vai. ryto Tėvų 
jėzuitų koplyčioje. Tuoj po pa
maldų bus šventinamas pamink
las Šv. Kazimiero kapinėse — 
sekcija 70, blokas 24. Giminės, 

dienomis gražiai pasirodė sce
noje per 40 tautiniais rūbais 
dėvinčių lietuvių grupė daino
mis ir šokiais. Vadovavo muz. 
P. Armonas ir A. Kamiene. 
Stiprūs balsai ir šokiai žavėjo 

draugai ir pažįstami kviečiami tūkstančius žiūrovų. L>ailinin-
dalyvauti pamaldose ir paminklo ko Juodžio meno paroda puikiai 
pašventinime. (pr.). | suorganizuota Juozo Jakščio 

— Toronto eismo komisija 
TTC uždraudė savo požeminio 
traukinio traukinio stotyse, va-

ir kitur iškabinti pla
katus "Respect Life", kviečian
čius visuomenę gerbti žmogaus 
gyvybę bei protestuojančius 
prieš negimusių žudymą. Dalis 
visuomenės protestuoja prieš 
tokį spendimą ir rašo laiškus 
dienraščiams. Toj» akcijoje da
lyvauja ir lietuviai "The Toron
to Star" vasario 22 d išspaus
dino Vinco Kolyčiaus laišką, 
kuriame protestuojama prieš 
šališką pareigūno sprendimą, 
nes jis nedraudęs piaka*ų prie
šingos pusės, būtent, "Planned 
Parenthood" draugijos. 

— f Baltiečių Stadijų puose
lėjimo draugijos AABS konfe-

CHICAGOS 
ŽINIOS 

KAIP SUŽINOTI LAIKA? 
Nuo balandžio 1 d Chicago je 

tiksliam laikui sužinoti telefo
nas bus 936-3636. 

BRANG CS ŠOFERIAI 

Nauja sutartimi Chicagos au
tobusų vairuotojai gaus po 8,62 
dol. valandai Tik San Diego 
miesto šoferiai gauna po 16 et. 
didesnį valandinį atlyginimą. 

UŽSIDARO 

Hartfordo LB valdybos pirm. Ste
ponas Zabulis kalba Lietuvos ne
priklausomybes minėjimo atidary
me vasario 19 d. Hartforde 

Nuotr. A. Dziko 

VOKIETIJOJE 

Providence — S t Mel aukš
tesnioji mokykla 119 S. Central 
Chicago je, birželio mėnesį nu
matoma uždaryti, nes pastato 
remontas pareikalautų 200,000 
dol, o mokinio laikymas mo
kykloje kainuoja 1,335 dol. me
tams ir arkivyskupijai tai per
sunki finansinė našta 

8,000 TARNYBŲ 
•. 

Įkūrimas prekybos centro bu-
vusiame skerdyklų rajone duos 
8,000 naujų darbų Chicagos 
miestui 

STINTŲ GAUDYMAS 

Nuo šeštadienio Chicagoje 
prasideda stintų gaudymo sezo
nas. Balandžio 1 dieną prasi
deda ir meškeriojimo laikas 
parkų kūdrose. 

METTNfcS PAJAMOS 
• 

Amerikos gydytojų draugija 
kurios centras Chicagoje, pa
skelbė, kad ridutiniškai gydy
tojo metinės pajamos 1976 m. 
buvo 64,000 doL Vyriausybės 
įstaigos skelbia, kad vidutinės 
metinės gydytojo pajamos yra 
62300 doL 

— Hanau įvyko LB apylin
kės visuotinis narių susirinki
mas. Pirniininkavo kun. A. 
Bernatonis, sekretoriavo Alber
tas Sivokas. Metinės veiklos 
apyskaitą pateikė pirmininkas 
A. Kemeraitis, finansinę apy
skaitą apžvelgė Kimleris. Į 
naują valdybą išrinkti: A. Ke
meraitis — pirmininkas, Albi
na "VVeiher ir Jadvyga Sater-
nus; kontrolieriai — • Fr. Wei-

ATNAUJINA PASTATUS 
Chicagos šiaurinėje dalyje 

privačiomis lėšomis pradeda
mas atnaujinimo planas. Bus 
atremontuoti penki Victorian 
stiliaus rūmai tam išleidžiant 
10.5 mil. dol 

MIRTINA NELABU: 

Ingrida Pancerytė ir Karina 
Langytė. Scenos vaizdelis pa
rašytas eiliuota kalba ir suside
da iš 5 dalių. Vasario 16 d mi- _ , , . . . , _ xf. . . 

