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Salvadore neramu 
SAN SALVADOR. — Kairie

j i Salvadoro revoliucionieriai iš
s ta tė savo keturių žuvusių na
rių kūnus miesto katedroje, kur 
juos lankė giminaičiai ir kovos 
draugai. Vyriausybė apkaltino 
komunistus dėl katedros aikš
tėje įvykusios panikos ir žudy
nių. Vyriausybei pritarė ir JAV 
ambasadorius. 

Antradieni Salvadore 10 me
t ų sukaktį šventė Liaudies re
voliucinė armija. Susprogdinta 
16 bombų, mieste girdėjosi šau
dymas. 

Siekia įkaitams 
geresniu sęlygu 

Washingtonas. — Valstybės 
depar tamentas paaiškino, kodėl 
vyriausybė siekia amerikiečių 
įkaitų perkėlimo iš "studentų" 
kalinimo į vyriausybės rankas. 
I š 53 amerikiečių, trys, jų tarpe 
ambasados eharge d'af f aires 
Bruce Laingen laikomi namų 
arešte I rano užsienio reikalų mi
nisterijoje. Čia jie turi daug ge
resnes gyvenimo sąlygas, gali 
susisiekti telefonu su JAV-mis. 
juos aplanko kiti užsienio diplo
matai. 

Baleto šokėjas 
grįžo į Maskvą 

IRANO ĮKAITAI 
LIEKA, KUR BUVĘ 

Nepasitvirtino įkaity perkėlimo viltys 

Didysis Ketvirtadienis — Paskutinė Vaka •amentij įsteigimo diena. 

-» Cmriot i i V>n. 

Skilimas graikų 
komunistų partijoj 

Atėnai. — Sovietų žygis į 
Afganistaną labai pakenkė Grai 
kijos komunistų partijai. Anks
čiau iš partijos pasitraukė apie 
400 narių, protestuodami prieš 
graikų partijos paklusnumą 
Maskvos diktuojamai linijai. 

TAIVANE 
IŠDAVIKŲ 

BAIGĖSI 
TEISMAS 

Nacionalistu režimas mažiau bijo kritiku 
Taipejus. — Taivano opozici-j 

jos veikėjų teismas patraukė 
Vienintelis teisiamųjų ryšys su 

, _....,. ., Pekinu buvo pagrįstas vieno 
Antradienį paskelbta, kad dar j p a s a u i į 0 spaudos dėmesį, nes j is ; kaltinamojo kelionės į Kiniją 

- - • " - - - — " - motyvais. Tačiau kaltinamasis 
\ paaiškino teisme, kad jis kelia-

68 nariai pasirašė partiją smar-1 a tįdengė naują nacionalistų vy-
kiantį memorandumą ir pasi- j , į a u g y bės Taivane stilių, neį
traukė iš narių. Partijos va-1 

. i r 
Anksčiau opozicijos nariai bū
davo teisiami slaptai arba jie 
tiesiog dkigdavo be jokių 
teismų. Teisme stebėtojais daly
vauja Taivano laikraščių atsto
vai, International Amnesty, 
presbiterionų bažnyčios, užsie
nio spaudos agentūrų stebėto-
iai. Jau pats teismo viešumas 
laikomas nepaprastu posūkiu' 
Taivano nacionalistų politikoje. 

Pernai gruodžio mėn. pietinia
me Taivano mieste Koahsiunge 
įvyko opozicijos demonstracijos, 
kurios virto riaušėmis. Policija 
suėmė 44 asmenis. Aštuoni de
monstracijos vadai teisiami, 
sprendimas dar nepaskelbtas, 
tačiau jiems gresia ilgos kalė
jimo ar net mirties bausmės, 
nes -3e kaltinami valstybės iš
davimu. Kiti 36 kaltinamieji 
apkaltinti mažesniais nusikalti
mais. 

Tarp kaltinamųjų yra Huang 
Hsin chien, parlamento narys, 
žurnalo "Formoza'' leidėjas. Ki
ti septyni, jų tarpe dvi moterys, 
visi inteligentai, siekę, pagal 

lėto šokėjas, kuris pabėgo iš sa- \ dovybė aiškinasi, kad tie nariai 
vo grupės sausio mėn. Romoje, b u v 0 išmesti, nes jie esą dešinio 
Jur i Stepanov nutarė grįžti į | sparno oportunistai, buržuazinis 
Sovietų Sąjungą. Jis gyveno su I elementas. 
draugais netoli Washingtono.! p a r o d a M a s k v o j e 
tačiau antradienį pranešė vals-, J 
tybės departamentui, kad jis Į Maskva. — Daugiau negu 
nori grįžti į Maskvą. Palydėtas l penki tūkstančiai maskviečiu 
dviejų sovietų diplomatų, j i s ' dviejų savaičių bėgyje aplankė 
nuvyko į Dulles aerodromą ir Maskvoje įvykusių nekonfor-
įsėdo į. Aerofloto lėktuvą, ku- ' mistų rusų dailininkų parodą. 
r is jo laukė 55 min. Šokėjo drau- • Parodos organizavimas, tačiau, 
gas Juli Vzorov įtaria, kad Ste- nepraėjo be sunkumų. Parodos 
panovui buvo padarytas spaudi- rengėja — oficialioji grafiko3 
mas sugrįžti. \ dailininkų sąjunga — susipaži-

v g į nusi su dailininkų pristatytais 
Čade nemažai į kūriniais, beveik pusę paveiks-

v. .» į lų atmetė, laikydama, kad juo-
pnvaciu armijŲ ; se ^ p e r d a u g reiigimo įkvė-

Paryžius. — Čado civiliniame pimo. Reaguodami į šį sąjun-
kare, k u r iki šiol kariavo pre- į gos nutarimą, visi dailininkai 
zidento ir gynybos ministerio tada pagrasino atsiimti savo pa-
armijos, abi sudarytos iš musul-; veikslus ir nedalyvauti parodo -
monų, į kovas prezidento pusė- į je. Sąjungos vadovybė turėjo 
je įsijungė viceprezidento ka-! nusileisti. Paroda, kurioje bu-
riuomenė, sudaryta iš krikščio- vo išstatyta šimtai įvairių žan-
nių. Padėti prezidentui Goukou- į rų, nieko bendra su vadinamuo-
ni atvyko ir užsienio reikalų mi- { ju socialistiniu realizmu netu-
nisterio Armat Acyl daliniai, Į rinčių dailės kūrinių, jų tarpe , , r;; .. ,,. -,i; „v . .».-. 
kuriuos remianti Libija. Gyny- : nemažai religinio pobūdžio pa-1 p r okuroro kaltinimus, panaikin 
bos ministeris Habre dabar tu- Į veikslų, susilaukė labai didetio t j T a įv ano valstybę, prijungti 
ri daug stipresnį priešą. i pasisekimo. ją p r i e Kinijos arba sukurti 

| naują Formozos respubliką. Kai 
tinamieji turėję ryšių su Peki
no valdžia, su New Yorke vei
kiančia kinų opozicijos grupe. 

Viešame teisme kilo klausi
mai, kuriuos dar neseniai buvo 
uždrausta viešai svarstyt i : ar 
Taivanas yra visos Kinijos at
stovas. Pekino vyriausybės pre
tendentas, ar nereikėtų užmegz
ti su Pekino vyriausybe diplo
matinių ir ekonominių ryšių, ar 
nevertėtų įsteigti Taivane visiš
kai naują, su Kinija nieko ben
dro neturinčią, valstybę, a r ne
reikėtų atšaukti tebegaliojančią 
karo padėtį su kontinento Ki
nija? 

Teisme kaltinamieji atidengė, 
jog jie kalėjime buvo kankina
mi, verčiami pasirašyti proku
roro pateiktus dokumentus, ver
čiami prisipažinti prie nebūtų 
nusikaltimų, kaip bombų sprog
dinimų Taivano lėktuvuose ir 
įstaigose. 

Užsienio stebėtojai pripažįs
ta, kad šis naujo stiliaus viešas 
teismas įrodo Taivano vyriau
sybės pasitikėjimą i r demokra
tinį subrendimą. Dabar laukia
ma penkių teisėjų karinio teis
mo sprendimo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japonijos gynybos minis
teris Kichizo Hosoda paskelbė, 
kad sudarytas gynybos stiprini
mo planas, per penkeris metus 
pareikalausiąs 11 bil. dol. 

— Abi Korėjos paskelbė kal
tinimus viena kitai dėl įvykusių 
karinių incidentų, tačiau neat
šaukė nrpnnipni nasitarimn. Su-

jaunų ungurių, kuriuos; sitikimas įvyks balandžio 18-
— Jungtinių Tautų palestinie

čių teisių komitetas, vadovauja
mas Senegalio ambasadoriaus, 
pareikalavo sušaukti Saugumo 
Tarybos posėdį nagrinėti Pales
tinos valstybės ir palestiniečių 
apsisprendimo klausimų. 

Peki^r r i r\i*£*si o TVI o .s nusi VO į 
j pirkti 
i jis planavo augint i Taivane ir 
vėliau pardavinėti Japonijoje. 

Taivanas po Japon jos ir Sin
gapūro yra Azijoje ukščiausią 

j gyvenimo lygį pasiekusi šalis. 
Į Jos 17.5 mil. gyventojų uždir-
I ba per metus 1,700 dol. vidurkį. 
Visuminis gamybinis produktas 

Teheranas. — Irano preziden
tas Bani Sadras antradienį pa
reiškė, kad jo vyriausybė per
ims amerikiečių įkaitų kalinimą, 
jei Amerika pažadės nespausti 
I rano dėl tų įkaitų, sustabdys 
propagandą, reikalavimus, kal
bas apie įkaitus i r provokacijas, 
kol bus sudarytas Irano parla
mentas ir nutars, ką su įkaitais 
daryti . 

Prezidentas Carteris savo kal
boje pavadino šį Bani Sadro pa
reiškimą "pozityviu žingsniu" 
ir paskelbė sustabdąs naujas 
sankcijas Iranui. I rane paklau
stas Bani Sadras, a r sankcijų 
sustabdymas patenkina Irano 
vyriausybę, atsakė, kad nepa
tenkina. Amerika turint i pa
skelbti deklaraciją su visais Ira
no reikalaujamais punktais, jei 

deda abejoti, rašo laikraštis. 
Pirmąsias revoliucijos metines 

švęsdami iraniečiai išklausė aja-
tolos Khomeinio kalbos, kurią 
perskaitė jo sūnus. Kalboje aja-
tola puolė prezidentą Carterį i r 
Ameriką. Kalba rodo, kad aja-
tola siekia visiškai suniekinti 
Ameriką. 

Didžiuliame Teherano mitinge 
minia toliau reikalavo sugrąžin
ti šachą, kuris vėžio ligos kan
kinamas guli Egipto ligoninėje. 
"Studentai", kurie laiko okupa
vę JAV ambasadą, pakartojo, 
kad įkaitai bus paleisti, kai bus 
sugrąžintas šachas. 

Prezidentas Carteris pakarto
jo savo kalboje AFL-CIO su
sirinkime, kad Amerika neturi 
už ką atsiprašyti ir Irano ne-
atsiprašinės. Tačiau JAV am-

prezidentas Carteris nori įkai-»basados įkaitai greičiausiai tū
tų perkėlimo. I rės kalėti iki birželio mėnesio, 

Šis Irano įkaitų klausimas' jei iki to laiko Iranas turės 
kasdien kyla spaudoje ir pasi-1 parlamentą ir jei jis sutiks 
rcdo rinkiminėje kampanijoje, j įkaitus paleisti. 
Iraniečiai savo intrigose, kovo-
darni dėl galios ir įtakos revo-1 O o o z i c i į o s V e i k l a 
bucinėje vyriausybėje, patys Į 
ėmė statyti ultimatumus. "Chri- į 
stian Science Monitor" vedama-
jame sako, kad Baltiesiems Rū- i 
mams buvo geriau tylėti, negu 
paneigti veiksmus, kurie vėliau 
pasirodė pagrįsti, nes tai tik 
padidina sąmyšį. Laiko gaiši
nimas buvo administracijos ban-

Ryty Berlyne 
BERLYNAS. — Užsienio 

spauda praneša, kad šiomis die
nomis Rytų Berlyne pasirodė 
didelis skaičius laikraštinio for
mato lapelių, kuriuose y ra smer 
kiama sovietų karinė invazija į 

visuminis gaiiivuiius UIUUUM<»! V « _ _ u i i j . n * -D ; Marten pasakė Pakistane, kad pernai paaugo apie 9 nuos. B e - j ^ ; P '**m*k 

Br U n i L min steris Neil! m m a s b U V ° «ammg°^c^a ° a n " \ Afganistaną ir yra reikalauja 
Z J f - S l S " f v!d d ^ a i a i š k i n t i SJ>audai> k a S k a m i ma kad sovietu kariuomenė pa - i ma, kad sovietų kariuomenė pa_ 

pernai paaugo apae » imu*, D , • , . . * D a s i r e n _ s i parduoti s i u n t ė * ° k į J - * * *? n e S 1 U n t e ' - sitrauktų tiek iš Aiganistano, 
\ ^ m ' t ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ? ^ S J ^ ^ ^ ™°l ^ l . ^ T 8 . 1 , . ^ ' tiek iš Vokietijos Demokratinės 2 nuoš. Infliacija auga apie 9 j Pakistanui gmKių. grindinį uždaviny šiais rinkimų \ . „ T

J _ , . „ • tmamtt ^ 
"L . . . • Čekoslovakijos milicija su-

nuoš. greičiu. Pernai užsienio 1 ~CA . v . J J ' , , nn «mė Jan LatomisKy, kaltinamą , prekyba paaugo 30 nuos., nors | e 

Amerika nutraukė diplomatini 
pripažinimą. T a r p naujo kapi
talo investacijų 14 buvo JAV 

priešvalstybine veikla Bohemi
joje. 

— Atsargos gen. Alexander 
j Haig Houstono ligoninėje turės 
I širdies operaciją. Haig, 55 me-
' tų. buvo Nato kariuomenės va

das, dabar United Technologies 

bendrovių. 
Taivanas y ra 6-tas didžiau

sias J A V prekybos partneris. Ir 
šiuo metu Amerikoje lankosi e z i d e n t a s . 
Taivano delegacija, kur i uzsake : ' r,„..,.n„ v 
įvairių prekių: tris Keleivinius , g u s t i ė j o d o l e r i o v e r t ė . Palygi 
lėktuvus, 6 mil. tonų akmens; ^ ^ 1 p ? ? m e b i ^ ^ d o 
anglies. Vien amerikietiško 
alaus užpirkta už 15 mil. dol. 
Taivano vyriausybė pradėjo 

Pasaulio Valiutos biržose 

T Respublikos. Lapeliai buvo at
metate Carteris tapo }kai,u. Jo g d i n t i g u mde^ užrz^u, 
politiniai pnesai spaudžia imtis laikraštis 
prieš Iraną griežtesnių žygių. 
Net ir tie, kurie remdavo kant
rų ir nuosaikų kelią, dabar pra-

Kongo daliniai 
išvyko iš Čado 

Paryžius. — I š Č?ado respubli
kos išvyko Kongo 500 kareivių 

nus su 1977 metų viduriu, do- i dalinys, atsiųstas pernai Afn-
leris vis vien dar nukritęs apie I kos Vienybės organizacijos pn-
9 A „„^5 ! žiūrėti taikos. Kovo 30 d. Čado 

- * — _ Kolumbijoje vėl įvyko am- prezidentas Goukom pasikvietė 
prekybinius TjHas su Ryty Eu-1 b a s a d o r i u s p a grobusi r teroris- i Prancūzijos, Egipto, Saudi Ara-

- " • " ' * " " : """^ " " " " " ' i , ir vyriausybės atstovų pa-1 bijos ambasadorius ir Čado mu-
jau aštuntas. Tero 

Carteris ir Reaganas 
toliau pirmauja 
Gubernatorius Brown pasitraukė iš kovos 

Milwaukee. — Wisconsino ir 
Kansas valstijų pirminiai rinki
mai vėl davė pergalę preziden
tui Carteriui ir respublikonui kan
didatui Ronaldui Reaganui. Wis-
consine Carteris laimėjo 56 nuoš. 
ba'lsy ir 48 delegatus į konven
ciją, sen Kennedy gavo 30 nuoš. 
ir 26 delegatus, Kalifornijos gu
bernatorius Brownas — 12 nuoš. 
ir 1 delegatą. Kansas valstijoje: 
Carteris 57 nuoš. ir 23 delega
tus, Kennedy — 32 nuoš. ir 14 
delegatų, Brownas — 5 nuoš. Po 
šių rinkimų kandidatas Brovvnas 
paskelbė, kad jis iš rinkimų kam-

iš rinkiminės kovos pasitrauks ir 
sen. Kennedy. 

Respublikonų partijoje VViscon-
sino rinkimuose Reaganas gavo 
40 nuoš. balsų ir 25 kandida
tus. George Bush surinko 31 
nuoš. ir kongresmanas Anderso
nas gavo 28 nuoš. Kan:as valsti
joje Reaganas laimėjo net 63 
nuoš. ir 20 delegatų, o Bushas, 
dėjęs nemažas pastangas, surinko 
13 nuoš. ir 3 delegatus. Nedaug 
geriau pasirodė ir Andersonas 
su 18 nuoš. ir 5 delegatais. 

Paskelbti paskutinieji Chiea-
gos balsavimo kovo 18 d. rezul 

ropos satelitinėm šalim: Rytų 
; Vokietija, Čekoslovakija. Len-
i kija. Vengrija ir Jugoslavija. 
: Nors prekyba su Kinija dar 
uždrausta, tačiau Taivano pre
kės p e r Hong Kongą a r Japoni-

; ją pasiekia ir Pekiną. Pernai 
, Taivanas turėjo 2.2 bil. dolerių 
, prekybos perteklių, nors jo im-
Į portai iš JAV padidėjo 42 
i nuoš. 
1 

Stebėtojai mano. kad ir mi-
Į neto išdavikų teismo viešumas 
I kyla iš Taivano 
j pasitikėjimo savo 

gyventojų parama. 

sitarimas, 
ristai anksčiau reikalavo paleis
ti 311 kalinių ir 50 mil. dol. Da
bar jie reikalauja 70 kalinių ir 
10 mil. dol. 

