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priešintis socialiniam blogiui ir
sunkiai ekonominei padėčiai, su
daromas asmenybės visuomeni
nės padėties nestabilumas, nuo
latinė “demaskavimo” grėsmė.
“Norėdami masinį mepasitenki
mimą nukreipti jiems naudinga
vaga, maoistai sukūrė TSRS prie
šiškumo mitą. Jie siekia paversti
antitarybiškuimą svarbiausiu dndividumo minčių ir jausmų stere
otipu.
“Reakcinė antiproletarinė maoizmo esmė, jo diegiamas antisovietiškumas naudingi dmperializ
mui.”
Šia proga žurnalas pateikia Todoro Živkovo žodžius, kad anitisovietiškiumas, kai paverčiamas
valstybine politika, pakerta, pir
miausia, socializmo pagrindus atitiinkaimoje šalyje, kenkia ipasauliniam revoliuciniam judėjimui.

I Vilnių atsiųsti specialūs KGB agentai, pogrindžio veiklos ekspertai

Maskva. — Associated Press
agentūra šeštadienį iš Maskvos
pranešė, ir didžioji Amerikos spau
da žinią įdėjo, jog Maskva griebia
si visų priemonių, kad likviduotų
okupuotosios Lietuvos pasiprieši
nimą, išaiškintų pogrindy leidžia
mą “Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką”, jos leidėjus, ir su
naikintų disidentų veiklą. AP sa
ko, kad Lietuvos slaptoji milicija
daro kratas ipo namus, įstaigas ir
bažnyčias.

Mansfieldas siūlo
gazoliną normuoti
Washingtonas. — Šen. Mike
Mansfieldas, demokratų vardu
■atsakydamas į įprez., Nixono kal
bą, įminėjo, kad su Wateirgate afe
ra vienų metų negali užtekti, 'kaip
tai siūlė Nixonas. Atsakinėdamas
į laikraštininkų paklausimus dar
pridėjo, kad rudeniniai rinkimai
parodys, ikaip balsuotojai vertina
Kongreso dviejų metų darbą.
Svarbiausi 1974 metų Kongreso
darbai būtų mokesčių sistemos paįgerinimas, .pensijų reforma, svei
katos draudimo praplėtimas, atly
ginimo minimumo nustatymas.
Jis mano, kad Nixono numatytas
304.4 bil. dol. 1975 metų biudže
tas yra perdiidelis, ir jį bus galima
sumažinti.
Priešingai negu sakė Nixcmas,
Mansfieldas mano, jog geriau bū
tų gazoliną normuoti, negu jį me
džioti.
Kongresą laukia didelė atsako
mybė, kai bus svarstomas prezi
dento apkaltinimo klausimas. La
bai aišku iš Nixono pasakymo, jog
jis nežada atsistatydinti.

Smurtas ant plentų
Washingtonas. — Iš 13 valsti
jų pranešama apie įvairius smurto
veiksmus prieš nestreifcuojančius
sunkvežimių vairuotojus. Dau
giausia tokių veiksmų buvo ryti
nėj Amerikos daly, o Pennsylvanijos ir Ohio gubernatoriai turėjo
šauktis Tautinės gvardijos vyrų.
Apšaudyti sunkvežimiai buvo ir
Chicagos apylinkėse.

/ *

Maskva įsakė likviduoti
Liet. Kat. Bažnyčios Kronika

"Kinų reakcionieriai kenkia pasauliniam
revoliuciniam judėjimui"

Bonna. — Bannos vyriausybė,
sudarydama prekybos sutartį su
Sovietų Sąjunga, turėjo daug vii
čių dėl bendradarbiavimo. Bet ši
sutartis jau pradėjo rodyti ir nusi
vylimo ženklų. Pirmieji šios su
tarties nepildymo reiškiniai pasi
rodė jau praeitų metų gale, kai
Maskva užsuko savo naftos kra
nus. Bundestago atstovo Smito pa
reiškimų, jau praeitų metų lapkri
čio ir gruodžio mėn. Sov. Sąjun(ga nepristatė Vak. —4 Vokietijai
nei vienos tonos naftos. Per vi
sus praeitus 1973 metus Vakarų
Vokietija, pagal sutartį, turėjo
gauti iš Sovietų Sąjungos 4.4 mi
lijonus tonų naftos, bet gavo tik
3 mil. tanų.
Šiais metais sausio mėn. dar
nepristatyta nei vienos tonos,
nors pagal sutartį turėjo gauti
300,000 tonų naftos. Maskva, (kaip
visuomet, aiškinasi techniškais
sunkumais. Tačiau sužinota, kad
Maskva parduoda naftą laisvoje
rinkoje už dolerius arabų nusta
tyta rinkos kaina. Pristatant gi
V. Vokietijai, reikia atiduoti su
tarties kainomis ir už markes.
Manoma, kad sovietai nori pri
versti V. Vokietiją iš naujo tartis
ir gauti nuolaidų.
Naftos trūkumas jaučiamas
taip pat ir Vengrijoje, Čekoslova
kijoje, Rytų Vokietijoje ir Bulga
rijoje. Tie kraštai neturi dolerių
sumokėti už arabų naftą.
Reikia paminėti, kad V. Vokie
tijai nafta buvo pristatoma iš
Latvijos, Vensipils uosto, kur iš
Rusijos yra nutiestas naftos
vamzdis.
Belgijos ir Olandijos spaudos
žiniomis, šie kraštai naftos krizės
metu importavo naftos ir ekspor
tavo jos produktų daugiau negu
prieš lai. Ar tik čia sovietiškas
naftos kranas nepasisuko kita
kryptimi.
A. T.
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Kai žodis sudrebino imperiją