... . _ ,„ Pohcininkas R. Mieszkowski, neumas pradėtas rytą vėliavos _„ • ± *. * , , -»*. Ll7 _= J ^ I * v._ 36 m, mirė Svč. Marijos Naza-

rencijos proga rengiamą dailės her ir Albertas Šivokas. Prieš j 

CIevelando Grandinėlės šakCjų 1978 metų valdyba: (iš k.) Rūta Gied
raityte, Dana Palubinskaitė, Daiva Marcinkevičiūtė, Dalia Rydelytė. 
Grandinėlės pirmasis pasirodymas įvyko 1953 m. šie metai grupei yra 
sukaktuviniai metai. Sukakčiai paminėti iventinis Grandinė'ės vakaras 
įvyksta balandžio 8 d. Clevelande. Balandžio 30-tą. koncertu Detroite 

parodą buvo atrinkti keturių 
lietuvių dailininkų darbai. Ver
tintojų komisija, kurioje iš lie
tuvių pusės buvo dr. Joana Vaš-
tokienė, vieną iš penkių premi 
jų paskyrė Jurgio Račkaus li
tografijai; viena teko latviui, 
kitos tys — estų dailininkams 
Paroda bus Toronto universite
to Hart House galerijoje ge 
gūžės 10 — birželioo 4 dieno
mis. Ten pat vyks ir estų Me
no Centro suorganizuota baltie
čių skulptūros paroda 

— Kun. A. Kezys> SJ.. buv 
Jaunimo centro direktorius 
Chicagoje. Lietuvos kankinių 
parapijoje pravedė gavėnios 

susirinkimą įvyko ekumenines 
pamaldos: šv. Mišias aukojo 
kun. A. Bernatonis, pamokslą 
pasakė ir maldas skaitė kun. 
Fr. Skėrys. Po pamaldų atlik
ta programėlė ir vaikų apdova
nojimas. 

— Vasario 16 šventė 
kietijoje ne tik minėta, bet ir 
tikrai švęsta turbūt tik lietuvių 
gimnazijoje ir 8591 LS lie'uvių 
kuopoje Schwetzingene. Ta die
na ir gimnazijoje ir kuopoje 
buvo nedarbo diena. Vasario 

pakėlimu, giedant tautos him
ną Kaimo bažnytėlėje šv. Mi
šias aukojo kun. A. Bernatonis, 
patriotinį pamokslą apie laisvės 
sėklą pasakė kun. Fr. Skėrys. 
Pagrindinę minėjimo dalį pilies 
salėje pradėjo direktorius V. 

i Natkevičius. Gimnazijos kura-
torijos valdybos pirmininkas 
kun. Alf. Bernatonis savo pas
kaitoje kalbėjo apie aisčių ap
sigyvenimą Baltijos pajūry, Lie
tuvos valstybės įkūrimą, jos 
vestus karus rytuose ir vaka
ruose. Meninę dalį pranešinėjo 
R. šilėnaitė, tautinius šokius 

. Vo-! akordeonu palydėjo L Morku-
naitė. Mokyt M. Dambriūnai-
tės vadovaujama tautinių šokių 
grupė pašoko. Mergaičių an-
sambl'ukas (V. Dumčiūtė, L. 
Morkūnais, K. Panavaitė, A. 
Pauliukonytė ir R. Šilėnaitė) 

16 gimnazijoje šventė pradėta! padainavo Leiskit į tėvynę ir 
Kaip grįžtančius namo paukš
čius. Vasario 17 d šeštos pa-

vaidinimu "Nuo Valančiaus iki j mokos nebuvo. Vietoje jos mo-

vasario 15 d. vakare kun. J. 
Dėdino parašytu ir surežisuotu 

susitelkimą. Torontiškiai labai 1918". Vaidino IV ir V klases, kiniai ir dalis mokytojų klausė-
Granduiėlė pradedT savo^MtrąTŽ-tį. S g ^ ž e s ^ l ^ ^ p ė ' s o k a ^ K e n t ' patenkinti kultūringomis ir gi- mokinės: Lidija Kairytė. Danu- si dr. A. Štromo pranešimo apie 
State universiteto festivaly Įliomis koE&readjomja, I tė Giesaite, Olga Sereikaitė, • aovieUnj žmogų,. 

reto ligoninėje. Jo galva buvo 
peršauta vienos Norvegian * 
American ligoninės gaiL sfeprs, 
kuri, kilnodama pohcininkd" re
volverį, per klaidą iššovė. 

iimiiiiiimiiiimimiiitiiMiminttmiiiiiii 
K9 tik išėjo iš spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

TRYS D R A M O S 
1. RŪTELĖ, 4 v. dram*-"' 
2. SAULĖS ROMAI, 4 v. dra

ma . •«, 
3. ŽMOGUS IR TILTAI, 3 v. 

drama 
Rinkinys dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti. 

Kaina su persiuntimu $6.55. 
Ufsisakyti: 

D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, Dl. 60629 
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