Kalifornijoje, San Diego 

sulmonų vyriausią vadą ir, 
jiems klausant, telefonu tarėsi 
su gynybos ministeriu Habre. 
Karas Čade vyksta tarp prezi
dento ir ministerio jėgų, nors 
jie abu musulmonai. Anksty-

maisto parduotuvėse "nuodų į vesniuose Čado susikirtimuose 
gau ja ' pradėjo apnuodyti pro
duktus: raugintų agurkų dėžę, 
"teriyaki" sosą. Banditai rei
kalauja 50 deimantų, mažiau
sia po vieną karatą, kitaip visos 

vyriausybės j m a į s t o parduotuvės bus apnuo-
jėgomis ir ^ytog. jyy[ "Safeway" parduo

tuvės jau uždarytos. Tikrinami 
visi produktai. 

Kuwaitas paskelbė naftos 
gamybos sumažinimą 25 nuos. 

kovos vykdavo t a rp musulmonų 
ir krikščionių. 

Afganu laimėjimai 
Islamabad. — Pakistane af a- i Buvo kasdien gaminama po 

— Norvegijos darbo unijų fe
deracija reikalauja iš draudimo 
ir iš naftos bendrovių 10 mil. 
dol. iūros gręžimo platformos 
nelaimėje žuvusių 123 darbinin-

Opozicijos laikraštis Vokieti
jos Demokratinėje Respubliko
je". Užsienio spaudos žiniomis, 
taip pat ir kituose Rytų Vokie
tijos didmiesčiuose pastaruoju 
laiku ant namų sienų buvo iš
klijuoti plakatai ir gatvėse bu
vo išmėtyti lapeliai, kuriuose 
smerkiama sovietų intervencija 
Afganistane ir pasisakoma prieš 
Olimpiados pravedimą Maskvo
je. Rytų Vokietijos milicija su
ėmusi keliolika jaunų žmonių. 

Streikas Sirijoje 
Damaskas. — Sirijos mieste 

Aleppo vėl prasidėjo streikas. 
Pogrindžio išplatintuose lape
liuose reikalaujama politinių ka
linių paleidimo, naujų, laisvų, 
demokratinių rinkimų, spaudos 
ir kalbos laisvių ir naujos vy
riausybės. Kar tu su streiku 
mieste girdėjosi bombų sprogi
mai, gatvėse sustiprintas karei
vių patruliavimas. 

Kovos Turkijoje 
Ankara. — Turkijos Agri 

mieste teroristai nužudė nacio
nalistų partijos vadą. Prasidė
jo jo partijos keršto veiksmai, 
gubernatorius turėjo iššaukti kų šeimoms. , _ 

— Italijoje tęsiamos dery- k a r i u o m e n ę . Rytinėje Turkijoje 

nų sukilėliai paskelbė, kad šiau
rinėje Samangano provincijoje, 
kuri t u r i sieną su Sovietų Są
junga, įvyko du susirėmimai su 
Afganistano kariuomenės dali
niais, kurie praradę 75 karei
vius. Saf ir Roidoab miestuo-

mil. statinių, ateityje bus — 
1.5 mil. Manoma, kad Kuwaito 
pavyzdžiu paseks ir Libija. 

Ekvadore policija suėmė 
31 metų Kolumbijos pilietį, ku
ris prisipažino nužudęs 55 mer
gaites tarp 9 ir 14 metų am-

r * i 

panijos pasitraukia ir dėl nomi- tatai. Nežiūrint demokratu vado-
nacijos nebekovos. Sen. Kennedy! vybės paramos, mieste iš 49 de-
nusivylė šiais rezuLtatais, tačiau j mokratų delegatų, į nacionalinę 
dar turi vilt} pralenkti Carterį konvenciją prezidentas Carteris 
Pennsylvanijos balsavime, kuris j laimėjo 38, o sen. Kennedy, ku-
įvyks balandžio 22 d. Manoma, J rį labai rėmė miesto mere Jane 
kad pra'laimėjęs šioje valstijoje 1 Byme, tegavo 11 delegatų. 

se į sukilėlių rankas patekę gin-į žiaus. Jis j au parodė, kur už 
klų sandėliai, paimta net prieš- kasti keturių aukų kūnai, 
lėktuvinių patrankų. Kitas ra- Į Japonijos gynybos agen 

bos tarp krikščionių demokratų, I ̂ „ ^ į mieste susikovė dvi kai-
socialistų ir respublikonų parti- ' 
jų vadų dėl naujos vyriausybės 
programos 

Ugandos vyriausybė pra
nešė, kad Tanzanijos kariuome
nės daliniai greit išvažiuos iš 
Ugandos, kur tanzaniečiai padė
jo nuversti diktatorių Aminą. 

— Pirmadienį nuo plaučių 
vėžio mirė garsus JAV bėgikas 
Jesse Owens. €6 m. Berlyno 

nųjų grupes. 
Per paskutinius 4 mėnesius 

Turkijoje politinėse žmogžudys
tėse žuvo daugiau kaip 900 žmo 
nių. 

KALENDORIUS 

Balandžio 3 d.: Didysis Ket
virtadienis, Vytenis, Rimtaute. 

Balandžio 4 d.: Didysis Penk-iCKiuvinių paira;.-*"*- •• " • ic* — ja h ^«* i J ^~ feJ.v«^^ *-o—- i «<.™v v^»»v.,^, x*u »*.. . isaianazio i a . , ui^yoia r 
portas kalba apie sukilėlių puo- tūra paskelbė, kad prie Hokkai-Į 193*3 m Olimpiadoje jis laimė-; tadienis. Šilinis. Gerimantą 
limą prie Pakistano sienos, kur do salos pasirodė stiprios so-
žuvo 15 rusų kareivių- Prie J a - j vietų jūrų laivyno jėgos, šeši 
lalabado miesto buvo susprog- karo laivai. Paskutiniu metu 
dintas- sovietų karinis autobu- pastebėta gyvesnė sovietų lai-

jo 4 aukso medalius. Saulė teka 5:32. leidžiasi 6:17. 

sas, žuvo visi keleiviai. vų veikla. 

- Turkijoje smarkus lietus Į 
atnešė potvynį ir nuo kalnų j ORAS 

Į slinkdama žemė sugriovė daug; Debesuota, su pragiedruliais, 
namų, žuvo apie 70 žmonių. temperatūra dieną 50, naktį 35c 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 3 d. 

Bedaguoja Emilija PaJuOnlildenė. 
3M8 S. Artesiaa Ave^ 

fciTJSti 
a tkaso , DL flOfl}} 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTE CHICAGOJE 
Kovo 2 d. rytą rinkomės i Ne

kalto Prasidėjimo parapijos salę. 
Atėjo Dariaus-Girėno ir Don Var
nas postų veteranai. Pasipuošę 
trispalvėmis ir organizacijos me
daliais, stojome į eilę. Amerikos, 
Lietuvos ir vyčiu vėliavos buvo 
priekyje. Uniformuoti karo ve
teranai sudarė vėliavų garbės sar
gybą. Ir taip iškilmingai įžygia
vome j bažnyčią. 

Mišias laikė kuri. Fabijonas 
Kireilis ir kun. Petras Cinikas. Pa
mokslą pasakė vyčių senjoru dva
sios vadas kun . P. Cinikas. Jis 
gražiai nupasakojo šv. Kazimiero 
biografiją ir ragino vyčius sekti 
jo pavyzdžiu. Prie altoriaus au
ką atnešė senjoru kuopos pirmi
ninkė Bronislava Pupnikienė, 112 
kuopos pirmininkas Albertas Za-
karka ir 36 kp. pirmininkas Vin
cas Samoška. 

Po mišių važiavome į Vyčių 
salę pietų. Kol šeimininkės viską 
priruošė, apžiūrėjome naujas sa
lės dekoracijas. Ant langų gėlės 
žydėjo dideliais raudonais žie
dais. Sienos blizgėjo naujomis 
medinėmis lentomis išmuštos. O 
grindys, baltos, naujos, ąžuoli
nės, dar kvepėjo mišku. Tik p ra 
eitą savaitę buvo jos įdėtos. Visi 
džiaugėsi, tarytum savo šeimos 

i -
n a m e l i a i s . 

Pasikalbėjimus pertraukė prie 
mikrofono priėjęs Ulinois-India-
nos apygardos vicepirmininkas 
Vincas Samoška. Prašė sėsti prie 
stalų. Kartu apgailestavo, kad 14 
kp. pirmininkė Jean Vance ne
galės sėdėti prie garbės stalo, nes 
turi skubėti į savo profesijos pa
reigas. Ponia Vance išvažiuoda
ma darr pasveikino susirinkusius 
ciceriškių vardu ir pakvietė atei
tyje dalyvauti 14 kp. parengi
muose. 

Sią šventę buvo suruošusi sen
jorų kuopa, todėl jos pirmininkė 
Bronislava Pupnikienė atidarė 
ją, padėkojo visiems už dalyva
vimą k pakvietė senjorų kuopos 
dvasios vadą sukalbėti invokaci-
ją ir būti tolimesnės programos 
vedėju. Kun. Cinikas pftskaitė gra
žią invokaciją ir kvietė vaišin
tis paruoštomis gėrybėmis. Jas 
buvo pagaminusi garsioji šeimi
ninkė Stropienė. 

Kai visi pavalgė, kun. P. Ci
nikas supažindino su sėdinčiais 
prie garbės stalo. 36 k p. pirm. 
Vincas Samoška, Lietuvos vyčių 
organizacijos centro valdybos vi
cepirmininkė Ona Marija Kaselie-
nė, jaunųjų vyčių kuopos vicepir
mininkas Tomas Strolia, senjorų 
kuopos pirmininkė Bronislava 
Pupnikienė, kun . Petras Cinikas, 
Ritualų komiteto pirmininkė Rū
ta Dagienė, 112 kp. pirmininkas 
Albertas Zakarka ir Lietuvos vy
čių organizacijos garbės narė Ade
lė Gabalienė. 

I trečią vyčių laipsnį buvo pa
keltos Alicija Cekanor, Rūta Kaz
lauskienė ;T Prudencija Bičkienė. 
Ritualų komiteto pirm. Rūta Da
gienė prisegė joms trečio laipsnio 
medalius. Kun. P. Cinikas pasvei
kino pakeltąsias ir palinkėjo sėk
mingai siekti ketvirtojo laipsnio. 

Juozas ir Valerija Stanaičiai 
rūpinasi apygardos biuletenio 
spausdinimu. Už tą didelį dar
bą buvo juodu šioje šventėje 
pagerbti. Senjorų pirmininkė B. 
Pupnikienė įteikė jiems gražų vy
t į Nuoširdų ačiū tarė Juozas ir 
Valerija Stanaičiai, ragino vyčius 
būti dar veiklesniais ir pasidžiau
gė, kad atgaivinta 14-ta kuopa. 

Giedrininkių ir Katalikių Mote
rų sąjungos vardu vyčius sveiki
no Emilija Vilimaitė. Prašė pi
niginėmis aukomis paremti Lietu
vių Katalikių Moterų sąjungą. 

Choro pirmininkė Estėlle Ro-
gers atvežė ii Floridos 147 S t 

Petersburgo vyčiu kuopos sveiki
nimus čikagiškiams. St Peters-
burge šiandieną esančios didelės 
iškilmės, kuopa įsigijusi naują 
vėliavą ir ją šventinanti. Tos 
kuopos pirmininkas Antanas Ma
žeika prašęs, kad čikagiškiai vy
čiai pasimelstų, kad jiems viskas 
praeitų gerai. 

' 36 kp. pirmininkas Vincas Sa
moška turėjo liūdnų pranešimų. 
Jo kuopos narei Norkaitienei 
esanti nupiauta koja, o jos vyras 
gulįs ligoninėje. Tos pačios kuo
pos narės Irenos Norušytės abu 
tėveliai serga. Mamytė laukian
ti operacijos ligoninėje, o tėve
lis negalįs vaikščioti be kitų pa
galbos. Liūdenys esąs apgaubęs 
tuos namus. Vincas tai šeimai 
daug padedąs. Tačiau, nors ap
linkui nelaimės sukinėjasi, 36 kp. 
esanti pilnai įsijungusi į veiklą. 
Gegužės 3 d. Vyčių salėje būsią 
jos šokiai. 

Salės Globėju tarybos pirminin
kas A. Mockus papasakojo, kiek 
daug padaryta salei pagražinti. 
Prašė aukoti daiktus kovo 22 d. 
išpardavimui. Pinigai esą labai 
reikalingi saflei išlaikyti. 

Prieš uždarant minėjimą kun. 
P. Cinikas paprašė pasimelsti, 
kad sveikata ir laimė grįžtų į 
tuos nelaimingus namus, apie ku
riuos pasakojo V. Samoška. Su
kalbėjome „Sveika Marija". 

O kokia graži diena buvo! Sau
lė blizgėjo, kaip auksas. Ir paukš
teliai giedojo medžiuose. Ir tirps
tantis sniegas upeliais tekėjo kaž
kur. Visur gyvybė, visur pavasa
ris kvepėjo. E. Pakalniškienė 

ŠOKIAI CHICAGOJE 

36 vyčių kuopa Chicagoje jau 
organizuoja pavasario šokius. Jie 
bus gegužės 3 d. Vyčių salėje. 
Gros dešimties instrumentu or
kestras. Bus galima ir vakarienę 
pavalgyti. Šokių organizavimą 
tvarko Vincas Samaška. (T) 

CHORO BANKETAS 

Chicagos Vyčių choro metinis 
banketas bus balandžio 19 d. 7 
vai. vakare, Vyčių salėje Bus 
trumpa meninė programa, šilta 
ir šalta vakarienė, šokiams gros 
Wally Tenclinger orkestras. Lie
tuviškoji visuomenė maloniai 
kviečiama su vyčiais šiame meti
niame jų pobūvyje pabendrauti. 
Vietas užsisakyti pas Juliją Za-
karkienę tel. 434-7785. 

Iš PLB, JAV LB, Kanados LB, PLJ S-gos, JAV LJS, Kanados LJS vadovybės po konferencijos Detroite, kovo 22-
23 d. Priekyje: Jonas Simanavičius, Kanados LB p-kas, Rusnė Baltrušaitytė — JAV LJS-gos vykd. vicepinn., 
Vytautas Kamantas — PLB pirm., Berzenytė — Kanados US-gos pirm., Vytautas Kutkus — JAV LB Kr. p-kas 
ir Gintas Aukštuolis — PLJ S-gos pirmin. N'uotr. J. Urbono 
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J I B 
Sustiprina ir sulauko plaukų slin
kimą, pašalina pleiskanas, gražina 
natūralią plaukų spalvą. 

Kaina 1 porcija — 8 oz. — $8.50 

KELIOS PASTABOS APIE 
RELIGINI KONCERTĄ, 

Neminėsiu priežasčių, dėl ku
riu religinės muzikos koncertai 
Amerikos lietuviuose, ar bent jau 
Detroite, beveik neegzistuoja, bet 
tai yra liūdnas faktas. Per pasku
tinių keliolikos mėty miglas atsi
šaukia tik vienas — jau dabar į 
amžinybę iškeliavusio Zenono 
Nomeikos vargonų koncertas Det
roito katedroje. 

iKovo 29 d. Dievo Apvaizdos 
šventovėje gal du ar trys šimtai 
Detroito lietuvių išgyveno antrą
jį religinį koncertą, šį 'kartą at
liktą gražiabalsiu seserų Elenos 
Blandytės, bei Onos Blandytės-
-Jameikienės ir jauno vietinio 
pianisto — varfonininko Vido 
Neverausko. Jis įvyko priešvely-
kiniy rekolekcijų metu, bet ne
buvo tik rekolekcijoms paįvairin
ti vienos kitos giesmės programė
lė, o pilnakraujė, kruopščiai pa
ruošta programa, užtrukusi išti
są valandą (tiksliai — 62 minu
tes). 

Pradėta V. Neverausko vargo
nais atliekamu Johann Sebastian 
Bach „Preliudu ir fuga". Sekė E. 
Blandytės ir O. filandytės^Jamei-
kienės duetas „Žemės kryžkelėj" 
(neįvardinto ar nežinomo okup. 
Lietuvos muziko kūrinys), O. Ja-
meikienės solo giedama J. Damb
rausko giesmė „Domine, Deus", 
E. Blandytės giedama J. Damb
rausko „Te sau blaškos", abiejų 
seserų duetas „Marijos ašaros" 
(vėl okup. Lietuvoj sukurta), E. 
Blandytės atliekama J. Bertulio 
„De Profundis" ir O. Jameikie-
nės „Cor mundum crea", A. Ma-
riconi sukurta. 

Kad giesmėm susižavėjusiem 
klausytojams suteiktų atvangą, 
E. Blandytė nuo vargonų perėjo 
prie lektoriaus pulto ir mikrofo
no. Beveik 15 minučių klausėme 
kiek patrumpintos Nelės Maza-
laitės „Gyvenimo legendos". Le-
gengos apie romėną, ieškojusį gy
venimo prasmės, bijojusi mirties, 
papuolusį į Jeruzalę Kristaus kan
čios, mirties ir prisikėlimo dieno
mis, viską išgyvenusį ir suradu
si ramybę. 

Pabaigai O. Jameikienės sugie

dota A. Stradella „Pieta, Signo- j Nežinau, ką apie minėtą prog-
re" ir abiejų seserų atlikta „Ave, ramą pasakytu Darius Lapinskas, 
Maria". —mums niekada negir- j Algis Šimkus ar mūsiškis Stasys 
dėtas muziko J. Grabowski'o kū
rinys. Visas solo ir duetu gies
mes lydėjo V. Neverausko var
gonų akompanimentas. 

Sližys. Šiuos žodžius rašančiam 
ir beveik visiems eiliniams klau
sytojams, su kuriais teko kalbė
tis, koncertas paliko nepaprastą 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
mm 

% 
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DR. ALBINA PRUNSKIENE 
2659 West 59th St.. Tel. HE 7-8818 

ir perdėm teigiamą įspūdį. Žaviai 
visur skambėjo E. Blandytės me-
zzosopranas, švariai išgiedojo O . 
Jamei'kienė ir sunkiausias, aukš

ty gaidų vietas. Ypač puikiai ai
dėjo duetai, kuriuose E. Blandy
tės balsas tapdavo altu. V . Neve-

( N u k d t a f 4 paL) 

r 

# r ^ 

porcija -
porcijos 

— 8 oz. — 
— $15.00 

Užsakyti galima šiuo adresu: 

JIB UBORAT0RY 
1409 S. 49 Ave., Cicero, IL 6063© 
iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiin 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
VISIEMS SKOLINTOJAMS 

- IR -
TAUPYTOJAMS! 