MA0I2MA LYGINA SU TROCKIZMU

Vokiečių
nusivylimas
sutartimi su Maskva
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Sofija. — Bulgarija ištikimiau
sias sovietų sąjungininkas ir sa
telitas, tai jos spaudoje galima
dažnai rasti ir piktų grūmojimų
prieš Kiniją. Su vienu būdinges
nių straipsniu iš ideologinio
“Partijen Život” žurnalo, mano
me, gali būti įdomu susipažinti
ir mūsų skaitytojams.
“Mao idėjos” tai konglomera
tas smulkiaburžuazinių pažiūrų,
anarchizmo ir trockizmo elemen
tų, lygiavimo vartotojiško socia
lizmo su atskirų tradicinės kinų
filosofijos teiginių priemaiša.
Marksistinę terminologiją, rašo
ma straipsnyje, maoistai naudoja
tik anti'proletarinei, antilenininei
savo veiklos esmei pridengti. Sa
votiška ideologine kinų siena jie
izoliavo Kinijos liaudį nuo pa
saulio. Kinijoje visiškai neanali
zuojama socialinė politika, čia
visikas aiškinama pagal “didžio
jo vairininko” patvirtintas nor
mas ir vertybes.
“Būdingi maoistinės ideologi
jos bruožai, rašoma straipsnyje,
tai jos antihumaniškas pobūdis,
jos fanatiškas ir suprastintas (po
žiūris į savitarpio santykius tarp
moralės ir politikos.
“Maoistai siekia sunaikinti in
dividualinę sąmonę. Psichologi
nis gyventojų apdorojimas Kini
joje virsta masinės psichozės kurs
tymu, dirbtinai sukeliama stichi
nių nelaimių, naujo Ikaro baimė,
siekiama įteigti, kad neįmanoma

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Gromyko lankosi
pas Nixoną

Mažiausiai 1 mili Amerikoj bedarbių
yra 4.7 milijonai
jonas vergų Rusijoj
Chicaga. — Vakar dienos “Chi
cago Tribūne” įdėjo straipsnį apie
sovietų koncentracijos stovyklas
su 'dideliu žemėlapiu, kur tos sto
vyklos yra. Atitinkamais ženklais
nurodyta, kur tikrai žinoma, ir
kitokiais, kur spėjama, bet tiksli
vieta nežinoma. Iš viso vergų sto
vyklų Rusijoj yra apie 900, rašo
laikraštis.
Po Stalino mirties koncentraci
jos stovyklų Sovietijoj labai suma
žėjo, bet visvien dar yra, ir jose
laikoma apie 1 milijonas žmonių
Tarp jų ne mažiau kaip 10,000
politinių 'kalinių. Daugiausia ka
linių 'buvo 1953, apie 12 milijonų,
ir pusė jų buvo politiniai, prieš
ČIA žiniomis,
kuri informacijos renka padangių
satelitais, sako, kad kalinių turėtų
būti ir dabar nuo 2.4 iki 2.5 mili
jono, bet britų specialistai teigia,
jog skaičius sukasi apie 1 milijo
ną.
ipat

Stalino

Washingtonas. — Dėl energijos
krizės sumažėjo darbų, ir bedar
bių sausio mėnesį jau buvo 4.7
milijonai arba per mėnesį paau
go nuo 4.8 procentų iki 5.2 pro
centų. Be to, statistika rodo, kad
ir dirbantieji turėjo trumpesnę
darbo savaitę ir gavo mažesnį če
kį.
'
Chicagoje buvo bent kiek ki
taip, buvo geriau. Bedarbių pro
centas iš 3.6 proc. sumažėjo iki
3.4.

Patogumas iš
atpiginto.
susisiekimo

mirtį.

Singapūras. — Keturi japonai
teroristai su pagrobtu laivu ir trim
likusiais įkaitais nepavydėtinoj
padėty. Jis išplaukė į atvirą aud
ringą jūrą, serga jūros liga, pri
trūko laivui varyti kuro ir nežino
ką daryti. Pliekas jiems nedavė
lėktuvo ir išvykti į Vid. Rytus ne
gali. Atrodo, norėjo pasukti į In
doneziją.

Didiesiems
nusikaltėliams
niekur nesaugu

WASHINGTONAS___ Juo že

mesnė autobusų ir miestų trau
kinių kaina, tuo daugiau jaie
miestiečiai naudojasi ir daugiau
iš to yra pelno. Tai patyrė At
lanta miesto valdyba, kai va
žiavimo kainą iš 40 centų su
mažino iki 15 c. ir nieko neima
už persėdimus. Keleivių skaičius
padidėjo 30.2 proc., (kurių 91%
buvo visai nauji važinčtojai, pir
miau naudojęsi tik automobi
liais.
Kitas patogumas buvo, kad
nuo to meto sumažėjo miesto
gatvėse 22,000 automobilių, ma
žesnis susikimšimas į darbą va
žiuojant ar grįįžtant, švaresnis
oras ir sutaupoma daug gazo
lino.

♦

Vakarų Vokietijos vadovai, taip vadinamos “Rytų politikos” — drau
gystės su sovietais šalininkai, pradeda savo pastangomis ir pasirašy
tomis sutartimis su rusais ir lenkais nusivilti: vokiečiai daug davė, o
nieko negavo, žinomas vakarinių vokiečių politikas, vedęs su komunis
tais deryhaa Ėgon Bahr prie Rytų Vokietijos Bienos stulpo

Washingtonas. — Prez. Nixonas savaitgalį praleido Camp Da
vid, o šiandien susitinka su sovie
tų užsienio reikalų ministeriu
Gromyko. Gromyko atvyko iš Ha
vanos, kur su Brežnevu svečiavo
si pas Castro. Pirmoj eilėj jo mi
sija rišasi su Vid. Rytų problema,
bet spėjama, kad jis turi ką nors
pasakyti ir apie Kubą. Nujaučia
ma, kad Brežnevas nori sutaikin
ti Kubą su Amerika.
Vasario 8 bus Washingtone Jor
danijos karalius Hussednas ir su
Nixonu bei Kissingeriu diskutuos
Jordano upės vakarinio kranto to
limesnį likimą, nuo 1967 tebelai
komą Izraelio.
»

Kaip apsisaugoti
nuo teroristų

Londonas. — Ronald Biggs,
vienas tų 15-kos, kurie 1963 me
tais apiplėšė iš Glasgowo į Lon
doną traukinį, buvo pagautas Bra
zilijoje. Tada jie iš .pašto trauki
nio išnešė daugiau nei 7 milionus
dolerių. Visi ir buvo pagauti, nu
teisti, tik Bigs, nuteistas 30 metj kalėjimo, 1965 sugebėjo pa
bėgti. Visą laiką buvo manoma,
kad jis .gyvena Australijoje. Biggs
ginasi, kad jis nėra Biggs. Jį
identifikuoti atvyko britų Scotlarnd yard agentai.
Brazilija nėra pasirašiusi sutar
ties su Britanija išduoti nusikaltė
lius, bet tokio “emigranto” ji ne
norės ginti ir laikyti.

Milicija suskato ieškoti pogrin turinio knygos, veikia slaptos
džio ypač po to, kai pasirodė Kro- j spaustuvės, ir žmonės išdrįsta ra
mikos Nr. 7 ir 8. Tie Kronikos šyti didelio masto, kolektyvinius
numeriai praėjusią savaitę jau pa skundus valdžiai.
siekė Maskvoj reziduojančių sveti Disidentų sluoksniuose yra ži
mųjų valstybių laikraštininkus. noma, kad Maskva į Lietuvą pa
Kronika atskleidė, kad Lietuvoje siuntė du KGB specialistus, kurie
ir visam Pabalty vieningai veikia turi patyrimo su pogrindžiu, ir
religiniai aktyvistai ir nacionalis
kartu su vietiniais organais pa
tai. Abi grupės sovietams sudaro sistengs sulikviduoti Kroniką ir di
didelę problemą.
sidentus.
Kronikos leidėjai iki šiol suge
bėjo išvengti KGB žabangų ir su AP dar duoda daugiau konkre
registravo visą eilę tikėjimą per čių faktų apie tikėjimo persekio
sekiojimo faktų ir prasižengimų jimus Lietuvoje, bet mūsų Skaity
civilėms žmonių teisėtas. Laik tojams tai jau žinoma iš Kronikos
raštis atskleidė, akivaizdžiai paro Nr. 7, kurią 'kaip tik ir baigėm
dė, koks didelis žmonių pasiprie spausdinti. Kiti laikraščiai prie to
šinimas okupantams, jei 1972 de AP pranešimo prideda, jog lais
monstracija buvo virtusi beviltiš vajam pasauly tiesiog sunku sukai kruvinomis riaušėmis. Po jprasti, kad gali būti ir šiais lai
grindžio veikla paplitusi visoj res kais tokių, kurie bijo tiesos, ir
dar labiau apsijuokia, dar labiau
publikoj.
Kronika buvo slaptai platinama išryškėja jų niekšiškumas, kai
visoj Lietuvoj. Dar, sako AP, slap bandoma jėga nutildyti tuos, kutai perspausdinėjamos religinioI! rie tiesą atskleidžia.

Sadaias atleido
įtakingiausią
redaktorių

Dangoraižio gaisre
žuvo 180 žmonių
Sao Paulo. — Nepaprastas gais
ras dangoraižy 'pareikalavo tarp
180 ii 220 aukų, o sužeistų buvo
250. Ugnis ir dūmai nepaprastai
trukdė veikti helikopteriams, 'kai
jais buvo bandoma gelbėti ant
stogo subėgusius. Daug žmonių
geriau pasirinko staigią mirtį ir
šoko į gatvę, nei sudegti.

Kairas. — Mohamed Heikal,
įtakingiausio laikraščio “Al Ahram” įtakingiausias redaktorius,
buvęs patarėju ne tik Sadartui, bet
ir Nasseriui, iš tų pareigų atleis
tas. Atrodo, jis pateko į nemalonę
Sadatui, kai parašė, jog Ameri
25 aukštų dangoraižis buvo pa
kos politika Vidurinių Rytų at statytas tik prieš nepilnus metus
žvilgiu nepasikeis.
ir atsarginių laiptų neturėjo. Pir
mieji šeši aukštai buvo automobi
lių garažas, o kiti buvo įstaigos.
Istorikai gina
Sudegė 14 viršutinių aukštų. Po
licijos inspektorius sakė, kad na
Solženiciną
mui daugiausia panaudota leng
vai deganti plastikinė medžiaga.
Maskva. — Du jauni rusų in
Vienas laikraštininkas suskai
telektualai 'prisidėjo prie tų, kurie
čiavo
ir pats motė, kad pro langus
išdrįso ginti Solženiciną. Vladim
iššoko
ir užsimušė 18 žmonių.
Boriscov ir Jevgeni Barabanov,
Gaisrininkai
buvo bejėgiai padėti,
abu istorikai, parašė raštą užsie
kai
jų
aukščiausios
kopėčios siekė
nių laikraščių korespondentas ir
tik
11-tą
aukštą.
giria autorių už tiesos atskleidimą.
Jie sako, kad socvietų spaudoje
Karachi — Trys ginkluoti
tik keikiamas Solženicinas, bet ne
teroristai
Karachi uoste, Pakista
išdrįstama pasakyti, kas anoj kny
ne,
pagrobė
graikų laivą su dviem
goj rašoma ir neturima argumen
įkaitais
ir
tebelaiko,
grasindami jį
tų nuneigti, kad tai neteisybė, o
susprogdinti,
jei
Graikija
nepaleis
grasinimai autoriui yra nauja Ru
dviejų
nuteistų
arabų.
Atėnuose
sijos inteligentijos gėda.
buvo pasakyta, kad su jais nežadama derėtis.
KALENDORIUS