U N I V E R S A L 
Savings and Loan Assodation 

1800 S© Halsted Street, Chicago, III. 00608 

PH0NE — HAymarket 1-3070 

= ^ i 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo pacientams, draugams 

ir pažįstamiems. 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
3925 West 59th Street 

Chicago, 111.60629, TeL RE 5-1811 

f 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAJTIS 

IR 
VINCAS BRBGYS 

Teisiu daktarai 
2458 W. 6»th Street, Chicago. n i 

Visi teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

JT' ^ 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
linkiu 

savo pacientams, draugams ir pažįstamiems. 

DR. FRANK PLECKAS 
(OPT0METBISTAS) 

2618 W. 7ltt Street. Tel. 737-5149 
j 

VELYKŲ LAUKSITE RAMOS 
jei talku kreipsitės Į BRIGHT0R BAKER Y 

Ir Jie partptas Jfaq Vėtytu stalui vtaoldos •i.m.my..— tortu* bab-
kat, baamkncteoa ir kitokios skauumynoa 

F. Mackevičius saro gaminiais pasi
žymėjo jau Lietuvoje, o dabar savo pa
tyrimą perdavė sūnui Antanui Mackevi
čiui, kuris aprūpina puikiais kepiniais ne
tik lietuvius, bet ir kitataučius Chicagoje 
ir apylinkėse. 

Nors Brighton Bakery artėjančioms 
Velykoms kaip paprastai yra gerai paša
ruose su naujausiais ir nepaprasto skonio kepiniais, bet prato tr 
Seimininkių bendradarbiavimo, kad nereikėtų priei pat šventes 
dirbti per naktis, tai savo nisakytnus paduokite tuojau pa t o 
tada ir A. Mackevičius ir seimininkės — b u patenkintos. 
Užsakymus galite paduoti ssmeBBkaj stsflanke, laiiku ar telefonu 
Vlrgiais 7-USS. 

B R I G H T O N B A K E R Y 
2457 W. 46th Place, Chicago, 111. 60632 

8359 So. Saginaw Ave. 60617, tel. 734-3400 
Brighton Bakery kepinių reikalaukite visose maisto krautuvėse. 

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

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building). Tet. LU 5 - 6 4 4 6 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 
Priima ligonius pagal susitarimą 

T e l . ofiso H E 4 -5849 , rez. 3 8 8 - 2 2 3 3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2 4 3 4 West 71st Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 1:00 - 5:00 
vai. popiet, treč. ir šeši t ik susitarus 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą p e r ė m ė 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPT0METRISTAS 

2 7 0 9 West 51st Street 
Tel. - GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: p i rmad. i rketv . 1-4 ir 
7-9: antrad. ir penkt. 10-4: šeštad. 10-3 vai. 

Ofs. tel. 7 3 5 - 4 4 7 7 ; Rez. 2 4 6 - 2 8 3 9 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

Specialybė — Nervų ir 
Emocinės ligos 

CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Te l . - BE 3 - 5 8 9 3 
Spec ia lybė A k i y l igos 

3 9 0 7 West 103rd Street 
Valandos pagal s u s i t a r i m e 

Ofiso tel . - PR 8 - 2 2 2 0 

DR. JANINA JAKSEVlClUS 
J O K S A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 
Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

3 8 4 4 West 6 3 r d Street 
Valandos pagal s u s i t a r i m e 

6132 S Kedzie Ave. Chicago 
WA 5-2670 arba 489-<*441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

l • i e i . OTISO ir omo: VLymptc ^ - t i o a 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. išskyrus 
treč. Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

Tel . REliance 5 - 1 8 1 1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
L i e t u v i s gydy to jas 

3 9 2 5 West 59 th Street 
Vai.: pirm., antr. , ketv. ir penkt. nuo 12-4 
vai. popiet ir 6-8 vai. vak. Treč. ir šešt. 
uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 
SPECIALISTĖ 

MEDICAL BUILDING 
3 2 0 0 W. 8 lst Street 

Vai.: Kasdien nuo 10 v. ryto iki 1 v. p.p. 
Ofiso tel. RE 7-1168: rezid. 239-2919 

Ofs. HE 4 - 1 8 1 8 ; Rez. PR 6 - 9 8 0 1 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec ia l ybė v i daus l igos 
2 4 5 4 VVest 71st Street 

( 7 1 -mos ir C a m p b e l l Ave. kampas) 
Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. i rpenktad. 
3 iki 7 v. p. p. Tik susitarus. 

Tetef . - 2 8 2 - 4 4 2 2 

Dr. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 NO. WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
0PT0METRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"Contact lenses" 

2618 W 71st St. - Tel. 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
I N K S T Ų , PŪSLĖS IR 

P R 0 S T A T 0 CHIRURGIJA 
2 6 5 6 W. 6 3 r d Street 

:Val. antr 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak 
Ofiso tel. 7 7 6 - 2 8 8 0 . rezid. 4 4 8 - 5 5 4 5 

t 

Jstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 So. 49th Court, Cicero. III. 
Kasdien 10-12 ir 4-7 išskyrus treč ir šešt 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 
2659 W 59 St.. Chicago 

476-2112 

Vai pagal susitarimą Pirm , antr.. t reč. 
ketv 10 iki 6 vai Sestad 10 iki 1 vai. 

DR. J . J . SIMONAITIS 
Tel. - G R 6-0617 

6958 S. Talman Ave. 

Ofiso tel HE 4-2123. namu GI 8-6195 

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

2 4 5 4 VVest 7 l s t Street 
Vai.: pirm , antrad . ketv ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus. 

Ofs tel 586-3166: namų 381-3772 

DR. PETRAS 2LI0BA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
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Priešingi poliai 

LAIMĖ IR KONTRASTAI 
Didžiosios savaitės, o ypač 

Didžiojo ketvirtadienio metu 
žmogus kartais pagalvoja, kad 
jo veržimasis į pastovią laimę, j 
pilnutini džiaugsmą žemėje 
vieną dieną baigsis dideliu pra
laimėjimu, mirtimi, kuri viską, 
ką žmogus užgyveno, ko siekė, 
ko ieškojo ir ką vertino, paver 
čia dulkėmis. Jokia drąsiausia 
širdis negali priimti mirties be 
baimės ir liūdesio. Baimė, lai
mė ir džiaugsmas yra tarytum 
du priešingi poliai, kurie žmo
gų lydi visą gyvenimą. Bet ir vi
sas gyvenimas žemėje sudėtas 
iš priešingų polių: dieną seka 
nakt is , po audros ateina gied
ra, po kančios ateina sveikata 
ar kitoks džiaugsmas ir laimė ii 
po gavėnios liūdesio ir po Di
džiosios savaitės kančios atei
na džiaugsmas šventė Vely
kos. Tenka pripažinti, kad be 
Prisikėlimo šventės, tiek gavė
nia, tiek Didžiosios savaitės 
susikaupimo dienos, būtų be
prasmiškos. 

Žmonija vis naujais techniš
ka is pasiekimais tobulina pa
saulį, viskas vyksta greičiau ir 
geriau, tačiau tam tikra pras
me t a s visas pasaulis yra lyg 
koks kalėjimas, kokia svajonių 
landynė, kurią užgrius negai
lestinga mirtis. Ir t ą rūpestį 
kiek sumažina Prisikėlimo vil
tis. 

nurodaxit, kad tikėjimas jį ve
da tikruoju keliu. 

BENDRADARBIAVIMO IR DRAUGYSTES NEUŽMIRSIME 
Pokalbis su 'Žibučių' ir 'Ąžuolyno' vadovais-

dr.J.Simanausku ir dr.A.Stanevičium 
v. KUCAS 

Psichologai ir mąstytojai tei
gia, kad šiandien modernusis 
gyvenimas žmogų nužmogino, 
kad techninė pažanga atprati
no žmogų galvoti, kad šian
dien žmogus nori viską iš
s p r ę s t i k u o g r e i č i a u , 
paprasčiau ir patogiau. Ir šian
dien žmogui nelabai norisi gal
voti apie mirtį ir prisikėlimą, 
bet to sunku išvengti. Žmogus 
nori daugiau patirti apie am
žinybę, kas už mirties paslap
ties, todėl įvairios knygos apie 
pomirtinį gyvenimą turi daug 
pasisekimo. Bet iš kitos pusės 
turi pasisekimo knygos apie 
įvairius spėjimus pagal žvaigž
des. Visa tai rodo žmogaus no
rą patirti kas slepiasi giliau, ne
gu m ū s ų k a s d i e n i š k a s 
gyvenimas. 

Žmogui tikėti į mirusių pri
sikėlimą nėra labai lengva, nes 
žmogus kasdieną susiduria su 
mirtimi, visi mato mirštančius 
žmones, o nemato jų iš numi
rusių prisikeliant. Tačiau Šv. 
Raš tas ta i tvirtina ir daugelis 
atvejų rodo, kad juo reikia tikė
ti. Žmogus per tūkstančius me
tų yra sukūręs daugybę vei
kalų, bet daugelis jų nuėjo į 
istoriją, nepalikdami jokios žy
mės. Kiti veikalai saugojami 
muziejuose ir bibliotekose kaip 
mokslinio ir kūrybinio suge
bėjimo paminklai, o Šv. Raštas 
y ra išverstas į 1,200 kalbų ir 
tarmių, jis yra niekuomet 
nesenstanti , amžino aktua
lumo knyga. Ir kol žmogus nesi
l iaus ieškojęs tiesos ir gyveni
mo prasmės, tol jis grįš prie Šv. 
Rašto, ieškodamas negęstan
čios šviesos ir įkvėpimo. 

Iš vienos pusės žmogų yra 
apėmusi baimė, neviltis, net 
desperacija, o iš kitos pusės 
žmogus yra linkęs jau per daug 
pasikliauti savo jėgomis, įsi
tikinęs, jog jis vienas be jokios 
pagelbos gali apspręsti savo 
likimą ir ateitį. Todėl katalikų 
Bažnyčia Didžiosios savaitės 
laikotarpyje stengiasi žmogui 
įdiegti pasitikėjimą ir viltį, 
pašalint i abejingumą, drauge 

Tačiau žmogui gana sunku 
tikėti žodžiais, kurių nelydi 
veiksmai. Didžiojo ketvirta
dienio dieną įvykęs išdavimas 
prieš du tūkstančius metų 
tebesikartoja ir šiandien. I r 
šiandien mes matome daugybę 
pažadų, daugybę gražių žodžių 
apie žmogaus teises ir matome, 
kaip ta i praktiškai vykdoma. 
Jėgai taikomi vieni mastai , o 
mažiau pajėgiems kiti . Sa
koma, kad mažo negalima muš
ti, tačiau jį galima niekinti. Ir 
tai matome akivaizdžiai, kai 
Čilei a r Argentinai pritaikomi 
vieni matai, esą, ten nėra tik
rosios demokratijos, o Mask
vai pritaikomi kiti. Vieniems 
taikomas boikotas, kitiems siū
lomos pagerintos prekybos są
lygos. Vidaus politikoje mes 
matome daugybę neišpildytų 
pažadų, ypač rinkiminiais me
tais, kada žodžių gausybėje nu
skęsta tiesa. Mes matome įvai
rių panašių atvejų ir savo 
lietuviškame gyvenime, kai 
nuolat akcentuojama meilė tė
vynei, bet darbais nelabai sku
bame tai parodyti. 

Mes gyvename moderniame 
pasaulyje ir mus išt inka t as 
pats, kas ir kiekvieną to moder
naus pasaulio žmogų. Mąs
tytojai teigia, kad modernusis 
gyvenimas atpratino žmogų 
galvoti. Už mus dabar galvoja 
kompiuteriai, televizija, spau
da, mūsų akys stebi susi
siekimo ženklus, automobilio 
greičio rodykles, krautuvių rek
lamas ir šimtus greitai pra
bėgančių dalykų, nereikalau
jančių daug galvoti. Žmogus 
paskęsta kasdienybėje ir susi
kaupti, pagalvoti apie visą tai , 
kas už amžinybės slenksčio, ir 
pamąstyti apie Prisikėlimą ga
na sunku, nors iš kitos pusės, 
žmogus negali užmiršti šio 
gyvenimo laikinumo. I š vienos 
pusės laimė, o iš kitos pusės li
gos ir mirtis, todėl noromis ne
noromis tenka prisiminti Prisi
kėlimą, nors tai iš mūsų gal ir 
pareikalauja kai kurių blogų 
įpročių ir pomėgių atsižadėji
mo. 

Urugvajaus tautinių šokių 
s a m b ū r i s „ Ą ž u o l y n a s " ir 
Argentinos vokal inis vienetas 
„Žibutės" kovo 17 dieną St. 
Petersburge, Floridoje, koncer
tavo vienuoliktą ir paskutinį 
kartą š . Amerikoje. ' 

Sprendžiant paga l entuzias
tišką lietuviškos visuomenės 
dėmesį koncer tams ir beveik 
masiškai perpi ldytas sales ir 
puikius atsi l iepimus apie aukš
to lygio liaudies šokį ir dainą, 
buvo įdomu paklaust i sam
būrių vadovų dr. J . Simanaus-
ko ir dr. A. Stanevičiaus nuo
monių ir įspūdžių, baigiant 
koncertus. 

— Kokie Jūsų pirmieji įspū
džiai Š. Amerikoje, susitikus 
šio krašto lietuvius? 

— Lietuviai v isam plačiam 
pasaulyje y ra nuoširdūs. Mūsų 
sutikimas buvo karš tas ir iš
kilmingas. Už tai mes esame 
dėkingi. 

— Kaip rengėtės ir su kokia 
nuotaika vykote šioms dainų ir 
tautinių šokių programoms ir 
tokiai ilgai kelionei? 

— Nuota ika buvo pakili ir 
j aun imas ruošėsi šiai išvykai 
stropiai ir rūpest ingai . J i e ži
nojo, kad vyks ta į Š. Ameriką, 
kur yra pajėgių sambūrių. 

—r Baigiant keliones, kuri lie
tuvių kolonija Jums padarė ge
riausią įspūdį ir kurioj jau
tėtės artimiausi lietuviams? 

— Sunkus klausimas, nes 
mums parodytas svet ingumas 
neturėjo ribų. Kalbant apie 
įspūdžius, tu r būt , visuomet 
taip būna , kad pirmas pasi
lieka gil iausias. Chicagoje 
n a t i f f t i m a m i i a n onci+-ilrr»*vi 
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pirmą kar tą su Š. Amerikos lie
tuviais. Daug metų mes šį įvy

kį prisiminsim. Keliaujant po 
ki tus miestus, sekė toks p a t 
l i e t u v i š k a s n u o š i r d u m a s . 
Negal im pamiršt i fakto, k a d 
vietinis j aun imas atvykdavo į 
sekantį miestą dar kartą m u s 
pamaty t i . 

St. Petersburge buvo liūd
niausia . Paskut in iame kon
certe visų dalyvių akis temdė 
atsisveikinimo ašaros. Vyres
nės kar tos žiūrovai, matydami 
jaunuose skruostuose riedan
čias aša ras , pajuto atsisvei
kinimo sunkumą, ir ne viena 
nosinė subal tavo pritemdytoje 
salėje. 

— Kuriam mieste savo duotą 
programą laikote geriausiai 
pavykusią? 

— Savaime aišku, kad po 10 
koncertų tiek vokalisčių, t iek 
šokėjų jėgos išsekė ir nebuvo 
tokioje formoje, kaip koncertų 
p radž io j e . S t engėmės ik i 
paskut inės minutės, iki pasku
tinio šokio patenkint i žiūrovų 
viltis. 

— Ar jūsų dainininkės ir 
šokėjai nepervargo tokioje ilgo
je kelionėje ir gausiose prog
ramose, kai reikėjo vis keliauti 
į kitą lietuvių koloniją, sie
kiant net Kanadą? 

— „Žibutės" pirmą ka r t ą 
turi tokią išvyką su tiek daug 
koncertų. Mergaičių pervargę 
balsa i p r a r anda stiprumą ir 
užkimšta. Tačiau manau, k a d 
viskas neblogai pasisekė. 
„Žibutės" ir „Ąžuolynas" y ra 
daug repetavę prieš išvyką ir 
buvome pasiruošę žengti į 
rismio scen a ir sutikti nauius 
žiūrovus. Nuovargis buvo 
numaty ta s . 

— Ar Jūsų jaunosios dai
nininkės ir jaunieji šokėjai išsi
veš pakankamai džiaugsmo ir 
pasiryžimo dirbti ateityje, 
žinodami, kad jų programos 
visur buvo su entuziazmu pri
imtos ir visur gavo tiek daug 
pagyrimų? 

— T o k i o s i š v y k o s l a b a i 
pakelia nuo ta iką to l imesn iam 
darbui, ir manome, k a d ' tau
tinių šokių ir d a i n a v i m o lygis 
a t e i ty je s m a r k i a i p a k i l s . 
Žiūrovų p a l a n k u s įver t in imas 
s a v a i m e p a k e l i a s c e n o s 

Dr. Jonas Simanauskas, „Žibu
čių" vadovas. „ ... v 

Nuotr. V. Kučo 

darbuotojų pas i ryž imą d a r 
geriau pasirodyti ir duoda 
iniciatyvos ir jėgų tęst i lietu
vybės i š la ikymo darbą svetur . 
P o ilgų koncertų j a u n i m e jau
č iamas nuovargis , todėl grįžus 
namo pas i imsim t r u m p a s ato
stogas nuo repeticijų — atsipū
timui. Penki ' i mėnesi11 pasi
r u o š i m o m e t u n u k e n t ė j o 
vieniems mokslas , k i t iems 

Žmogui sunku tikėti pra
garu, nors kiti teigia, kad pra
g a r o k r o s n y s m a i š o m o s 
Buchenvaldo koncentracijos 
stovyklų deginimo krosnių ka-
čergomis. Ir dabar ir anksčiau 
žmonės pergyvena pragaro 
kančias Sibiro koncentracijos 
stovyklose ir kalėjimuose. Ir 
šiandien nereikia įsivaizduoti 
velnio, kai ir žemėje žmogus 
kankinamas, deginamas a r 
psichiatrinėse ligoninėse ali
namas nuodais. 