Vasario 4: Sv. Gilbertas, Sv.
Joana, Vydimamtas, Arvilė.
Vasario 5: šv. Avitas, šv. Ago
ta, Gaudvinas, Birutė.
Saulė teka 8:01, leidžias 6:08.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pagamino
ir išsiuntinėjo visoms savo am
basadoms ir ikitiems asmenims,
kurie biznio reikalais keliauja j
ORAS
užsienius, brošiūrėlę, kaip iš
vengti galimų teroristų .atakų
ir nebūti pagrobtam. Knygelėj
įspėjama, kad nereikia laukti
būti išpirktam, reikia tik būti
labai atsargiam, nevažinėti ir
nevaikščioti vienam, pastebėti,
Dalinai saulėta, temperatūra
ar kas iš tolo nesekioja, ar ne
žymiau
nepasikeis, apie 30 laipsstovi įtartina mašina netoli ta
Vokiečių ūkininkai džiaugiasi, kad sekmadieniais plentai tušti ir Jie
vo namų ir kt.
nhj_
netrukdomi gali važinėti arkliais

DRAUGAS, pirmadienis, 1974 m. vasario mėn. 4 d.

IIETIVI AI CALIFORNIJOJF,
riuose 1964 spalio 25. Jei tams
L. BENDRUOMENĖS
DARBUOTOJŲ SUSITIKIMAS tos tas 'dar neįtikintų, įgalėčiau

nurodyti daugiau šaltinių.

JAV LB Krašto valdybos pirmimimlkias J. Gaila buvo atvykęs i
Los Angeles dalyvauti sausio 26
ir 27 d. įvykusiame politinių stu
dijų savaitgalyje. Ta proga sausio
27 d. K. Karužos vilas “Trakai”
svetainėje jis pasidalijo mintimis
bendruomeniniais klausimais su
vietos LB -darbuotojais.
Savo pranešime J". Gaila supa
žindino su krašto valdybos rū
pesčiais ir ateities planais. Apgai
lestavo, kad iki šiol dar nepavy
ko surasti Kultūros tarybos pirmi
ninko.Pažyrnėjo, kad krašto val
dybos veikla sunkina finansiniai
jnegalavimai.
Po pranešimo vyko pasikalbė
jimas įvairiais LB liečiančiais
klausimais. Ypačiai aktuali pasi
kalbėjimų tema buvo LB — Altos santykiai. Iš krašto valdybos,
pirmininko buvo sužinota, kadi
LB kontaktai su Altą nėra nu-i
trūkę, ir Krašto valdyba deda vi
sas pastangas, kad būtų pasiektas
abiem pusėm priimtinas susitari
amas.
Šio susitikimo naiuda neabejo
tina. Tik gal reikėjo skirti nors;
keletą minučių ir vietinėmis LB
problemoms pasvarstyti. O tą įga
lima buvo lengvai įvykdyti, jei iš

Su pagarba,
Jonas Kuprionis
Narys ir rėmėjas
VLIKo, LB ir Altos

LIETUVOS DUKTERŲ
PIRMIEJI ŽINGSNIAI
1974 m. sausio 27 d. Lietuvos
Dukterų dr-jos Los Angeles sky
rius turėjo pirmą savo pasirody
mą — pardavinėjo kūgelį, pyra
gus ir kavą parapijas salėje.
Skyrius, tik susiorganizavęs
praeitu metų vėlyvą rudenį, spė
jo pasireikšti savo karitatyvine
veikla, ligonių lankymu, nuveži
mu jų pas daktarą, socialiniu pa
tarnavimu ir pinigine parama.
Iki šiol dar niekas į jas nesikreipė
— jos pačios pamatė, kur reikia
užuojautos ir pagalbos.

GRAND RAPIDS SVEIKINA VICEPREZIDENTĄ
GERALD R. FORDĄ
Dabartinis viceprezidentas G.
R. Fordas buvo perrenkamas
25 metus į JAV Kongresą nuo
respublikonų partijos. Pastarų
jų trijų rinkimų metu jis buvo
išrinktas Žemųjų rūmų respub
likonų atstovų vadovu. Jis savo
atstovavimo būstinę laikė Grand
Rapids, Mich., mieste.
Kai Kongresas pirmą kartą
išimties keliu patvirtino G. R.
Fordą viceprezidentu, tai Grand
Rąpidse tuoj susikūrė komite
tas, pasivadinęs “Jerry Ford
Homecoming Committee”, kuris
per mėnesį paruošė jo sutikimo
programą. Komitetas paskelbė,
jog sausio 17-toji yra Jerry
Fordo diena.
Spaudos konferencijos metu
svečias atsakinėjo į žOmalistų
klausimus. Užklaustas apie pre
zidento Nixono apkaltinimą, jis
pasakė, jog galįs pakartoti tik
tą patį, ką yra sakęs Atlanto
je. Aišku, jis laikąs prezidentą
nekaltu, nes dar niekas neįro
dė priešingai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801 West SSrd Street
Kampos 62-filoe tr Callfornia
Pirmad..
antrad.,
ketvlrtad.,
nuo
8 Iki 7:10 vai. vakaro
fiešt&d. nuo 2 Iki 2:20 vaL
Trečiad. lr penktau. uždaryta
Ofleo telef. 478-4042
Rezkl tel. WAIbrook 6-8048

Tel. 925-3388

DR. S. GEŠTAUTAS
Nervų, emocinės, šeimos problemos
2624 W. 71 Street
Valandos pagal susitarimą

OR. REGINALD CIENKUŠ
TKLi. _ 788-S9ftO
GYDYTOJAS CHIROPRAKTIKAS

6230 W. Cermak Rd., Berwyn, 11L
Pirmad., Antrad., Ketv. tr Penktad
» vaL ryto Iki 12 vaL diena lr nuo
2 vai. popiet Iki 8 vaL vakaro
Šeštadieniais 8:80-12 vai. dieną
Emergency tel. — 788 - 8881
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hattano bankas pinigus grąžino.
Žinoma, rusų įstaigos visai ne
paaiškino, kodėl pinigai grąži
Tel. RElIance 5-1811
PR 3-3229
nami. žodžiu. Grands Rapids
DR. WALTER J. KIRSTUK
LB apylinkė gal pirmoji pralau
0R. ARBA BALIUNAS
(Lietuvis gydytojas)
žė ledus per savo kongresmaną
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GERKLES LIGOS
G. Fordą, per Baltuosius rū
3925
VVest
59th Street
2858 West 63rd Street
mus, (besiaiškinant Kudirkos to
Vai.:
pirmad.,
antrad.,
ketvlrtad. Ir
Valandos pagal susitarimą
limesnį likimą, jo šeimos padė
penktad. nuo 12-4 vai., p. p. 8-8
vai: vak. šeštad. 12-2 vai. p. p. o
tį ir paramą. Vėliau buvo kal
trefiiad. uždaryta
K. G. BALUKAS
bėtasi asmeniškai su aukštais
DR. FANG C. LU
Valstybės departamento parei
DR. NINA KRAUCEL
Akušerija lr motery Ugoa
gūnais
Kudirkos išlaisvinimo
KRIAUČELIONAITE
Ginekologinė Chirurgija
reikalu, kai jie buvo Grand Ra- 6449 So. Pulaskl Road (Cravvford AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
pidse.
Medical Building) Tel. LU 5-6446
6132 So. Kedzie Avenue
Kai Grand Rapids atšventė 8007 W. 83 Pi., Justice, H., 599-0500 Tel. WA 5-2870, neatsiliepus skam
Priima llgonlua
pagal ausi tarimą, binti 4471-0225. Valandos pagal susl
J. Fordo dieną, vietiniai lietu jei
neatelllepla, skambinti S74-8O12 tarlma.
viai neabejoja,, jog dabartinis
Amerikos Viceprezidentas yra
DB. C. K. BOBELIS
DR. IRENA KURAS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ
tikrai giliai susipažinęs su -Lie
GYDYTOJA IR CHIRURGE
CHIRURGIJA
KtDIRĘ IR VAIKŲ LIGŲ
tuvos ir kitų Raibaitės valsty
TeL — 695-0533
SPECIALlSTfi
bių klausimu.
K. Aliulis
MEDICAL BUILDING

_DIL

Vėliau sekė 'bent 3-jų valandų
L.A skyrius turi 40 marių, t
pirm. - Lionė Vilimienė, iždiniu-į pasimatymai ir trumpi pasikal
Viceprez. G. R. Fordas
kė - Irena Luther, sekretorė - Alė bėjimai su org. atstovais, pa
Skirmantienė. Kugelio pietums, žįstamais ir šiaip pavieniais as leista. Gal tikrai kardinolo prašy
ibe minėtos valdybos, pasidarba menimis, kurie norėjo asmeniš mas prisidėjo geistini lietuvio
vo dar šios narės: Valė Irlikienė, kai jį pasveikinti. Čia anksčiau gyvybę.
Marija fPisarevienė, Ąld. Cinikie- ir vėliau tarp laukiančiųjų bu
Kitais klausimais, kaip kata
nė, Adi. Balsienė, O. Motiejūnie vo ir lietuvių. LB apylinkės val likų persekiojimo Lietuvoje, Si
nė, Nora Sakalauskienė, Petro dybos piram. V. Jonaitis, turė mo Kudirkos, Kongreso 416 re
nėlė Valiulienė, Jane Radvenie- damas įgaliojimus iš Detroito zoliucijos vykdymo Jungtinėse
anksto pasikalbėjimų turinys bū
apyg. pirm. Urbono, pąsveiki- Tautose, Kalantos, Bražinskų
nė, Michalina Jagučianskienė.
tų buvęs suplanuotas.
mo viceprezidentą viso Michį- ir pani, buvo kreiptasi dažniau
• ■
• ■ '
G., Lietuvos Dukterys dėkingos pa
POX VALLEY MEDICAL CENTEB
gano lietuvių vardu, palinkėda
7166 South Westem Avenue
860 Snnunlt Street
rapijos įklebonui prel. J. Kučin- mas jam sėkmės naujose pa sia per Fordą. Todėl dabar LB
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki
Route 88 —- Elgin UUnola
Grand
Rapids
apylinkės
bylose
8 v. popiet. Trefiiad. lr šeštad. nuo
VASARIO 16-SIOS
giui už ipaJankumą ir J. Bričkui reigose ir padėkodamas už jo
LEIDUS POSŪKIUS f DEŠINĘ
10 v. ryto Iki 1 v. popiet
MINĖJIMAS
už nemokamą patarnavimą. Iš ankstyvesnę paramą. Per pa yra ištisa eilė susirašinėjimų su
TSL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
Ofiso telęf. RE 7-1168
Valstybės
departamentu,
dr.
Illinois
kovai
su
aklumu
drau
Rezid. telef. — 238-2818
šio parengimo jos uždirbo šimti sikalbėjimą jis pasidžiaugė, jog
DB.
PETER
T.
BRAZIS
Los Angelėje Amerikos Lietu- nę ir tuojau ją įteikė vienam ne lietuviai ir latviai esą jo ištiki H. Kissingeriu, prezidento pa gija, kurios centras yra Chica
Ofiso HE 4.1818.
Rez. PR 6-9801
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tarėju J. Deanu ir kitais. Kas goje, primena, kad yra šioje
.vių tarybos ruošiamas vasario įtikėtai į vargą patekusiam lietu mi draugai.
2434 Weet 71st Street
DR. J. MEŠKAUSKAS
įdomu, kad tas pats patarėjas valstijoje apie 100,000 vairuo
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet,
16-os d. minėjimas prjasiideda va viui.
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
antrad.,
penkt.,
1-8
trefi.
lr
8e#t.
tik
Vakare
Gaivino
kolegijos
sa