Todėl tokiam naujųjų laikų 
sumaištyje, kada nuolat kar
tojasi Didžiojo ketvirtadienio 
drama, kada nuolat egzistuoja 
abejingumas kito kančioms ir 
nesirūpinimas artimu, kada ša
lia laimės ir džiaugsmo mus ly
di rūpesčiai ir skausmas, Vely
kų prisikėlimas neša viltį ir 
tikėjimas tuo didžiuoju įvykiu 
gaubia mus visose gyvenimo 
audrose. Tai yra šviesiausias 
šio gan nelengvo žemės gyve
nimo momentas, ir todėl šios 
šventės tebūnie visiems gra
žios ir ypač tiems, kurie dar
buojasi mūsų tėvynės prisikėli
mui. 

Al. B. 

.Ąžuolyno" ir „Žibučių" susitikimas su koncerto rengėjais St. Petersburge, Fla. Iš kairės: P. Jurgėlienė, dr. J . 
Simanauskas, P. Kamiene. R. Kučienė, PLB Kultūrinės talkos komisijos vicepirmininkė, ir Vaškelienė. 

Nuotr. V. Kučo 

ats i rado problemų su darbu. 
Mūsų ateities p l ana i yra r imtai 
ruoštis nauj iems koncertams. 

— Ar 5. Amerikos lietuviai 
parodė pakankamai nuoširdu
mo ir palankumo Jūsų dai
noms, šokiams ir Jums pa
tiems ? 

— P i l n o s s a l ė s žmonių, 
nepramaty t i nauji koncertai 
Chicagoje ir St . Petersburge 
aiškiai parodo, kad mes buvo
me priimti su dideliu nuo
širdumu. Ovacijos koncertų 
metu ir jų pabaigoje, nuošir
dūs pr iėmimai po koncertų 
labai vaizdžiai mums parodė, 
kad mes buvom laukti svečiai. 

— Kokie yra Jūsų tolimesni 
planai ir ko pagedautumėt iš 
šio krašto lietuvių — meni
niais vienetais pasikeitimo, 
paramos, glaudesnių ryšių ir 
pan.? 

— „Žibutės", kaip ir kiekvie-
n e r i a i s m e t a i s r u o š i s 
S u s i v i e n i m o koncer tu i su 
solistais ir d i rbs , kaip ligi šiol 
dirbom, bet su naujai parsi
vežtu ryžtu. Naujos drau
gystės, kurias užmezgėm su Š. 
Amerikos jaunimu, tikimės, 
n e n u t r a u k s ir nuota ikos , 
kurias kiekvienas mūsiškis 
parsiveš į Pietų Ameriką, dar 
labiau sužadins jų norą išlai
kyti tėvų bei prosenių perduo
tus papročius. 

Mūsų p r a šymas Š. Ameri
kos l ie tuviams yra atleisti 
mums už pastebėtas klaidas, o 
šeimoms, kuriose mūsų jau
n imas buvo mielai priimtas, 
atleisti j iems už jų skirtingus 
papročius bei elgesį. O dėl pasi
keitimo vienetų tarp kraštų ir 
glaudesnio bendravimo jau
nimo tarpe niekada nebuvo 
abejonės m u m s , kad tai y ra ne
papras ta i svarbu lietuvybės iš
laikymui plačiai per pasaulį 
išsisklaidžiusiai tautos daliai. 
Be to , j aun imo užmegztos 
draugystės pasilieka ilga
metės. Grįžę namo, tikimės su
laukti Clevelando „Nerijos" 
vokalisčių, su kuriomis mūsų 
j aun imas gražiai susidrau
gavo. 

IZRAELIS DŽIAUGIASI 
DRĖGNA ŽIEMA 

Izraelis džiaugiasi lietinga žie
ma, lietingiausia jo istorijoje. Dar 
niekad Tiberijos ežeras, Izraelio 
didžiausias gėlų vandenų šaltinis, 
nebuvo taip daug pakilęs, kaip per 
pastarąsias dienas. Lietui prasi
dėjus, vadens lygis ežere pakilo 2 
metrus ir tas padidino vandens 
atsargas 400 milijonų kubinių met
rų. Manoma, kad sniegui Golano 
aukštumose ištirpus, vanduo ežere 
dar visu metru pakils. Nežiūrint i 
tai, ką padarė lietus ir sniegas 
miestuose, ypač Jeruzalėje, eko
nominiai žiūrint, dešimtys mili
jonų frankų iškrito iŠ dangaus. 
Visi 160 vandens rezervuarai Šaly
je yra pilni iki krašto. Po kelių sau
sų metų Izraelis galės sudaryti 
vandens atsargas A. T. 

Dr. Alfredas Stanevičius, .Ąžuo
lyno" vadovas. 

Nuotr. V. Kučo 

Amerikiečių žu rna las apie 
A. Valešką ir vi tražus 

Rašydamas apie nuolat popu
liarėjantį vitražų meną, pra
monės ir prekybos žurnalas 
„Crain's Chicago Business" kovo 
17 d. nr. gana plačiai komentavo 
lietuvio dailininko Adolfo Valeš-
kos požiūrį į šią kūrybos sritį. 
Straipsnio „Stiklas virsta daugia
lypiu menu" autorius Stefe Far-
well pristato A. Valešką, kaip 
menininką, turintį patyrusį ir 
aukštai išvystytą pojūtį vitražų 
grožiui. Po lietuvio dailininko nuo
trauka pažymėta, kad jis beveik 
visą savo gyvenimą yra skyręs 
dekoratyvinio stiklo kūrybai. 
Farwell rašo, kad Valešką įkū
nijęs europietiška savitą pagarbą 
tam, kas kasdieniškame gyve
nime labai eteriška — šviesai, 
spalvai. Tuo autorius, matyt, nori 
padėti skaitytojui pilniau ir sub
tiliau suvokti vitražų ypatybes. 

„Spalva — tai muzika", pastebi 
Valešką. O vitražų požymis yra 
tas, kad jie šviesą gali paversti 
įvairiausių spalvų žaismu. Meni
ninkui atsiveria plačios gali
mybės kurti skirtingas nuotaikas, 
naudojant spalvų derinius. 
„Žmogui savijauta tikrai pagerėja, 
jei jis pastovi šalia geros kompozi
cijos", teigia dailininkas. „Jis 
nežino to. Bet taip yra". 

Užtat svarbu pritaikyti vitražų 
spalvas prie aplinkos ir žmogaus 
būdo. Dailininkas pasakoja, kaip 
viena pasiturinti moteris kartą 
užsakė oranžinį vitražą vien tam, 
kad tiktų prie tos pačios spalvos 
kilimo. „Vitražai priklauso archi
tektūrai, o ne kilimui", užprotes
tavo A. Valešką. Nežiūrint to, jis 
patenkino ponios pageidavimą. Po 
dvejų metų betgi ji vėl kreipėsi į 
menininką, prašydama kitos 
spalvos lango, nes ji buvo pertvar
kiusi butą. Šį kartą A. Valešką 
atsisakė. 

Kitiems, mažiau užsiangažavu-
siem vitražų menui, dekoraty
vinis stiklas gali tapti maloniu ir 
įdomiu užsiėmimu. Farwell mini 
kitus, — advokatą, daktarą, — 
kurie išmoko, kaip įrengti gražius 
vitražų kūrinius savo namuose. 
Bet malonu, kad autorius išrinko 
mūsų išeivijos dailininką A. 
Valešką, kaip to meno žinovą, 
galintį padėti gausiems amerikie
čiams skaitytojams giliau supras
ti vitražų grožį. A. A. 
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Gimnaziją t ada , jeigu lankė, turėjo lankyti Mari- kaitės prunkštavimus 
jampolėje arba Kybartuose. Bet, greičiausiai, 
nelankė: kalbėjo su itin pastebima kapsų tarme. Iš 
viso, su šios mergaitės pasirodymu padvelkė kažkas, 
tarytum lygumų vėjas, ta rytum beržyno šlamesys 
(„ir rugiagėlių kvepėjimas , pagalvojo Matulevičius, 
bet tuoj p a t atsiminė iš savo tėvo ūkio pamiestėje, 

atsi t iktinai , kraštelį profilio. Kiekvieną kartą turė
davo nustebti tokiu odos šviesumu. Negalėjo būti 
ūkininkaitė. Greičiausia, iš kokio n o r s miestelio. 
Valsčiaus rašt ininko dukra? Ar vargonin inko? Su 
tokiais juodais, ga rbano ta i s p l a u k a i s — greičiau 
vargonininko. Bet tai t ik tušti spėlioj imai. Jo pat ies 
sužadėtinę, pavyzdžiui, visi p i rmiaus i a i klausdavo, 
ar tėvas esąs ka r in inkas . Nuo dienos nuovargio ir 
įspūdžių pasijutęs miegūs tas , Matulevičius užsi
dengė laikraščiu akis ir ėmė snūdur iuo t i , dar ilgai 
girdėdamas šnibždesius ir t a r i amos ios vargoninin-

Kaimynas pasirodė esąs a n k s t y v a s paukšt is : 
Matulevičiui ryte pravėrus akis , šios susidūrė ne su 
kruvinuoju graiku palubėje, o su bl izgančiu aliumi-

kad rugiagėlės neturi jokio kvapo). Gal atspėdama jo nijaus kibirėliu P r ano Lizdo rankoje . 
mintis, Stonytė pradėjo varžytis, nusisuko ir apvedė — Kava. Uždengsiu antklode, tai gal jums ne 
akimis salę. Žvilgsniu užkliudžiusi lubas, išvydusi ta ip atšals . Atleiskite, kad pas i skub inau , bet ka ip tik 
paveikslą ties sužadėtinio lova, s ta iga garsiai 
prunkštelėjo, paskui, vis da r nesulaikydama 
kikenimo, išraudo ir delnu užsidengė burną. Matu
levičius tak t i ška i pasitraukė į šalį, susiieškojo ryte 
nusipirktą naują „Minties" numerį, atsigulė ir pra-

noriu bėgti j komitetą su re ika la is . P i rmininkas , 
mačiau, j au nuėjo. 

— T u r i m e ir k o m i t e t ą ? — n u s i ž i o v a v o 
Matulevičius. 

— Sudarytas laikinai . P i rmin inko pareigas eina 
dėjo skaityt i . Kaimynai susėdo greta vienas kito, buvęs mūsų stovyklos k o m e n d a n t a s . Už t a t man taip 
nugaromis į jį, tyliai šnekučiuodamiesi. Stonytė ir skubu, kol valdžioje p a ž į s t a m a s žmogus . Rinkimų, 
nuolat juokėsi, purtė galvą, stukterėdavo sužadėtinį aiškiausiai , nelaimės — nepar t in i s . 

Moderniškiausias Vakarų Vokietijos karinis lėktuvas "Tornado". Jų 
fHmybai vynauiybė paskyrė 10 bilijonų markių 

pašonėn ar y> petį, pagrūmodavo pirštu ar užimdavo 
jam burną. „Burkuoją balandėl ia i" būtų buvęs labai 
t inkamas p a r a š a s po šitokiu vaizdu. Pusiau nety
čiomis pažvelgdamas pro laikraščio kampą, Matu-

— Kame būstinė? 
— Už pilies rajono pas va r t u s , buvusiuose užei

gos namuose. Tai aš ir bėgu... 
Šiandien dėvėjo j au ne kombinezoną, o pan-

ipviihuR tp—at/- ;^s Hpeikratanfius pečius plauK :- ir. eaiota pilką eilutę, gero siuvime- HU svar ia is marški

n ia i s , be kaklaraiščio, su ant švarko išklota bal ta 
apikakle. Šiltai užklostęs kavą, išgėrė puoduką be už
kandos ir pranyko. Matulevičius neskubėdamas 
apsiruošė, papusryčiavo, pagalvojo ir išėjo į flygelį 
p a s MieleŠkus. Švietė saulė, ore nesijautė nė mažiau
sio padvelkimo, alėjoje laikas nuo laiko iš medžių nu
sileisdavo vienas, an t ras lapas. Didžioji dalis visų šį 
ry tą sutinkamų asmenų ar pamatomų veidų buvo 
nepažįstami, kaip geležinkelio stotyje. Matulevičius 
nepažino nė to vikraus seneliuko su akin ia is ant rau
donos nosies, pypke bedantėje bumoje ir juoda berete 
a n t žilos galvos, kuris, paknopstomis išbėgdamas iš 
Mieleškų kambario, priemenėje jam mostelėjo ir 
juokdamasis sutratėjo kažką nesuprantamo. Viduje 
terado savo būsimąjį uošvį, išimtinai geros, pakilios 
nuotaikos — beveik net (jei, žinoma, ta ip galima 
pasakyti apie Mielešką) su džiaugsmo ašaromis 
akyse. 

— Matei, kolega, kas čia dabar nuo manęs išėjo? 
— Ar tą senuką? Mačiau, bet nepažinau. 
— Senuką! — Mielešką pasileido nuoširdžiu, 

neapsimestu juoku. — Na, tau, turbūt, jau reikalingi 
akiniai... 

— Tiesą pasakius, kažkur lyg matytas , tik 
neatsimenu, kur. 

— Užmiršai, kaip atrodo profesorius Sarpalius? 
— Tai buvo profesorius Sarpalius? 
—O kas gi kitas? 
— Smarkiai nusenęs. Pamojavo r anka — gal 

pažino. 
— Su juo kaip tik kalbėjome apie tave. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 3 d. 

• 

MOSU KOLONUOSE 

Detroito miesto centrinės bibliotekos vykstančioj parodoj. Dail. D. Manty 
ir bibliotekos vicedirektorius Arthur Craley, abu palankūs lietuviams. 

Nuotr. K. Sragausko 

DETROITO 23NIOS 
(Atkelta iš 2 pal.) 

rausko vargonai jų niekur neuž
gožė, o darniai lydėjo ir užpil
dė pauzes. Tik šio koncerto me
tu pajutome, kad rezonansas 
iventovėje nuo rezonanso Kultū
ros centro salės scenoje skirtin
gas, kaip diena ir naktis. 

E. Blandytės skaitymas buvo 
pasigėrėtinas, tik vertas poros pa
stabu. Visų pirma, 15 minučių 
ištisinio skaitymo šventovėje, re
liginio koncerto metu, yra per 
daug, nes tik ir retas kunigas be
sako 15-kos minučių pamokslą. 
Tad arba reikėjo dar gerokai 
teksto išmesti, arba kurioj at-

' mintinoj, dramatiškoj vietoj nu
traukti ir po kelių giesmių grį
žus užbaigti. Antra, Dievo Ap
vaizdos šventovės mikrofonas 

llprie lektoriaus pulto niekada ge
rai nevčixe, nevel'jcė ir šio kon
certo metu, tad šnabždėjimu at
liktos frazės klausytoju nepasie
kė. Nepaisant šių pastabu, pras
mingos legendos interpretacija 

..buvo tokia gera, kad nevienam 
klausytojui teko braukti ašaras. 

Po koncerto girdėjau nuomo
nių, kad Detroito publikai reik
tų dažniau tokiu koncertų ir kad 
programą galėtų atlikti net savi 
solistai bei dailiojo žodžio saky-

! stojai. 
Alfonsas Nakas 

LIŪDNOS METINĖS 
1979 metų balandžio 8 d. per 

lietuvišką radijo valandėlę išgir
dom, kad mirė mums visiems ge
rai pažįstama, daugelio organi
zacijų darbuotoja, Balfo skyriaus 
steigėja, visuomenininke Elzbieta 
Paurazienė. 

Balfo 76-tas skyrius liūdi nete

kęs a.a. E. Paurazienės. Jinai bu
vo ta, kuri visus cementavo bend
ram, sutartinam darbui. Jinai bu
vo autoritetas, kuriai visi ir pa-
klusdavome, mylėdavome. 

Detroitas jos asmenyje neteko 
labai daug. Visuomet ji turėdavo 
įvairių įsipareigojimų, savo asme
niškus reikalus palikdama antro
je vietoje. Labiausiai jos neteki
mą pajuto Balf as ir Amerikos Lie
tuvių taryba. 

Balfo 76-to skyriaus valdyboje 
dirbantieji yra užprašę šv. Mi
šias visose trijose lietuviu para
pijose, kurios bus atnašaujamos 
šios liūdnos sukakties proga už 
a.a. Elzbietos Paurazienės vėlę. 
Balandžio 6 d. 7 vai. Šv. Anta
no, balandžio 13 d. 10:30 Šv. Pet
ro ir liepos 27 d. 9 vai. Dievo 
Apvaizdos bažnyčiose. 
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PAGERBTAS SIBIRO 
KANKINYS 

DLOC pirm. dr. A. Barauskas 
ir žmona buvo pakviesti dalyvau
ti ukrainiečių kankinio Valentin 
Moroz pagerbime kovo 23 d. uk
rainiečiu centre, Warren, Michi-
gan. Dr. Barauskas išgirdo apie 
lietuvius vergų stovyklose ir apie 
lietuvių tautos priešinimąsi rusi
fikacijai. Morozas nepaprastai 
aukštai vertino mūsų kovotoją 
Balį Gajauską, su kuriuo jis su
sipažino vergų stovykloje. Jis sa
kė, kad Balys Gajauskas dar bu
vo fiziškai ir dvasiškai nepalauž
tas. Lietuvių tautos laikysena yra 
pavyzdys kitoms pavergtom tau
tom. Ji sėkmingai priežinasi rusi
fikacijai. 

Morozas gimė Volynijoj, Uk-

4r : ^ 

Aurora, IU. 
MINĖJIMAS m 
SUSIRINKIMAS 

LB Auroros apylinkė A. ir P. 
Vizgirdų namuose eilę metų mi
ni Vasario 16-os minėjimus ir 
ten pat rengia apylinkės narių 
metinius susirikimus. šiemet 
toks minėjimas įvyko vasario 
24 d. ir pradėtas Renatos ir 
Pauliaus Vizgirdų JAV ir Lietu
vos vėliavų įnešimu. Visi su
giedojo himną, Renata Vizgir
daitė palydėjo pianinu. 

Minutės susikaupimu pagerbti 
mirusieji apylinkės nariai. Pri
siminta komunistų nukankinti, 
nužudyti laisvės kovotojai miš
kuose, bepročių ligoninėse, KGB 
požemiuose ir Sibiro vergų sto
vyklose. Dažnas iš mūsų nete
kome tėvų, brolių, seserų ir ar
timų giminių bei pažįstamų. 

Minėjimo dalį atliko Renata 
ir Paulius Vizgirdai dienai pri
taikyto turinio eilėraščiais 

Po minėjimo vyko apylinkės 
narių susirinkimas. Jam vado
vavo pirm. Domicėlė Vizgirdie
nė, o sekret. B. Jablonskis. Jis 
perskaitė pr. metų susirinkimo 
protokolą. Pirmininkės prane
šimas buvo įdomus. Negausi 
apylinkė nariais, bet veikli. LB 
užmojus ir veiklą remia darbu 
ir pinigais. Parinko aukų ir 
kitiems veiksniams. 