J.
Dean,
skaitydamas
savo
Watojų, kurie turi sunkumų su re
sario 15 d. (penkt.) 11 vai. iš jy
F.
.ueltarua
SPECIALYBE
VIDAUS LIGOS
lėje buvo suruošti vicepreziden tergate parodymus ir vėliau žo gėjimu dalykų, esančių į šalį
to vėliavos pakėlimu prie miesto
2454
VVest
71st Street
Dr.
Ant.
Rudolko
kabinetą
nerėmė
tui Fordui iškilmingi pietūs, ku džiu atsakinėdamas, net du kar nuo jų. Užtat dabar, leidus da
rotušės. Tolimesnis minėjimas
(71-os
tr
Campbell
Avė. kampas)
riuose dalyvavo apie 3000 sve tu įminėjo, kaip jis turėjęs pats ryti posūkius į dešinę prieš rau
DR. EDMUND E. CIARA
bus vasario 17 d. (sekmadienį)
Vai.: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt
OPTOMETRISTAS
čių. Čia vėl lietuvius atstovavo spręsti lietuvio jūrininko Simo doną šviesą, visus ragina laiky
S Iki 7 vab p. p.
10:15 vai. iš ryto, keliant Lietu
2700
West 5lBt Street
Tik susitarus.
apyl.
pirm.
Vytautas
Jonaitis.
Kudirkos
klausimą
ir
kaip
toli
tis didelio atsargumo, ypač vy
vos vėliavą Sv. Kazimiero parapi
TEL. GR 8-2400
siekusi
jo
darbo
atsakomybė.
Baigiant
pietus,
meninės
progra
resnio amžiaus
vairuotojams*
jos kieme. Kviečiami abiejuose
Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ir
DR. FRANK PLEŠKĄS
mos vienoj daly pasirodė latviai, Reikia pasakyti, kad tuo laiku kurių tarpe yra didesnis pro ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. Ir penk
vėliavų pakėlimuose visas ietuviš
OPTOMETRISTAS
tad.
10
—
4,
šeštad
10
—
-8
vai.
kurie labai dariniai pašoko ke Deano surinkti duomenys apie centas su sutrikusiu regėjimu
kas organizacijas dalyvauti orga
Kalba lietuviškai
letą savo tautinių (šokių, latviš Kudirkos vietą, jo stovyklos są į šoną.
Ofs. tel. 785-4477 Rez. PR 8-6960 2018 VV. 71st St. — TeL 737- 5149
nizuotai su savo vėliavomis. Sv.
kai ir angliškai pasveikino vice lygas, jam galimus padėti budus
Mišios už žuvusius dėl Lietuvos
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr
DR. L DECKYS
prezidentą. Tais skaitlingais pie ir atitinkami adresai bei nuro
‘‘contact lenses”.
laisvės bus atlaikytos vasario 17
GYDYTOJA IR CHIRURGE
tumis ir trumpomis kalbomis dymai, ką galėtumėm daryti,
Vai. pagal susltarlma. Uždaryta trefi.
Specialybė — Ncrvy lr
.d. 10:30 iš ryto. Tą pačią dieną
Emocinės Ligos
bei ribota menine dalinu buvo nebuvo visai ibeverčiai. Apylinkė
12:45 p-tp. Marškai mokyklos pa
CRAVVFORD MFDTCAL BUILDING
DR. LEONAS SEIBUTIS
tarptautine
perlaida
tuoj
pasiun
užbaigta
Fordo
diena
Grand
Ratalpose įvyks iškilmingas minėji
6448 So. Pulaskl Road
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
pidse.
tė
pinigų
Kudirkai,
bet
jį
buvo
mas — akademija, kur ipaigrimdi’ Valandos pagal susitarimą
CHIRURGIJA
(šia proga dar paminėtina, jog nepriimta. Tuomet apyl. pirm. Vėliausiai išleista
niu kalbėtoju bus Vliko atstovas
2656 W. 6Srd Street
Rezid.
TeL
—
GI
8-0873
viceprezidentas G. Fordas sau tuos pačius pinigus persiuntė knyga .... 9-tas tomas:
bei žymus visuomenininkas jo
Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
šio mėn. 23 d. apylinkės garbės kita forma per Manhatteno ban
DR. W. M. EISIN-EISINAS
nas Daugėla, atvykstąs iš Flori
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare
pirm. dr. S. K. Baliui atsiuntė ką, kuris turi savo skyrių Mas
“DIEVAS ŠIANDIEN”
dos, meninę (programą atliks Sv.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Ofiso tek 776-2880; rez. 443-5549
asmeninį savo laišką, kuriame kvoje. Šiuo keliu pinigai Mask
GINEKOLOGINE CIHRURBIJ A
Kazimiero parapijos Choras, vado
J. Gutausko
Los Angeles Lietuvos Dukterų dėkoja už sveikinimus, pasiųs vos rusų įstaigų buvo priimti
6132 So. Kedzie Ava., VVA 5-2670
vaujamas komp. Br. Budriuno.
Kaina
—
$6.00
DR. J. J. SIMONAITIS
valdyba: Alė Skirmantienė, Lionė tus jam viceprezidentu patvir ir pakvituoti. Tik ir šiandien
Valandos pagal Miultartmį. Jei ne
Akompanuos (pianistė' Raimonda Vilimienė ir Irena Luther.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atsiliepta, skambinti: M3 8-0001.
tinimo proga, ir pareiškė (užtik dar neaišku, ar Kudirka tuos Ruošiama spaudai 10-tas tomas
Apeikytė. Tautinių šokių grupė,
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
TeL — BE 3-5893
rinimą,
jog jis dėsiąs visas savo pinigus gavo. Po šio įvykio Gr.
Ofiso tel. RE 6-4410
vadovaujama mokyt. Onos Ražu
KRIKŠČIONIS
PASAULYJE
PAS PENNSYLVANIJOS
pastangas, kad išlaikytų lietu Rapids apylinkė, palaukusi du
Rezid. GR 6-0617
A.
Maceina
tienės, pašoks keletą šokių.
DR.
A.
B.
GLEVECKAS
LIETUVIUS
•
Valandom
pirm. lr ketv. nuo 1 vaL
mėnesius,
vėl siuntė pinigus
vių
pasitikėjimą,
žinoma,
tik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Los Angeles (bei apylinkių lie
Iki S vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.
Gaunamos: DRAUGE
Kudirkai,
bet
pastaroji
pinigų
ateitis
parodys,
kiek
jis
tuos
Specialybė Akių Ligos
antr. lr penkt. nuo 1-8 vai. p. p.
tuviai kviečiami į Šiuos minėji
4545 W. 63rd St.
Tokia tema E. Bradūnaitė valr vakarais pagal susltarlma.
siunta
jau
rusų
Maskvos
įstai

pažadus
galės
ir
pajėgs
tesėti.
8007
VVest
103rd
Street
Chicago,
OI.
60629
mus atsilankyti ir tuo .parodyti 1 sario 10 d. 12 vai. Sv. Kazimiero
gų
nebebuvo
priimta
ir
ManIš viso, G. Fordas buvo labai
musų pavergtai tėvynei, kad meš parapijos salėje skaitys paskaitą.
Valandos pagal susitarimą
DR. VYT. TAURAS
paslankus politikas visais lie
tebevedame ryžtingą kovą už jos
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Ofiso telef. PR 8-2220
E. Bradūnaitė, rinkdama me tuvių iškeltais klausimais. Ką
Bendra praktika ir moterų ligoe
laisvę.
'
džiagą darbui magistrės laipsniui jis galėjo padaryti pąts — spren
Ofisas lr rez. 2652 W. 68th St.
DR. JANIMA JAKŠEVIČIUS
J O K * A
Tel. PRospeet 8-122S
ATVIRAS LAIŠKAS JAV LB įgyti, tris mėnesius praleido Pen dė greit, ko negalėjo — neatiOfiso
vaL: Pirm., antr., trefi. Ir
sflvanįjos
lietuvių
tarpe.
Ji
tyrė
VAIKŲ
LIGOS
dėliodamas tarpininkavo su ki
C. V. PIRMININKUI
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8
jų kultūrą, socialinę santvarką, tais politikais ąr *kitęwnis ištai
2656 West 63rd Street
v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kito
laiku pagal susltarlmaypatingą
dėmesį
kreipdama
į
tau
Pirmad.,
antrad.,
ketvlrtad.
Ir
penkt
gomis.
Pas
jį
jokie
raštai
ne

LFB gražiai suorganizuotame
nuo 12 Iki 8 vaL lr nuo S Iki 8
Ofiso teL HE 4-2128. Namų GI 8-6186
simpoziume, Los Angeles, š.m. tosaką, papročius ir jų lietuvybės užsigulėdavo. Daug raštų pra
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
sąvoką.
Visa
ta
medžiaga
bus
pa

ėjo per jo įstaigą ir daug kar
sausio 27 d. buvo svarstomas k'lau
Ofs. PO 7-6060
Bez. GA 8-7278
DR. V. TUMASONIS
simas dėl Vliko reorganizavimo naudota paskaitai, kurioje skaid tų lietuviai ją lankė, niekuomet
CHIRURGAS
rėmis
bus
pavaizduotas
P.
lietu

DR. A. JENKINS
nebuvo atsisakyta, padėti. Tik,
ir kaip jį galima sustiprinti. Aš
2454
VVeet 71at Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
savo kalboje, apgailestaudamas vių gyvenimas, jų veikėjai, paro rodos, simokaičio nuteisimo mir
VaL: pirm., antrad., ketv.. Ir penktad.
dyti
surinktos
tautodailės
pavyz