Paminėjo 400 metų Vilniaus 
universiteto įsteigimo sukaktį. 
Apie jo steigimąsi ir vystymąsi 
paskaitė Renata Vizgirdaitė. 

Apylinkė gana sėkmingai pra
vedė LB tarybos rinkimus. 

PLJS sąskrydžiui Europoje 
apylinkė iš kasos paaukojo 50 
dol. ir dar parinko aukų iš na
rių ir nenarių. 

Apylinkės gegužinė. Įvykusi 
1979.VL10 pas A. ir P. Vizgir-

dus, pasisekė. Atsilankė apie 
šimtinė svečių iš tolimesnių vie
tų. Gauta pelno keli šimtai 
dolerių. 

Švietimo tarybai rugsėjo mė
nesį sutelkta 103 dol. aukų. 

Neužmiršta ir Balfas. D. Viz
girdienė ir B. Jablonskis 1979-
1980 metų laike Balfui sutelkė 
aukomis 403 dol. 

Susirinkimas baigtas kavute 
ir užkandžiais. Parinkta aukų 
Altai 54 doL, LB 111 dol ir 
Vlikui 59 dol. 

LAIŠKAS AMERIKIEČIŲ 
SPAUDOJE 

Apylinkės vicepirm. Marytė 
Vizgirdienė paraše laišką vie
tos angliškam dienraštyje "The 
Beacon News'. J i plačiai ap

rašė Lietuvos kančias ir vyk
domus persekiojimus. Pilna žo
džio prasme papasakojo apie di
dįjį vargą, kurį šiandien neša 
pavergtą Lietuva. 

B. Obeliūnas 

PER TELEVIZIJĄ SURADO 
SAVO KILJMA 

Viena moteris Paryžiuje, žiū
rėdama televizijos filmą, nufil
muotą viename turguje, stai
ga sušuko*. "Tai mano kilimas". 
Paaiškėjo, kad tikrai jos bran
gus sieninis XVIII a. kilimas, 
kuris iš jos buvo pagrobtas 
prieš ketverius metus. Policija 
per visą eilę pardavėjų ėmė ieš
koti vagies ir pagaliau jį sura
do, visai nesitikintį, kad vagys
tė begali paaiškėti. jm. 
roję. jm-
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

G I N T A R A S , vasarviete 
T E L E F. - . 7 S 7 - 4 5 1 5 

P. 0. Box 466, Lake Store Rd., Union Pier, Mieh. 
TEL (616) 469-S296 

VIKTORIJA ir ALGIRDAS KARATC1AI. « T . 

<fr '%, 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L i n k i 

savo draugams, klientams ir pažįstamiems 
JŪROS UŽEIGOS, 2638 W. 69th St., savininke 

STASĖ SIMOKAIT IENfe 
ir sūnūs RAIMUNDAS ir RIČARDAS su šeimomis. 

V tf 

rainoje 1936 m. Baigė istorijos 
mokslus Lvovo universitete 1958 
m. Mokytojavo Lucko mokytoju 
institute. Anksti įsijungė į kovą 
už Ukrainos laisvę ir už žmo
gaus teises. Ruošė veikalą apie 
kruvinus Berijos darbus. 1965 m. 
buvo suimtas ir nuteistas 5 me
tams kalėjimo už sovietu režimo 
šmeižimą. Tačiau kalinimas tęsė
si 14 metu, iki 1979 mėty. Jis 
buvo iškeistas nebaigęs bausmės 
už rusu šnipus Amerikoje. Jis čia 
greitai įsijungė su kitais disiden
tais kovon už Rusijos pavergtų 
tautų laisvę. 

B.B 

TAUTODAILĖS PARODA 
Detroito miesto centrinėje bib

liotekoje Kultūros centre vyksta 
lietuvių tautodailės paroda. Pa
roda yra įrengta Kultūros klubo 
pastangomis. Paroda bus iki ba
landžio 30 d. Parodą lankyti ga
lima kiekvieną dieną bibliotekos 
nustatytomis valandomis. Expo-
natų išdėstymu rūpinosi Dorothy 
Manty, menininkė. 

SVEIKINAME SAVO TAUTIEČIUS 
SU ŠVENTOMIS VELYKOMIS 

IR LINKIME LAIMINGŲ DIENŲ 

VLADAS RASK - RAŠČIAUSKAS 
AUKSAS LAURAITIS 
JOSEPHIHE MILLER 
LAIMA LUNECKAS 
VILIGAILE LEHDRAI7IS 
R0Z LESSING 
0NUTI PAULIKIEHE 
NIJOLE VENGRIENE 

AMERICAN TRAYEL SERVICE BUREAU 
9727 So. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 

Telet —238-9787 
Darome giminių iškvietimus iŠ Lietuvos. 

Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asmenų 
keliones į visus pasauliu kraštus ir Aančrikoje. 

Registruokitės iš anksto, kad gautumėt patekti i norimą grupę. 

— T u gali matyti miestus be 
mūru, be įstatymu, be pinigu, be 
rašto, :bet tautos be Dievo, be 

maldos, be religinių apeigų ir au
kos dar niekas nėra matęs.". 

Pasternakas 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime visiems 

mūšy draugams Ir pažįstamiems. 

Mr. & Mrs. John G. Evans Jr. ir šeima 

Mr. 8C Mrs. Stanley P. Evans ir šeima 
— u — 

MRS. AGNĖS MA2EIKA 

METROPOLITAN BANK 
AND TRUST COMPANY 

įsteigtai 1914 m. 

linki visiems savo klientams 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

JOSEPH L SPnPPERI, 
« 

Prendent 
ADOLPH BALIONAS, 

Vice-President 

2201W. Cermak Rd, Chicago, 111.60608 
Phone — 254 -1000 

Depoatti fatsared to 140.000.00 by F. D. L C. 

<ir 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
L i n k i 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems 
A I I P U M I I I P I T itAAirrrtr m n 

UntRKT NtAI TAIKLIU, I n b. 
4750 So. Califomia Ave. Chicago, m. 60632 

Phone — TA 7-1200 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
LINKME VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS MCSC PAŽĮSTAMIEMS. 

E U D E I K I S 
L a I d ot u » 1 ų D l r e kt oriai 

GERALDAS F. DAIMID ir 
DOVYDAS P. GAIDAS 

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS — 
AMBULANCE DIENA IB NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage Ave., Tel. TA 7-1741; 7-1742 
4330 S. Califomia Ave., Tel. LA 3-0440 
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1 LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! Į 
i Linki klientams, draugams ir visiems lietuviams 
I TRYS BALZEKŲ ŠEIMOS GENERACIJOS 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC: 
= "U WILL UKE US" 
| CHRYSLEB — IMPERIAL — PLYMOUTB — VALIAMT 
= D 1 • t r ! b • t o r 

| 4030 Archer Avenue, Chicago Phone VIrgmia 7-1515 
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1 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

VALYS LIGHT AND POWER 
SERVICE 

Atitekami vtai elektros darbai-

2519 W. 69th St., Chicago 60629 Tel, 476-6440 
r4> 

tf 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

l i n k i 

VLADO ANDRIJAUSKO UQUORS 
2500 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 Tel. 778-1203 

Turima didžiausi pasirinkimą vietos ii užsienio 
garimų pigiausiomis kainomis. 

VL AadrijMdaa 



ŽMOGAUS TEISIU KOMISIJOJ 
Visą šį mėnesį Genevoje, Švei

carijoje, vyksta Jungtinių Tau
tų Žmogaus teisių komisijos 
konferencija. Pasitarime dalyvau
ja 42-ių vyriausybių atstovai, 
stebėtojai iš 30-ties kraštų ir 
stebėtojai iš mažda-ug 50-ies vi
suomeninių organizacijų, kaip 
antai Tarptautinės amnestijos ir 
Tarptautinės juristų sąjungos. 

Batunas nuo 1968 m. sistemin 
nas jau nuo 1968 m. sistemin
gai primena Jungtinių Tautu 
atstovams Nevv Yorke bei kitur 
Pabaltijo kraštų pagrobimą ir jo 
pasekmes. Pavyzdžiui, Sovietams 
okupavus Afganistaną, jau tą sa
vaitę Batunas pasiuntė 50-čiai 
atstovybių prie Jungtinių Tau
tų telegramas, kuriose buvo pri
minta, kad Afganistano pagrobi
mas yra tęsinys to, kas įvyko Pa
baltijo prastuose 1940 m. 

Kadangi Žmogaus teisių ko
misija Genevoje yra Jungtinių 
Tautų padalinys, Batuno atsto
vai jau eilę metų ir ten primena 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
žmogaus teisių varžymą. 

Pabaltijo atstovai Genevoje, 
aišku, neturi nei diplomatinio sta
tuso, nei kredencialų. Tačiau, 
pasinaudodami savo teisėmis 
kaip demokratiškų kraštų pilie
čiai, jie asmeniškai, sistemingai 
kontaktuoja pavienius diploma
tus, įteikdami jiems dokumen
taciją iš pavergtų kraštų ir iš
keldami lietuvių, latvių ir estu 
aspiracijas. 

Šiais metais Šią misiją nuo va
sario 4 d. iki 13 d. teko atlikti Vi
jai Klėvei, iš latvių, ir kun. Ka
zimierui Pugevičiui. Išlaidas kun. 
Pugevičiui padengė PasavUo Lie
tuviu Bendruomenė. 

Delegacijos nariai pasikalbėjo 
su Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisijos pirmininku Theo 
Van Beuwen iš Olandijos, taip 
pat su atstovais iš Anglijos, 
Prancūzijos, Olandijos, Senegalo, 
Vakarų Vokietijos, Kanados, Pa
namos, Vatikano, JAV-bių. 

Visiems buvo įteiktas 1979 m. 
rugpiūčio 23 d. pareiškimas iš 
Pabaltijo, reikalaująs Tarybų Są

jungos atsižadėti Molotovo — 
Ribentropo sutarties bei jos pa
sekmių, 1979 m. lapkričio mėne
sį 150 asmenų pasirašytas atsi
šaukimas paleisti Antaną Ter
lecką ir Julių Sasnauską, kurie 
už žmogaus teisių okupuotoje 
Lietuvoje gynimą kalinami. Ant
ras 23 asmenų pasirašytas atsi
šaukimas, prašant laisvės Anta
nui Terleckui, Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos 37-to nume 
rio vertimas anglų kalba, Lietu
vių Bendruomenės anglų kalba 
išleista dokumentacija pavadin
ta "Tbe Violations of Human 
Rights in Lithuania 1978" bei 
kiti dokumentai. 

Batuno atstovai buvo teigia
mai atstovų priimti. Pavyzdžiui, 
Kolumbijos atstovas pasakė, kad 
jo sesuo ištekėjusi už lietuvio. O 
Vatikano atstovas, dar būdamas 

I jaunas kunigas ir skautų kape-
į lionas, lankėsi prieškarinėje Lie-
! uvoje su skautais iš Prancūzi

jos. 

Iš viso praleista devynios die
nos Genevoje. Savaitgaly kun. 
Pugevičius aplankė Berne dr. Kuš-

lį, Šveicarijos Bendruomenes pir
mininką, ir dr. A. Gerutį, buvu
sį laisvos Lietuvos atstovą prie 
Taurų Sąjungos Genevoje Taip 
pat aplankė ir 'prof. Juozą Eretą. 
Dr.' Gerutis ir prof. Eretas reiš
kiasi vokiškoj spaudoj. Prof. Ere
tui tenka laikas nuo laiko paskai
tyti šveicarų karininkams paskai
tas. Pastaruoju metu ruošiamas 
Sacharovo vardu apklausinėji
mas žmogaus teisių reikalais ir 
ruošiama valandos radijo progra
ma šveicarams lietuviškomis te
momis. 

Iš Genevos kun. Pugevičius pa
suko į Romą, kur painformavo 
vysk. P. Marcinkų ir gavo progą 
aplankyti Šv. Kazimiero kolegiją 
bei ten gyvenančius prel. V. Tula-
bą, prel. A. Jonušą, prel. V. Min
cevičių, prel. P. Jatulį ir prel. K 
Razminą. Kun. dr. V. Kazlaus
kas pasikvietė svečią į Vatikano 
radiją, kur buvo padarytas pasi
kalbėjimas apie Genevos įvykius 
transliuoti į Lietuvą. Šia proga 
buvo susitikta ir su prel. Jonu Bu
laičiu, kuris išskrido po atosto
gų tęsti savo pareigas kaip pata
rėjas Vatikano nunciatūroje Su

dane, Afrikoje. Prel. A. Bačkis 
tuo metu buvo išvykęs iš Romos. 

Iš Romos kun. Pugevičius nu
vyko į Londoną, kur atšventė 
vasario 16-ją pas kun. J. Sakavi
čių ir Londono lietuvius. Sia pro
ga aplankė Keston kolegiją, kur 
didelis lietuviu bičiulis, angliko
nų kun. Michael Bourdeaux va
dovauja gerai išplėstam infor
macijos centrui. Jis informuoja 
pasaulį apie tikėjimo persekioji
mą bendrai Sovietų Sąjungoj. 
Kelionėj į Keston College palydė
jo Jonas Liudžius, Anglijoje gi
męs, puikiai lietuviškai kalbąs at-
sargon išėjęs Anglijos kariuome
nės pulkininkas. Tarp kitko J. Liu-
džiiri teko būti Britanijos karalie
nės konsulu Hanojuj Vietnamo 
karo metu. 

Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos pirmininkas Vladas Ju
ras supažindino su Londono lietu
viais, aprodė lietuvių namus Lon 
done ir už Londono. Tai energin 
gai veikianti, nors ir maža lietu
vių kolonija. 

K. P. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 3 d. 

w?rrex} YOHR 
Ficus dbslica* 

Philodcndron oxycardiiim* 
dera helix* 
uerum* 

Enjoy the first Breath of Spring with a live plant from Midland Savings. 
Simply open a Nevv Midland Money Master Account with a minimum of 
$200.00. or add a minimum of $100.00 to a ne.v or existing Savings 
Account. Live plants are on display in our lobby. Perns. philodendrons, 
pines, jades, rubber plants, palm trees pius many more varieties to 
choose from. Watch your plants and money grow at Midland Savings. 

FREE 3 TO 4 F0OT PLANT 
A large 3-4 foot tall plant in a decorative wicker basket will be given 
away each week duriny our live plant offer. 
Come in today and enter the free dravving. No obligation of course. 

-RUBBER PLANT 
*PHiLODENDRON 

*ENGLISH IVY 
*MONEY 

Deposit of 

4" POT 
6" HANGING 

BASKET 
6" POT 

8" HANGING 
BASKET 

8" POT 

10" POT 

$100. $500. 

$1.00 FREE 

$5.00 

$5.00 

$8.00 

$10.00 

$16.00 

$3.00 

$3.00 

$6.00 

$8.00 

$13.00 

$1.000 

FREE 

FREE 

FREE 

$300 

$500 

$10.00 

$5.000 

FREE 

FREE 

FREE 

FREE 

FREE 

$5.00 

AdditionaI 
$50. 

Deposit 
$2.25 

$6.50 

$6.50 

$11.00 

$12.00 

$19.00 

$200. or More in 
A Nevv Midland 

Money Master Acct. 

FREE 

$3.00 

$3.00 

$6.00 

$8.00 

$13.00 

While Supplies Lašt. One Free or Discounted '<em Per Household. Plūs Tax. 

I AVINGS 
HOME OFFICE: 8929 S Harlem Ave., Bridgevievv, II. 60455/Phone 598-9400 
BRANCHES: 4040 Archer Ave., Chicago, II. 60632/Phone 254-4470 

2657 W. 69th St . . Chicago, II. 60629/Phone 925-7400 

Archer Office: Mon., Tues., & Fn. 9 a m. to 4:30 p.m ; 
Closed Wed.: Thurs. 9a.m to 8 p.m.: Sat. 9 a.m. to 1 
p.m. 

Marquet«e Office: Mon. & Tues. 10 a.m. to 5:30 p.m.; 
Cioserf VVed.; Thurs. & Fri. 10 a.m. to 8 p.m.; Sat. 10 
a.m. to 2 p.m. 

r^= 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
į t i k i n a 

savo klientams, draugams ii pažįstamiems 

HEALTHY F O O D RESTAURANT 
L i e t u v i u V a l g y k i t 

3236 S. HALSTED ST. TEL 737-5263 Ir 326-2724 
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

^ 

tir ^ 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
L i n k i 

BORMANN FUNERAL HOME 
618 N. I6th AVt, prlt Chicago Ava. 

MELBOSEi PABK, UJU. PHOXE FI 44714 

SAX TIEDEMAN FUNERAL HOME 
9668 Balmont Avinus 

I&ANBUN PABK, HJL, 801S1, TEL 878-1*50 

A2>2e jų laidojimų įstaigų: 
RICH1RD BACZaK. 

CLYDi DAWS0N, pratltat 

* 

) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems 

Lietuviams, Klientams ir Draugams. 

SAINT CASIMIR MEMORIAL 
COMPANY 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Uokas nuo ftv, Kazimiero kapinių. 

Tiesiog ten, kur basai sustoja. 

DS Graiesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne 
KreipkiteB Prie iSR. WILLIAM NEISON, Jr. 

Telefonas — CBdarcrest 3-6135 

tir 

Linksmų Sv. Velykų Svtmttų 
savo prieteliams ir Mijentams finki 

COMPLETE AUTO SERVICE 
STASTS DAPKUH, »vta. 

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTU?! 
4542 S. Western Oiffsuie 4-2241 

LDIKSMŲ 8V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Bičiuliams ir klijentams linki 

STEFA IR BENAS DUNDAI 

l BJSSBi gMiti 

4880 W, 15«fi St. Ttl. TOvafcall 8-1617 
CICERO S«, ILLCCOM 

^ 

Perskaitę Draugą, duokite jį kitiems pasiskaityti. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. JĖZUS KRISTUS MOŠŲ TARPE 

LB Hot Springs apylinkės Vasario 1S d. minėjime dalis dalyvių su amerikie
čiais svečiais. Pirmoj eilėj 2 kairės: vyr. seselė Teresa, Ike Isenhower su 
žmona, E. McKeever, dr. L. Smith su žmona ir miesto burmistras T. 
Elsworth. Dešinėj stovi v-bos pirm. S. Ingaunis. 

Nuotr. J. Mingmo 

MOSU KOLONIJOSE 
Baltimore, McL 
TURIME VERŽTIS I POLITIKA 

Vasario 16-sios šventė Balti-
morėie prisimenama visada 
dviem minėjimais. Tokia jau bal-
timorinė tradicija, atsiradus ta
da, kai karo pabėgėliu banga čia 
atsirito ir pradėjo savo visuome
ninę bei kultūrinę veiklą. Tad ir 
šiemet vasario 17 d. įvyko iškil
mingos Mišios lietuvių Šv. Alfon
so parapijos bažnyčioje už žuvu
sius ir kenčiančius dėl Lietuvos 
laisvės. Po pietų Marylando lietu
viškųjų organizacijų taryba su
rengė banketą, į kurį be kitų Bal-
timorės politinio gyvenimo dig
nitorių atsilankė Marylando gu

bernatorius Harry Hughes su žmo
na. Šį banketą gražiai „Drauge" 
aprašė V. Ramojus savo Dviejų 
horizontų skiltyje, todėl nebūtų 

- ? i _ i . j - _ i t _ . _ » : I i . « _ I I 

ti. 

Kalvelis ir Baltimorės mišrus 
choras Daina. Minėjimas baig
tas JAV ir Lietuvos himnais. 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

JAV LB Baltimorės apylinkės 
valdyba numato šaukti visuotinį 
apylinkės susirinkimą gegužės 18 
d. Bus renkama pusė valdybos 
narių, kurių kadencija šiemet 
baigiasi. 

AR. 

Worcester, Mass. 

SUSIRINKIMAI 

Velykų šventės iš naujo pri
mena Viešpaties prisikėlimą iš 
mirusių. Moterims, nuėjusioms 
aplankyti jo kapą, angelai t a r ė : 
"'Kam ieškote gyvojo t a rp miru
siųjų? J o nėra čia; jis prisi
kėlė" (Lk. 24, 5-6). Sv. Jo 
nas dar aiškiau kalba: "Tą pa
čią pirmą savaitės dieną vaka
re, durims, kur buvo susirinkę 
mokiniai, esant uždarytoms dėl 
žydų baimės, atėjo Jėzus, a ts i 
stojo viduryje ir j iems t a r ė : 
Ramybė jums. Tai pasakęs, jis 
parodė j iems rankas ir šoną. 
Mokytiniai, pamatę Viešpatį, 
džiaugėsi** (Jn. 20, 19-20). 

Tai gyvi liudininkai, kur ie 
buvo nusiminę ir išsigandę dėl 
jų Mokytojo mirties i r mažai 
tetikėjo, kad jis prisikels, nors 
jis tai iš anksto buvo paskel
bęs. Bet jie džiaugėsi pamatę 
gyvą, prisikėlusį Viešpatį Jėzų. 
Ir tas džiaugsmas nesibaigė tik 
su vienu tuo pirmuoju pasimaty
mu. Tie gyvieji liudininkai — 

2mogaus, Jėzaus Kristaus. 

Su apaštalais kartu džiau
giamės ir mes kiekvienas, ku
rie sekame Kristaus mokslą, ti
kime jo prisikėlimu iš mirusių
jų, jo pažadais pasilikti su mu
mis iki pasaulio pabaigos, jc pa
guoda ir j o malonėmis, kurias 
jis šv. Dvasios atsiuntimu tei
kia visuose mūsų reikaluose, 
ypač siekiant dvasinio gyvenimo 
aukštumų. Su Kristumi kelia
mės ir mes kiekvieną kartą, kai 
pakylame iš savo žemiškų silp
nybių. Su Kristumi tikimės 
prisikelti i r amžinybei, kai į ją 
būsime pašaukti. Su Prisikėlu
siu Kristumi džiaugiamės Tėvo 
amžinaisiais pažadais, kuriais 
Dievas palaiko savo kūrinį, no
rintį atlikti savo pareigas žemė
je ir pasiekti gyvenimą su die
viškuoju jo Sūnumi amžiny
bėje. 

Šioje džiaugsmo šventėje, kai 
visi kar tu vėl prisimename Jė
zaus Kris taus Prisikėlimą, Ma-apaštalai ir daugelis kitų prisi 

kėlusi Jėzų matė savo tarpe dar ! njonų vienuolijos vardu sveiki-
daugelį kartų, kol j is įskilrmn 

Worcesterio Lietuvių Organi 
zacijų Tarybos atstovų balandžio j į | dangaus 
8 d. antradienį, 7:30 vai. vaka-> 
ro Maironio Parke. 

gai pasitraukė iš jų tarpo, įženg
damas į dangų, bet pažadėda
mas pasilinkti su savo mokiniais 
iki pasaulio pabaigos. 

Jėzaus, Dievo Sūnaus, prisi
kėlimas yra paslaptis mums, 
bet ji nebuvo paslaptis apašta
lams, tiems gyviesiems liudinin
kams, kurie vėliau atidavė savo 
gyvybes už prisikėlusį Kris tų ir 
j o iEvangeliją. J is gyveno jų 
tarpe savo malonėmis ir savo 
pagalba, kad jo mokiniai toliau 
skleistų tą mokslą, kuris buvo 

nu mūsų Bendradarbius, Rėmė
jus , Geradarius, Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
bylos palaikytojus, linkėdamas 
visiems Kr is taus palaimos ir ty
ro džiaugsmo, kuris niekada ne
sibaigia, nes tai yra Kristaus 
suteiktas džiaugsmas ir viltis. 

Jūsų 
Kun. Juozas Dambrauskas, MIC 

Provincijolas 

— Pietų Afrikos aukso ka
sykloje nutrūko keltuvo lynas, 

atneštas Dievo ir f žuvo 31 darbininkas 

Antrasis minėjimas, rengtas va
sario 24 d. JAV LB Boltimorės 
apylinkės valdybos, dar iki šiol 
spaudoje nebuvo paminėtas. Jis 
įvyko Lietuvių svetainės didžio
joje salėje 1:30 vai. p.p. Jį trum
pu žodžiu atidarė LB apylinkės 
pirm. Vytautas Eringis, pabrėž
damas, kad šiandien švenčiame 

62-ras metines nuo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo ir 717-sias 
nuo karaliaus Mindaugo vainika
vimo. Šitoks pabrėžimas ir šven
tės įprasminimas derinosi su Pa
saulio lietuvių 1978 m. seimo To
ronte ir JAV LB VIII tarybos 
VIII sesijos 1979 m. Washingtone 
rezoliucijomis. Tik nevisai susi
derino su scenos papuošimu. O 
papuošimas buvo kuklus — dvi 
datos: 1918 ir 1980. O kur min-
dauginiai 1253? Kodėl ir jais sce
noje nepasididžiuoti, jei šventė
je ir Mindaugas prisimenamas? 
Jeigu trys datos sudarytų keblu
mų, scena atrodytų perkrauta, tai 
galima buvo atsisakyti nuo šių, 
Ly. 1980 merų. Bet mindauginius 
būtinai reikėjo parodyti šalia 
1918-jų. 

Amerikos legiono lietuvių pos
tas 154 įnešė JAV, Lietuvos ir 
legiono vėliavas, o Sr. Alfonso] 
parapijos klebonas kun. Antanas 
Dranginis sukalbėjo maldą Pag
rindiniam žodžiui tarti šiemet 
buvo pakviesta žymi mūsų veikė
ja, prezidentinės komisijos švieti
mo reikalams narė dr. Elona 
Vaišnienė. Ji savo įdomioje ir už
degančioje kalboje kėlė faktą, 
kad mes, lietuviai, pagal savo 
skaičių ir pajėgumą esame nepro
porcingai mažai atstovaujami 
JAV valdžios institucijose. Mes 
turime labiau veržtis į JAV poli
tikos sūkurius, siekti postų viso
se valdžios sferose, kad įgytumėm 
daugiau įtakos ir tuo pasitarnau-
tumėm Lietuvos labui. 

Po svečio kalbos Juozas Gaila 
paragino susirinkusiuosius gausiai 
aukoti Lietuvos laisvinimo reika
lams. Kiekvienas aukotojas turįs 
teisę aukoti, kam jis mato reika
lą: Vlikui, Altai ar LB-nei. Mi
nėjimo metu ir vėliau paštu pri
siųsta 1,127 dol. B jų Vlikui au
kotojai skyrė 117 dol, Altai 42 
dol. ir LB —968 dol. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
tautinių šdkių grupės Ratelis ir 

ALRK Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos balandžio 12 d. šeštadie
nį 2 vai. p.p. Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos balandžio 26 d. šeštadienį 
Maironio Parke. 

J.M. 

<f 

ELEKTROS IR 
VAHDENTEKI0 

REMONTO DARBAI 
atliekami sąžiningai. 

Skambinkite 434-6828 
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CABINET COVER 
Recover your old kitehen cabinets 

with new Formica Doors and Drawer 
Fronts. Ali other exposed areas cover-
ed with Formica. 
For Trmt Estimate call — 798-5884 

Free Carpet 
iiiiiiimiiiiiiimiiiiuiimmmiimiHiiiiiii. ^ . . 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems. 
! 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS IR MfiGSJAMS 

3314 West 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629 TeL PR 6 - 8998 

CLASS I Fl ED GU I DE 
R E A L E S T A T E 

4-FLAT 
Two 3-bedroom apts. 2 car brk. ga-
rage. Mortgage at 8%% int. avail-
able to ąualified buyer. 

REMAX REALTORS 
Call Tom — 361-1300 

OAK LAWN — Savininkas par
duoda 3-jų miegamų mūr.-ir-med. 
"bi-level" namą. iy2 vonios. Židi
nys šeimos kambary. 2 ma.,. gara
žas. Pėsčia nueinama j mokyklas; 
arti susisiekimo. $73,500. Skambint 
423-5579. 

Sa\ininkas parduoda 3-jų miega
liui namą. 2 vonios. Arti Pulaski 
ir Springfield Ave. Skambint — 
585-0680. 

P A S K U B Ė K I T 
7 k&mb. namas. 2 vonic«. Gazu Šil
dymas. Marąuette Parke. Dėl ligos 
parduoda pigiausia kaina. $29,500. 

Puikiausio mūro 22-įų metų bun-
galow. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto. garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke. — 
$52,500. 

Platus sklypas. Geroje vietoje in
vestuoti ateičiai, ir kaina nuderėta. 

Oflte veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietuviškai j 

- ar angliškai ir paduoti savo telefoną 
bei pavardę, kada jums patogu namus 
apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2625 West 71 si Street i 

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

PACKAGE EXPRKSS AGENCY 
MARIJA NOREIKIENfi 

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
Labai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Maistas iš Europos sandeliu. 
2608 \V. 09 St., Chicago, IU. 6062». 

TEL. — WA 5-2787 

VIZITINIŲ KORTELIŲ 
REIKALU 

• 

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

Kreipkitės i "Draugo" adminis
traciją visais panašiais reikalais. 
Būsite patenkinti mūsų patarnavi
mu. 

SIUNTINIAI f LIETUVA 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4059 Archer Ave. 
Chicago, III. 60632, tel. 927-5980 

llililllliilliltlllllilliilllillllilllliliuilllllll 

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

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų 

Tel. 376-1882 arba 376-5996 
liiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiliiii 

v YkAJ IK MOTKKYS 

Reikalinga 

PARDAVĖJA-AS 
Dirbti pilną ar daliną laiką. 

PRIMUTVE AKTS 
835 N. Michigan Av., TeL 337-2011 

HELP WANTED VYRAI 

A N 0 D I Z E R 
Experience reąuired. Top salary, 
paid vacation and hospitalization. 
40 hour week plūs overtime. 

Call Jimmy Post 
D'ANGELO ENTERPRISES 

Tel. 678-2682 — Franklin Park, EL 

D S M E S I O 

DADRASS 
PAINTING & DECORATTNG 

Interior and Exterior 
Quality work at reasonable prices. 

Free estimates 
561-1077 or 973-4)740 

JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllH 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Tei. 737-7200 ar 737-8534 

We'll help you make the right movė. 

60-os ir 

Albany. 

butų 

r^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 

LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 

N a r i a i : 

PHILLIPS - LABANAUSKAS S. LACKAWICZ ir Sūnus 
J. F. RUDMIN P. J. RIDIKAS 

i 
P. BIELIŪNAS VASAITIS • BUTKUS 

2-jij butų medinis apyl. 
Lawndale. $39,000. 

3-jų butų mūr. 41 ir 
$59,900. 

98 ir Mozart. Naujesnis 8 
mūr. Geras investavimas. 

64 ir Keeler. \\'2 aukšto mūr. Tin
ka giminingom Šeimom. $72,000. 

6« ir Mozart. 6 kamb. mūr. Mo
dernus $47,500. 

61 ir Fairfield. Gerai prižiūrėtas 
mūr. 6 kamb. bungalow. $47,000. 

69 ir Mapievvood. 2-jų butų mūr. 
Nebrangus. 

72 ir RockwelL Modernus 7 kamb. 
mūr. bungalow. Garažas. Tik 
$45,000. 

69 ir Talman. Taverna ir 5 butai. 
$84,800. 

71 ir Rock'A'ail. Krautuvė ir 3 bu
tai. Tik $57,500. 

6J ir Tripp. Mūr. Krautuvė nau
jame pastate. Labai nebrangiai. 

J E I G A L V O J A T E 
PIRKTI AR PARDUOTI, 

Kreipkitės į 

BUDRAITIS REALTY CO. 
6600 S. Pulaski Road 

Tel. — 767-0600 
Independently owned and operated 

V A L O M E 
KILIMUS I B BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL B E 7-5168 
M M M M t m n t i m m H i i 

10% — 20% — 30% pigiau mokeait 
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pa mus. 

FRANK Z A P 0 L I S 
Telef. GA 4-8654 
3208yj W. 95th Street 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobes, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių. 

Apsilankykite \ "Draugo" ad
ministraciją i8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti savo 
giminėms ar draugams-

"Drtmgo" adresas: 4545 Wes* 
6Srd 9L, Chksuro. m. 00629. 
llllliilllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiillllin 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir kitus 
daiktus. Ir iš toli miesto leidimai ir 
pilna apdrauda. 

TeL — WA 5-8063 

iiiiiiimmiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiniimm 
{vairiu prekių pasirinkimas ne

brangiai a mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69 SL, Chicago, 111. 60639 
SIUNTINIAI 1 LIETUVA 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

iminitnmimiinmiiinmuiinm;mmm 
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P L U M B I N G 
Uceneed, Bonded, Insured 

Nauji daroai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ir kt. 
plytelės. Glass bioeks. Sdnkos vamz
džiai išvalomi elektra. Į automatą ga
lite kalbėti lietuviškai, palikite pavar
dę ir telefoną. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiNim 

LIETUVOS ISTORIJOS 
VAIZDINE SANTRAUKA 

Sudarė 
VILIUS L. DUNDZILA 

Išleido 1979 m. "Dirvos" B-vės 
įpėdiniai: Antanas, Tomas ir Vi
lius Dundzilai. 

Sis leidinėlis pritaikytas mūsų 
mažiesiems, pagal amerikiečių lei
dyklų metodus^ 

Kaina su persiuntimu $1.60 

Užsakymus siusti DRAUGO 
adresu, 

iiiimimiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimi 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiimuiiiiiiiiiiimmiiiuiiiimniiiuiiiim mimiiiiimiiii iiiiuuiuiiuuuiuiiuiii 

4 butai. Mūrinis. Lemonta. 
>-}ų butų marinis. Gerai užlaiky- Į 

M*. Marąuette Parko rajone. 
Raaotranas su namu ir visais įren- ' 

ŠIMAITIS REALTY 
Inauranc* — Incomt Tax 

Notary PjbHc 

2951 W. 63rd St., 436-7878 
Tel. 839-1784 arba 839-5568 

IIItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIUllUlIlIlIH 

•iimmmimiiiiiiiuiimifiiimiummmii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
i. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie Av. — 778-2233 
iniiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiiiuiiiiiiimu 

SKEI>BKTTfiS "DRAUGET 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiitiii 
M. A. Š I M K U S 
INCOME TAX SERVICE 

JiOTARY PUBLIC 
4266 So. Maplewood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINŲ iškvietimai, pilaoml 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitoki* blankai. 
iiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiinniiiimiuuHjjHmi 
miiimmmimimiiii iimiimuiuimii 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 

M I G L I N A S TV 
SMC W. Stth St., tel. 77S-148* 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIHIII 

Apsimoka skelbtis disn. DRAUGE 
oes jia plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis, gi skelbimų kai
tos yra Tįsiems prieinamos 

Perskaitę "Draugą" duokite 

Ji kitiems pasiskaityt i 

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimimiiiimiiiiiit 

ŠEIMOS MALDOS 
UETUVIŲ KALBA 

Per kun. B. Kuhn, OFM, ga
lite gauti lapeli su rytmetinėm, 
vakarinėm ir įvairiems reika
lams maldomis. Sis gražiai at
spausdintas lapelis (6 pusla
pių), kuris atstoja maldakny
gę paprastom maldom, gauna
mas be mokesčio. Pasiųskite 
pašto ženklelį su pavarde ir ad
resu dienraščio „Draugo" ad-
ministrarijai: 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, BĮ. 60629. 

Jiimimiiiiimmmimiiiimiimmmmit 

iHiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

KLAJŪNO DALIA 
Eilėraščių rinkinys, kurį sudarė 

VINCAS N E K E 

95 eilėraščiai sugrupuoti į du sky
rius: Po tėviškės dangum (para
šyti Lietuvoje) ir Svetimos šalies 
laukuos (parašyti tremtyje). Vir
šelis ir aplankas dali. Ados Korsa-
kaitės-Sutkuvienės. 

Leidinys parduodamas žemiau sa
vikainos — $3.00. Su persiuntimu 
$3.72. 

Užsakymus siųsti 
administracijai. 

"DRAUGO" 

Illinois gyventojai dar prideda 
18 centų valstijos mokesčio. 

llUIIIIIUUt 



LAIKAS IR AMŽINYBĖ 
VIENERI METAI BE POETO JUOZO KRŪOJO 

(1908 — 1979) 

nas. Šiaip jau kai kurios J. Kruo 
jo eilės ypač jaunimo yra mėgia-

, . mos ir kaime dainuojamos, šiuo 
! m ory ta s ,La i s V es su te rno S ) , 2 e i l e - ! a t ž v i l i u j i s a r t i m a s k r u o j i e . 

Juozas Kruojis (Prikockis) g i .Kasciy nnktmes (Prabėgusių J j * * ^ m s K g R i m a v i č i u i 

mė 1908 m. rugsėjo 26 d. N o r e i k o j a l d a ' ' P ° a u k $ t U . * 5 ? (pagarsėjusiam eilėmis "Ubagų 
nių L, Pakruojo vis., Saulių a p s . į < W » m ) . y j f * . n e i J a z 3 J * M balius"), M. DagHėliui-Seidžiui 
1928 m. baigė Linkuvos gimna-į*? ™ » (Drulia drulia) Ne : ( i l g a m e č i a m Pakruojo klebonui), 

po to Karo mokyklos a s p i - ™ 2 ^ ~ v ^ S 2 A * * " * Sagatui, daržininkui ir po-
'viskas liko rankraščiuose. Kodėl? . . 

Autorius buvo principų žmo
gus, o kadangi jo kūryba buvo ra
šyta daugiausia tradicinėm nuo
taikom, tai jis anot dukters — ir 

likęs "stalčininku". Tokių atve-1 DIDŽIŲJŲ ŽMONIŲ DAR8AT 
jų lietuvių literatūroj yra ne vie- j ^ ^ n u o s t a b u s y r a didžiųjų 

ziją, 
rantų kursus jaun. leitenanto 
laipsniu, kurį laiką dirbo Vilka
višky Vidaus reikalų ministerijos 
žinyboj valdininku. Lietuvos uni
versitete studijavo Humanitari
nių mokslų fakultete ir Teisių 
fakultete, bet universiteto nebai
gė. Ligi 1940 m. buvo Vilkaviš
kio ligonių kasos direktorius. Bu
vo vedęs mokytoją Matiją Degu
tytę. Išaugino sūnų Vidmantą ir 
dukterį Dalią. Kaip visuomeni
ninkas dirbo su jaunalietuviais, 
buvo Vilkaviškio rajono vadas. 
Vėliau nuo tų pareigų buvo at
leistas, o per pirmąjį bolševikme
tį 1940 m. išvežtas į Sibirą, kur 
praleido labai sunkiai vargdamas 
6 metus. Pokario metais su su
menkėjusią sveikata dirbo kolūky 
buitinio aptarnavimo kombinate. 
Mirė Pakruojy 1979 m. kovo 20 d. 

Kaip poetas rašė eilėraščius dau
giausia J. Kruojo slapyvardžiu. 
Literato darbą buvo pamėgęs jau 
nuo pat gimnazijos dienų. Yra 
parašęs 7 dienoraščių knygas 
(Kur bakūžė samanota, Tėviškės 
dienoraštis, 3 t , Keršto spalvos, 
Paskutinė darbovietė, 2 t ) , 3 
vaizdelių (apsakymėlių) knygas 
(Vienintelis skridimas, Keistas 
svečias, Povandeninė meilė), 2 
atsiminimų knygas (Jos gyveni-

Aplamai J. Kruojo poezija dau
giau dainuotinė, kaip skaitytinė. 
Joj žymus eleginis tonas. Ypač 
žymus patriotinis motyvas su lo
kaliniu atspalviu (pvz. Kruojos 
upė). Dėl to ir mirti norėjo savo 
tėviškėj. Pvz. toks yra eilėraštis 

"Paskutinis noras": 
Kai paliaus krūtinėj 
Plakusi širdis 
Ir jau nusileis man 
Amžina naktis, — 

Tėviškėn atvežkit 
Jūs, draugai, mane 
Ir užkaskit amžiams 
Vienišam kape. 

Buvo itin religingas, parašė 
nemažai eilėraščių ir religiniais 
motyvais, ne kartą ir maironine 
nuotaika. 

Bet ypač apstu eilėraščių as
meninio pobūdžio, nusiskun-
džiant sunkia gyvenimo dalia. 

A. S. 

žmonių darbštumas ir kantrybė. 
Pavyzdžiui, žymus graikų filo
sofas Platonas savo "Dialogus" 
rašė net 18 metų. Kopernikas 
vieną savo knygą 36 metus ra
šė. Martynas Liuteris savo bib
lijos komentarus ruošė 10 metų. 

Taigi, tyrinėjimas genialiųjų 
žmonių kūrybos įtikina, kad 
genialumas sykiu yra ir darbš
tumo stebuklingas pažymys. 
Pilnas didžiojo vokiečių poeto 
Goethes kūrinių rinkinys suda
ro 33 tomus. Jo laikais rašo
mųjų mašinėlių, dar nebuvo. Dėl 

"veikalus perrašyt i galėjo tfik 
per 60 metų. Tačiau Goethe ne 
tik rašė, bet ir galvojo. Be to, 
jis buvo dar ministeriu, teatro 
direktoriumi ir žurnalo redak
torium. L. Tolstojus vėlai pra
dėjo rašyti, o parašė 100 tomų. 

jm. 

TRAGIŠKA MIRTIS 

Rastas Ulinois gail. sesers 
Mary Riordan, 25 m., lavonas, 
pamestas griovy prie Calumet, 
City. J i dingo ketvirtadienio 7 j 
v. v., išėjusi į vaistinę. Poiici-j 
j a turi duomenų spėti. Kad tai 

PHILADELPHIA 
ATVAŽIUOJA DIDYSIS 

ANSAMBLIS "GINTARAS" 

Montrealio 'lietuvių jaunimo 
ansamblis „Gintaras", suorgani
zuotas prieš vienuolika metų Zig
mo Lapino, laiko slinktyje augo 
ir-šakojosi. Šiuo metu "Gintaras" 
savo. koncertuose-dalyvius *džiu-
gina grakščiais šokiais, melodin
gomis dainomis, puikia dailiojo 
žodžio interpretacija ir sentimen
talia liaudies instrumentų muzi
ka. Ansamblis ypač yra origina
lus savo autentišku lietuvių liau
dies muzikos instrumentų orkes
tru, susidedančiu iš beržinių tri
mitų, ragelių, birbynių, skudu
čių, lumzdelių, kanklių, skre-
balų, tabalų ir t.t. Tai yra vie
nintelis tokios rūšies orkestras iš
eivijos lietuvių tarpe. Jis meniš-* 
kai perduoda seną lietuvių liau
dies muziką, įspūdingai palydi 
linksmai besisukančius šokėjus ir 
gražiai pritaria dainuojančioms 
mergaitėms; yra puikiai užsireko
mendavęs kai kuriose Kanados ir 
JAV-bių tautinių šokių šven
tėse. 

Šiuo metu "Gintaro" sąstate 
yra apie 70 jaunuolių. Saivo spek
takliais ansamblis yra aplankęs 
visas didesnes Kanados bei Ameri
kos lietuvių kolonijas ir susilau
kęs gražių atsiliepimų. Buvo šil
tai sutiktas ir įvertintas svetim
taučiams duotuose koncertuose. 
Ansamblis savo 10-ties metų eg
zistencijos sukaktį apvainikavo 
praėjusia vasarą Europoje įvyku
siame Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos kongrese gerai pasiseku
siais koncertais. 

Balandžio 12 d., šeštadienį, 
"Gintaras", vadovaujamas Rasos 
Lukoševičiūtės, su nauja progra
ma lankysis Philadelphijoje^ ir 
JAV Lietuvių namuose, 2715 E. 
AHegheny Ave. Mes turime bū
ti dėkingi spektaklio ruošėjams 
— Philadelphijos ir Piet. New 
Jersey Lietuvių bendruomenių 
apylin'kėms — už suteikimą pro
gos ir mums pasidžiaugti svečių 
iš Kanados atvežama plačios ap
imties, įvairia, įdomia jaunų 
žmonių išpildoma programa. Visi 
minėtą datą rezervuokite neeili
niam koncertui. 

Bilietų kaina: 5 — 6 dol., o 
jaunimui 4 dol. Įsigykime juos 
galimai anksčiau ir rengėjams 
talkininkaukime įvairiais kitais 
būdais. Po koncerto šokiams gros 
Jono Puodžiūno orkestras, veiks 
baras ir bufetas. 

Bronius Vaškaitis 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams 

BRIGHTON BAKERY 
2427 W. 46th Place, Chicago, DL 60632 

8359 Saginaw Ave., Chicago, IU 60617 

PE0NE — 734-3400 
Ant. ir Nijole Mackevi&ai, sav. 

4> 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

COUNTRY AUTO 8C TIRE SERVICE 
TEL. GR 6-7777 

2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois 60629 
Savininką* — MIKAS CESAS 

Jr " ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems. 

A — J M E A T S 
PRIME CHOICE K3SA. — LIETUVIŠKOS DEŠROJ 

SfCSŲ SPECIALYBE 
24SS W«t 69th St, Chicago, DL 60629, Tel. HE 6-68S8 

VIOLA ir ANTANAS PLJENIS, Savininkai 

KUR TAS ŠALTINĖLIS 
Edmundas Kuodis ir Jonas Glrijotas įdainavo 27 populiariąsias 

harmonizuotas liaudies dainas su penkių įvairių instrumentų palyda. 
Išleido dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo programos 

vedėjas, gyv. Mountainside, N. J. 7 

Dviejų plokštelių albumas su persiuntimu kainuoja $14.95. 111. gyv. 
prideda 70 c. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. Ord Street, Chicago, 01. 

J 

to i r jgud.es perrašytojas visus darbas seksualinio iškrypėlio. 

PADĖKA 
Mano brangus vyras — Žemaitijos sūnus 

A. f A. 
FELICIJONAS GAUDUŠAS 

atsiskyrė su šiuo pasauliu 1980 m. kovo mėn. 2 d. ir buvo palaido
tas kovo 5 d. Šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Širdingai dėkoju giminėms, kolegoms ir draugams, pagerbusiems 
a. a. Felicijoną, dalyvaujant šermenyse, pamaldose ir laidojimo apei
gose. 

Gili padėka visiems asmenims bei organizacijoms, pareiškusioms 
man užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje, atsiuntusiems gėles bei šv. 
Mišių aukas. 

Ačiū už atsisveikinimo jautrius žodžius kolegoms P. Jokubkai, 
J. Vasaičiui, Alg. Budreckui ir Vyt. Račkauskui už pagerbimą "Drau
go" laikraštyje. 

Reiškiu gilią padėką prel. D. Mozeriui, kun. VI. Mažrimui už mal
das koplyčioje, kun. Kireiliui už maldas, jautrų pamokslą ir palydėji
mą a. a. Felicijono j amžino poilsio vietą, o karsto nešėjams už pas
kutinį jam patarnavimą. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, pareiškusiems man užuojautą dėl 
mano svainio 

A. a. vet. dr. LIŪDO GAUDUSO 
netikėtos mirties. 

Jūsų visų nuoširdumą niekuomet neužmiršiu. 
Liūdinti žmona JADVYGA GAUDUSIENĖ 

A. t A. SOPHIE A. GURSKIS 
RIZLERYTĖ 

Gyveno Chicago, Illinois. 
Mirė balandžio 1 d., 1980 m., 9:15 vai. ryto, sulaukus 46 

metų amžiaus. Gimė LdetūVoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Tony, 2 sūnūs Robert, 

marti Gloria ir Thomas, duktė Audrey, motina Barbora, dvi 
seserys: Mary Thomas su vyru Peter, Helen Kasper su vyru 
John, 4 broliai: Anthony su žmona Elaine, Adolph su žmona 
Karen, Albin su žmona Viola ir Ewald, bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. 

Velionė buvo duktė a. a. Edward Rizlerio. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 

71st Street. Lankymo valandos: trečiad. ir ketvirtad. nuo 3 
vai. popiet iki 9 vai. vakaro. Atsisveikinimas bus ketvirtadienį 
7:30 vai. vakaro. Penktadienį kūnas bus pervestas į Ashr/orn 
Baptist bažnyčią, 3647 W. 83rd Street, Chicago, 12 valandą. 
Gedulingos pamaldos bus 1 valandą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Lietuvių Tautines kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, sūnūs, marti, duktė, motina ir kt. ginamės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus — Tel. 476-2345. 

A. t A. MARGELĖ WENGALIS 
ANUŽATTft 

Gyveno 1913 So. 49th Court, Cicero, Ulinois. 
Mirė bal. 2d., 1980 m., 1:30 vai. ryto, sulaukus gilios se

natvės. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskr., Kulių parap., šimulių 

kaime. Amerikoje išgyveno 27 metras. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys Marcelė Ragaus

kas, žentas Antanas, ir Barbara Zumaras, 3 anūkai: Lietuvoje 
Jurytė ir Angele, Amerikoje Rolandas Zumaras ir 2 proanūkai 
Lietuvoje, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje, 1446 So. 
50th Avenue, Cicero. 

Laidotuvės penktadienį, balandžio 4 dieną. 9 vai. ryto 
koplyčioje įvyks gedulingos apeigos po kurių bus išlydėta į 
šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentas, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Vasaitis^Butkus — Tel. OL 2-1003. 

Dailininkei 

A. t A . REGINAI INGELEVItlENEI 
baigus šią žemišką kelionę, didžio liūdesio prislėgtus 
vyrą pulkininką dr. VLADĄ INGELEVKrŲ, dukteris 
MARĄ \ T G A N T I E N Ę , REGINĄ KUDŽMIENE, žentą 
dr. VYTAUTĄ VYGANTĄ, ir vaikaičius nuoširdžiai už
jaučiame. 

A. ir T. Plytnikai 
A., J. ir G. JanvJkmiai 
L. ir S. Tonikai 
V. ir J . Petrauskai 

V. 
K. 
V. 
B. 

ir P. Jamukmiai 
ir T, Kazlauskai 
«• R. Slanai 
ir A. Bradai 

A. f A. 
REGINAI INGELEVIČIENEI mirus, 

vyrui dr. VLADUI INGELEVIClUI, dukroms MARIJAI 
VYGANTTENEI, REGINAI KUDŽMIENEI, seseriai EU
GENU AJ RYTENIENEI ir jų šeimoms širdingą užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi 

Aldona ir Viktoras Naudžiai 
ir Dukros, 

Ona Kanaukienė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 3 d. 

A. t A. JUOZUI NAVICKUI mirus, 
jo žmonai MARIJONAI, sūnui ZIGMUI ir kitiems 
giminėms reiškiame širdingiausią užuojautą ii 
kartu liūdime. 

Natalija Navickienė 
Adele ir Ildefonsas Sadauskai 

ir šeima 

Brangiai motinai 

A. t A. URŠULEI PETRAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, mielus sūnų PETRJį, marčią RE
GINA ir anūkus ALDONA ir VYTAUTE nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Vale ir Antanas Osteikos 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

D O V Y D A S P. G A I D A S ir G E R A L D A S F. D A I M I D 

T R Y S M O D E R N I Š K O S K O P L Y Č I O S 

4330 -34 So. C a l i f o r n i a A v e n u e 
Te le fona i LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te l e fonas — Y A r d s 7 - 1 7 4 1 - 2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50th A v., Cicero 

Tel. 47b-2345 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI . 

http://jgud.es


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1980 m. balandžio mėn. 3 d. 

X JAV LB Vidurio Vakaru 
apygardos valdyba, pasiremda
ma LB įstatais ir taisyklėmis, 
saukia apygardos atstovų suva
žiavimą. Suvažiavimas Bpren-
džia apygardos reikalus, išklau
so apygardos valdybos veiklos 
ir finansų apyskaitas ir kontro
lės aktus. Suvažiavimas su Jau
nimo centre balandžio 27 dieną. 
Registracijos pradžia 9:30 vai. 
ryto. 

X šeštosios lietuvių tauti 
nių šokių šventės leidinio komi-
te sudaro: Jonas Baris — re
daktorius, Ada Sutkuvienė — 
dailininkė, Anatolijus Kazakevi
čius, administracija; Vytautas 
Kasniūnas, patarėjas; Juozas 
Slabokas, korektorius, Pranas 
Razminas, lietuvių kalbos prie
žiūra; Judita Džiugaitė, tekstas 
anglų kalba. Leidinys kainuos 
3 dol., tiražas 4,000 egz. Šven
tės šokėjai leidinį gaus nemoka
mai. 

x Cicero Šv. Antano parap. 
Velykose Prisikėlimo šv. Mišios 
bus 7 vai. ryto. Kitos Mišios 
kaip sekmadieniais. 

x Lemonte Velykose, balan
džio 6 d., De Andreis seminari
jos bažnyčioje lietuviškos pamal 
dos bus 12:30 vai. kaip ir kiek
vieną pirmą mėnesio sekmadie
nį. 

X "Draugas" Didįjį šeštadie
nį išeis su kultūriniu priedu. 
Antrą Velykų dieną, balandžio 
7, "Draugas" neišeis. Šeštadie
nį administracija dirbs iki 12 
vai., redakcija bus uždaryta. 
Pirmadienį redakcija ir adminis 
tracija dirbs kaip kasdien ir iš
leis antradienio, balandžio 8 d., 
laidą. 

X Kun. Donaldas Petraitis, 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausiojo vadovo asistentas, iš 
Romos yra atvykęs į Chicagą ir 
šiuo metu lankosi pas savo tė^ 
vus ir seserį. Ateinančią savai
tę jis, kaip Šv. Kazimiero pro
vincijos atstovas generalinėje 
vienuolijos taryboje, dalyvaus 
šios provincijos specialiame su
važiavime, kuris vyks balandžio 
8-10 dienomis Chicagoje. Sve
čias iš Romos Amerikoje pabus 
iki birželio mėnesio. 

X Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos choras giedos velykines 
giesmes šv. Mišiose, kurias lai
kys kard. J. Cody televizijos 9 
kanale balandžio 6 d., Velykų ry 
tą, 7:45 vai. ryto (ne 8 vai., 
kaip anksčiau buvo skelbta). 
Giesmių gali pasiklausyti net 
tie, kurie šeštadienio vakare ar 

C H I C A G O S Ž I N I O S 

Eugenijaus KriaučeUūno vardo jaunimo premiją Joanai Kuraitei įteikiant kovo 30 d. garbės prezidiumas. Iš kai
rės: jury kom. sekretorė Em. Sakadolskienė, kom. narė V. Jonušienė, pirmininkė R. Kučienė, Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė, laureatė Joana Kurakė ir PUS pirmininkas ir kom. narys G. Aukštuolis. 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

PABAUDA UGNIAGESIAMS 

Chicagos ugniagesių sąjunga 
sutiko sumokėti 5,000 dol. pa
baudos už teismo nepaklausy-
mą, kai dabar teismas jų pa
baudą sumažino iki tos sumos. 
Anksčiau buvo uždėta pabauda 
po 5,000 dol. už kiekvieną die
ną, 
PAKEIS ŠVIETIMO TARYBA 

Mere J. Byrne numato pakeis 
ti visus ChicagoB švietimo tary 
bos narius, įskaitant ir preziden 
tę C. Rohter. 

DIENA ATSINAUJINIMO 
DVASIOJE 

Kovo 23 d. dunksėjo kebai į 
naujuosius ateitininkų namus. 
Atsinaujinimo dienos dalyviai 
— vadusiųjų poros nuo 28 iki 60 
metų amžiaus. Atvykusius pasi
tinka Ona Baužienė, išdalina 
dienotvarkę ir kviečia į namo 
žemutinę salę, kur vyko visų da 
iyvių susipažinimas ir pasivai-
šinimas. Prisirenka pilna salė 
dalyvių. 

J. Baužys pasveikina visus die 

jei vedusiųjų gyvenimą vaini-j Seminaras puikiai pasisekė, 
kuoja meilė, vienas kito supra- buvo gera nuotaika, visų nuo-
timas, įsijautimas, pažinimas, širdus lietuviškas bendravimas. 

nos rengimo komiteto vardu, 
X Jolanda ir ar. Algirdas dėkoja organizatorei Aldonai 

Mockaičiai aktyviai veikia visuo Prapuolenytei, Jūratei Norvilie 
meniniame darbe. Jolanda vado- j nei, kunigams ir supažindina su 
vau ja Lemonto jaunesnėms dienos programa. Kun. dr. Kęs-
skautėms, talkina Maironio litu- > tutis Trimakas trumpame įvadi 
anistinės mokyklos tėvų komi-1 niame žodyje primena susirinku 

Velykų dieną atliks savo parei-, t e t u i A b u M o c k a i č i a i k u r į l a i k ą iiema monotonišką kasdienybę, 
gą, išklausydami Mišių savose 
bažnyčiose, nes tai bus ypatin
gos Mišios ir specialios giesmės. 

X lietuvių Bendruomenės 
Gage Parko apylinkės lietuvių 
metinis susirinkimas įvyks At
velykio sekmadienį, balandžio 
13 d., Jaunimo centre. Visi apy
linkėje gyvenantieji lietuviai 
kviečiami susirinkime dalyvauti. 

x Lietuviu Moterų Federaci
jos Chicagos klubo ruošiamas 
pasisvečiavimas prie Velykų sta
lo įvyks š. m. balandžio 13 d., 
sekmadienį. 1 vai. p. p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose (punktua
liai). Svečiai kviečiami pasigė
rėti tradiciniu Velykų stalu ir 
pavalgyti šventiškus pietus: 
kaina suaugusiems $7.00, vai
kams S3.50. Stalus rezervuoti 
prašoma skambinant telefonais: 
357-2558 arba 925-6193. (pr.) 

leido ir redagavo Korp! Neo-įkuri paskatino visus susiburti 
Lithuania laikraštėlį. draugėn keletai valandų, išmąs

tyti, kas yra aukščiau mūsų su 
visa dvasine vertybe. Kai laik
rodis slinks vakarop, mes vėl 
grįšime į tą pačią kasdienybę, 
bet daugiau pažinę, dvasioje 

j praturtėję, atsinaujinę. Tam ir 
yra skirta ši atsinaujinimo die
na. Po to sukalbėjo prasmingą 
maldą. Pirmos valandos pokal
bio vedėjas kun. Vytautas Bag-
danavičius kalba apie gyvą ryšį 
su Dievu, apie maldą. Malda 
mūsų laikų žmogui yra viena iš 
sunkiausiai prieinamų reikalų. 
Jos esmė nėra pratybos, bet pa
jautimas į Dievo pasaulį, santy 

| kiavimas su realiu Dievu, Nuo
širdi malda yra asmeninis pokal 

| bis su Dievu, panašus, kokį tu
rėjo senojo įstatymo žmonės. 

X Sol. Jonas Varnelis ateinanį D a u g g j ^ ^ n^gių U e k a jgp. 
čią savaitę vyksta į St. Peters-į dy^ ^ g minčių ateities svars 
burgą, Fla., kur kartu su sol. t y b o m s T o l i a u geka kiaugįmai 
Gina Capkauskiene balandžio 9 j i r t r u m p o s diskusijos. Po to su-
d. duos dainų ir arijų koncertą j s i m ą s t y m a s , staiga pasigirsta 
'Draugo" premijuoto romano | k u n d r K Trimako balsas: 

premijos įteikimo iškilmėse. St. į tiQsirhė J ė z u i Kristui". Salėje 
Petersburgo ir apylinkių lietu- Į n u s k a m b a : - T e r a m ^ . A . 
viai labai laukia solisto iš Chi- • m e n » 
cagos ir solistės iš Kanados. Po trumpos pertraukėlės vėl 

x Kazys Barzdukas, LF sek-1 malda. Kun. K Trimakas pra-

papildymas, nusileidimas 
Vėl klausimai ir diskusijos. 

Po to vėl susimąstymo minutės. 
Susiburiam į kitą salę pietų. 
Sklinda pasikalbėjimai pokalbių 
temomis. 

Trečias pokalbis — "Ryšiai 
už šeimos ribų". —Pokalbį įdo
miai praveda kun. K. Trimakas. 
Už šeimos ribų katalikas susi
duria su Bažnyčia Kas ji yra, 
kaip ją galime patirti, pažinti, 
kaip jai galime padėti, ką ji 
mums duoda. Klausimai ir dis
kusijos. Po to dienos dalyviai 
pasiskirsto į du būrius: vieni lie 
ka kalbėtis, diskutuoti su kun. 
K Trimaku, kiti eina į didįjį sa
loną pas kun. V. Bagdanavičių. 

Ateina laikas grįžimo valan
dėlei — išpažinčiai. Atvyksta 
dar du kunigai: Antanas Noc-
kūnas ir Juozas Vaškas. Kas no 
ri. dar gali asmeniškai pasikal
bėti su kun. K. Trimaku. 

Po to Mišios, gilių minčių pa
mokslas. Kalba kun. K. Trima
kas. Vienas dalyvių skaito au
kos aktą: "Tebus tau, Viešpa
tie, priimtina mūsų šeimų šios 
dienos iškilmių atnaša, kuri sie 
kia tave permaldauti, mus su 
Tavimi dar glaudesniais ryšiais 
suartinti"... Po trumpo susimas 
tymo kun, K. Trimakas skaito 
apie sūnų palaidūną, jo varga
ną kelią ir džiaugsmingą galą. 

Atsisveikinam. Dėkojame ku 
nigams už pokalbių pravedimą, į0 ^ t r o šiaurėje 

retorius - iždininkas, išvyko j deda pokalbį "Tarpusaviai ry-
dviem savaitėms atostogų kartu I šiai". Ši diena — vedusiųjų at-
su žmona Irena, dukra Dalia ir! sinaujinimas. Krypstame į di-
uošve Marija Kerpiene. Ilgesnį | džiąją paslaptį — vedybas, ku

rios žmogaus gyvenime nepa
prastai reikšmingos. Laimingi, 

x Studentų ateitininkų drau
govė rengia tradicinius Velykų 
šokius sekmadienį, balandžio 6, 
7:30 v. v. Jaunimo centre. Įėji
mas — 4.00 dol. Bus įleidžiami 
tik studentinio amžiaus jauni
mas (su studento "I.D."). Šo
kiams gros "VVhiskey River 
Band" orkestras, (pr.) 

X Aušros Vartų Tunto 30-
ties metų sukaktuvinis vakaras 
įvyks bal. 12 d., 7 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Programą atliks "Spindulio" šo
kių grupės teatras. Gros V. Ba-
leškos orkestras. Dėl rezervaci
jų skambinti 458-5181. (pr.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė-
cesiriiais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road — Telef 
VI 7-7747 (sk.) 

x Jei SKILANDŽIŲ tau tik 
reik. tuoj pas Petrą ir užeik* 
— INTERNATIONAL MEAT 
MARKET. Medžioklinės dešre
les, kumpiai, aviena, veršiena. 
dešros ir t. t. Užsakymus siun-
iarr.e ^aš^u bet kur Amerikoje., 
2913 W.*( SSrd St.. CW«go.'ll ?"» P " ™ ™ " * * * ^ m t e 1 0 

«**>• « • <«*> « « » • <*•> d o l r v : ^ t i ^ ^ L ^ , 
Richmond Hts., Ohio, prie pre
numeratos mokesčio pridėjo 10 
dolerių auką. Labai ačiū. 

x Aukų po 7 dolerius atsiun
tė: 

Juozas Pažemėnas, Queens 
ViUage, 

J. Davnorow, VVoodside, 
K. Stančaitis, Chicago, 
J. Barkus. Beverly Shorea. 
Visiems nėkojame. 

laiką apsistos pas dukrą Jūratę 
ir dr. Jurgį Augius, nes ypatin
gai pasiilgę anūkių Kristos ir 
Linos. Augiai gyvena Louisianos 
valstijoje. 

x Brangūs akiniai, daryti 
Miami Optical Dispensary, buvo | me. 
rasti Šv. Kazimiero kapinėse. 
Kas tokius akinius yra pametęs, 
gali kreiptis į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinių raštinę tiesiog ar
ba telefonu 239-4422. 

X Paulius Ramas, Hickory 
Hills, UI., parėmė mūsų spaudos 
darbus 10 dolerių auka. Dėkoja-

X Zigmas Budetekis, Schiller 
Park, UI., aukojo 10 dolerių. Ma 
loniai dėkojame. 

X Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę darbo konferen- j bai 

išpažinčių klausymą. Dėkojame] 
kun. K. Trimakui už dienotvar
kės ir programos sudarymą ir 
pravedimą, Aldonai Prapuoleny
tei, dienos organizatorei. Džiau
giamės, kad E. Razmienės sva
jonės išsipildė ir dabar stovi 
graži Ateities pilis. Ir klausia
me, Aldona, kada suorganizuosi 
kitas atsinaujinimo dienas. 

Vytautas Kąsnis 

PASISEKĘS ŠV- RAŠTO 
SEMINARAS 

Seminaras buvo kovo 14:—16 
d. Jaunimo centre, Chicagoje. 
Tai jau 4-tas Šv. Rašto semina
ras. Jaunimo centro suruoštas, 
padedant organizatorių ir talki
ninkų būreliui. 

Seminare konferencijas davė 
kun. J . Duoba apie "Švento 
Rašto įkvėpimą" ir "Pasaulio 
sutvėrimą pagal Pradžios kny
gą"; kun. Vyt. Bagdanavičius 
apie "švento Jono apreiškimą" 
ir apie "Kristaus prisikėlimą 
Šv. Rašte", kun. L. Zaremba 
apie "šv. Jono Evangeliją".. La-

nuoširdžiai apie "Švento 
skaitymą" kalbėjo ir 

Kiekvieną dieną konferencijose 
dalyvaudavo apie 150 žmonių. 

P . D. 
EBIAUCELICNŲ VARDO 

VAIKŲ NAMELIUOSE 

Dr. Įža>utė Zaparackaitė -
Knepper kalbėjo Kriaučeliūnų 
vardo Vaikų nameliuose tėvų 
ssuirinkime kovo 25 d. Jaunoji 
daktarė, 1971 m. baigusi Michi-
gano universiteto Medicinos mo 
kyklą ir optomologijos specia
lybę įsigijusi Northv/estern uni
versitete, šiuo metu dėsto 
Northwestern universitete ir 
Ohildrens' Memorial Hospital. 
Ji, skaidrėmis pailiustruodama, 
paaiškino susirinkusiems tė
vams apie dažniau pasitaikan
čias vaikų, akių ligas ir gydymą. 
Daktarė ragino visus tėvus, ku
rių šeimose yra akių ligų isto
rija, pasirūpinti, kad naujagi
miai būtų akių spiaciaiisto pa
tikrinti, nes jaunučio vaiko gy
dymas yra sėkmingiausias. Vai
kus su normaliomis akimis pa
tartina patikrinti pirmą kartą 
jiems suėjus 3X4 metus. 

Daktarė Knepper maloniai 
atsakinėjo į tėvų klausimus. 
Buvo iškelti rūpesčiai apie ūgą 
televizijos žiūrėjimą, trumpa
regystę, raidžių rašymą atbulai, 
akies higieną, morkų naudą ir 
daug kitų. 

Dr. Žibutės Knepper kabine
tas yra 700 N. Michigan, mies-

Ji mielai 
priima lietuvius ir pasižymi kan
triu ir kruopščiu vaikų akių 
patikrinimu. 3. N. 

GUDŲ 
NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖ 

tą dainavo Polą Brešnev ir Ola 
Šėukin. Buvo priimtos rezoliuci
jos, remiant Carterio politiką 
dėl olimpiados, skatinant sukur 
t i militariškai stiprią Ameriką, 
prašant stiprinti radijo informa 
cijas į Sov. Sąjungą. 

Kaimyninių tautų atstovai pa 
sakė sveikinimo kalbas. Lietu
vių vardu sveikino kun. J. Prun 
skis. Pažymėtina, kad gudai sa
vo herbu irgi laiko vytį. J. Pr. 

MIESTO PLANUOTOJAS 

Dienraštis "Sun-Times" skel
bia, kad mere J. Byrne nauju 
Chicagos miesto planuotoju pa
skirs R. W. Mac Gregor ir jam 
mokės 85,000 dol. metams. 

ATLEIS 475 UGNIAGESIUS 

Chicagos ugniagesių vadas R. 
G. Albrecht pareiškė, kad numa 
tomą atleisti 475 tarnautojus. 
Bus pravestas sveikatos patikri 
nimas ir būsią atleisti 200 iš tų, 
kurių pajėgumas bus rastas ne
pakankamas. Be to, bus imami 
atleisti negyveną Chicagoje. 

GRIEŽTA PRIEŽIŪRA 
Chicagoje įvedama griežtes 

nė miesto įstaigų ir tarnautojų 
priežiūra, kad nebūtų apgaulės 
ar korupcijos. Sustiprinta tam 
reikalui sukurta įstaiga, paski
riant į ją 15 buvusių policijos 
investigatorių, o įstaigos virši
ninku paskirtas Įeit. J. A. Mau-
rer, vadovavęs kovos su narko
tikais daliniui. 

tfr 

Linksmų Šventu Velykų Švenčių proga, 
sveikiname visus mū
sų parapijiečius, gi
mines, rėmėjus, gera
darius bei pažįstamus. 

Linkime visiems pa
sisekimo ir dvasiniu 
gerybių. 

ŠV. KRY2JAUS PARAPIJOS KUNIGAI: 

Vito MlkoteJtls, Adolfas Stasys 

V J* 

, . . • ciją, kuri įvyks š. m. balandžio i Rašto 
x Dr. Antanas Mamukaltas, m ė n ^ d 2 ^ p p Lietuvių I praktiškai tai parodė kazimie 

Gillespie, dažnai paremia "Drau; ^ ^ " N a m u o s e , 2417 W. rietė seselė Janina Golubickai-
gą. Ir dabar gavome jo 10 dol. L y ^ U e t u v i ų organizacijos 
auką. Dėkojame I ir visuomenė kviečiamos gau-

X Juozas Vilcha, cikagiskia. ^ j o j e ^ „̂  ( p p < ) 
mus maloniai pasveikino, atnau-

tė. Dalyviai aktyviai įsijungė į 
diskusijų būrelius, kėlė klausi
mus ir kartu meldėsi. 

y Gydytojni eera proea per
int i ofisą Santa Monikoje, Ca-
liforr.ia. Partneris išeina pensi
jon Kalifornijos "license" TVL-
^*l,~zv pigi nuoma. Ligoni
nės pnviieffiia. Rašyt;: Dr. A. 
Paotie.nins. 3231 Pirvi Rhd. 
Sanla Monica. Califamia 'KHOf 
TrJ- 213 — 826-3090. Taip pat 
re:xa::r.t?. .^tuvaitė Medical 
A«i*tant. au patyrimu. 

JAV-se yra apie 500,000 gu
dų kilmės žmonių. Chicagoje 
yra apie 10,000. d a yra viena 
katalikų ir viena stačiatikių gu
dų parapija. New Yorke gudai 
leidžia savo laikraštį "Belarus". 
Jo paskutiniame numeryje ilga 
me straipsnyje paminėta Vil
niaus univ. 400 m. sukaktis, iš
ryškinant jo ryšį su gudu švie
timu. 

Chicagos gudai kovo 30 d. 
banketu Regency Inn paminėjo 
62-ras metines Gudijos nepri
klausomybės paskelbimo. Invo-
kaciją sukalbėjo katalikų unitų 
archimandritas V. Tarasevich. 
Anglų ir gudų kalbomis primin
ta nepriklausomybės reikšmė. 

Meninėj programoj buvo pa
skambinta pianinu, solo ir due-

W m" . i • m . . • 

Advokatas JONAS GIBA1T1S 
6247 So. Kedzie Avenue 

TeL — 776-8700 
Chicago, Dlinois 60629 

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime mūsų parapijiečiams, rėmėjams, gerada
riams bei pažįstamiems, kad visi bendrai galėtu
me sėkmingai darbuotis Gimimo Švenčiausios Pa
neles Marijos parapijos gerovei. 

Klebonas KUR. ANTANAS ZAKARAUSKAS 
Kas. Vaclovas Zakarauskas 

tir ^ 
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Advokatas 
GINTARAS P. ttPf NAS 

Darbo vai.: nuo 9 v. r. iki 6 v. • . 
šeitad. nuo 9 v. r. iki 12 v&l. d. 

ir pagal susitarimą. 
TeJ. 776-5162 arba 776-5165 

2649 W m Street 
Chkago. IIL S0629 

iiniiuii]inmmmi!Huuuiuui!i!uiuHui]\i= 

Kristaus Prisikėlimo Šventes proga sveikiname visą 
AUSTOS Vartų parapiją, visus parapijiečius ir visas 
draugijas. Tegul Viešpaties Prisikėlimas suteikia 
jums Dangaus maloniu, palaimos ir didžiųjų vilčių 
išsipildymo. Šv. Velykos tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikose 

Aušros Vartų Parapijos Kunlfpii 

KON. BONIFACAS VAIŠNORAS, M.I.C. 
KUN, JONAS SAVUKYNAS, M.I.C. 