čiai reikalu nebuvo į jį kreipta
8844 VVest 63rd Street
dėl nesutarimų tarp Vliko, Altos
2-4 lr 6-8. Trefi. tr šeštad. uždaryta.
VaL: kasrten nuo 1—4 p. p. lr
ir L. (B-nės, o taip pat dėl pendi-į džiai, pademonstruotos magneto si, nes buvo žinomas Valstybės
Tel. PRospeet 6-9400
6 Iki 8 vai. Trefiiad. lr šeštad. uždaryta
delio Vliko sudėties susimulkini- fono juostose užrašytos dainos. departamento nepalankus nusi
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
mo j daugelį grupių, kartu pa Prelegentė pagvildens P. lietuvių statymas taip vad. “ihighjack(VAŠKAS)
DR.
K.
A.
V.
JUČAS
praeitį,
dabartį
ir
ateities
likimą,
ing” klausimu. Tuomet LB apy
reiškiau apgailestavimą, kad ir
Board Eliglble
GYDYTOJA IR CHIRURGE
American Board of Dermatology
LB jau reiškiasi grupinis skaldy- palygindama Su dabartine išeivi linkės tuometinė valdyba krei
6648 South Albany Avenne
ja*.f pėsi į Detroito arkivyskupą kar
SPECIALYBE ODOS LIGOS
Vai.:
Pirmad. 6-8
p. p. antrad.
Bjasis, nežiūrint 'kaip jį betviaidiinIR CHIRURGIJA
3-6 p. p. penktad. lr šeštad. 3-4 p. p.
dinolą
Deardeną,
kad
jis
padė

tume. Tam paremti paminėjau ei
Paskaitą rengia LB Los Ange
Kitom dienom tik skubiu reikalu.
6324 North Mllwaukee Avenue
tų išgelbėti (Simokaičio gyvybę.
ausi tarus.
lę faktų. Tamsta viešai auditori les apylinkės valdyba.
TaL 763-3310
266-8668
Į apylinkės valdybos telegramą
jai pareiskėte, kad tie faktai ne
TeL Ofiso PR 6-6446
BG.
Visi telefonai 652-1381
ikaidiinolas atsakė, jog pasiun
teisingi. Dėl laiko trūkumo, ir
DR. F. C. WINSKONAS
tęs raštą Sovietinės Rusijos pre
DR. F. V. KAURAS
prie to dėl mano neturėjimo po
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
zidentui Podgomy dėl Simokai
ranka medžiagos, kuria dėmiausi,
1407 So. 49tb Oornrt, Ocero
3107 VVeet 71st Street
aš neturėjau galimybės ten pat
— Anglijoj vyrus aplausinė- čio pasigailėjimo, kad kitų kraš
VaL kasrlen 10.12 tr 4-7 Trefiiad. Ii
Valandos: 1—6 vaL popiet.
Tamstai įrodyti, kad Tamstos jus, kokia moteris populiariausia tų prašymai ir maldos būsian
Trefi. lr šeštad. pagal susltarlma
šeštad. tik susitarus.
čios išklausytos. Po keliolikos
man padarytas priekaištas, kad
TeL ofiso ir bato OLympio 2-4159
aš ąakau netiesą, yra neteisingas. 24% atsakė, kad Goldą Meir, savaičių Simokaičio byla buvo
DR. PETRAS ZLIOBA
karalienė, Maskvoje vėl persvarstyta ir
Dėl to noriu atkreipti dėmesį, 12% kad Anglijos
DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kad paskaitybumet bent dalį ma- 7%, kad jo paties žmona, ir 5%, pakeista 15 metų sunk. darbų
6449
So.
Pulaski
Road
1443 So. SOth Avenue, Cicero
stovyka. Dabartinės žinios pa
3240 SO HALSTED STREET
TEL CA 5-7252
tio naudotos medžiagos tuo jolaukad princesė Auna. Kitos mote
Ofiso
tel.
767.2141;
n*mq
888-4866
Kasdien
1-8
vai.
Ir
6-8
vaL
vak
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIU TELEVIZIJOS, RADIO
siekia, jog Simokaitis, norėjęs
siinu,-tilipusios: Drauge nr. 15,
Vai.: pirm. antr. ketv. 2—6 tr 8—1.
Išskyrus trefiladlenlua.
rys
surinko
po
mažiau
negu
IR
STEREO
APARATŲ.
PARDAVIMAS
IR
TAISYMAS.
Aeštadlenlals X 9 Iki 4 vai popiet penktad. B—6. ėešt pagal susltarlma
pabėgti į Švediją, (tebesąs ętovyk1974, sausio 18, Dirvoje nr. 69,
SPALVOTOS TMJEVBOJOS APARATAI
ioje, 6 jo fertona esaaiS į«u pai973j rugsėjo 12, Tėviškės 2fbu- 5% balsų, .
■
mAL: r
iMT Ua'aė -rrSaaBeaMMSMBB

Krikščionis Gyvenime

Knygų serija

FRANK'S TV and RADIO. INC.

Z

Maskva vėl

Panamos kanalas laukia sprendimo

BARA LIETUVIUS RAŠYTOJUS
“Patsai didžiausias mūsų ta
rybinės • literatūros pasiekimas
— jos soicalistinis intemaciolumas ir reikalingumas komuniz
mą kuriančiam žmogui. Kaip
upės varo savo vandenis j vie
ną beribį ok&aną, taip įvairios
nacijos ir tautybės įneša savo
nepakartojamą indėlį j bendrą
visų tarybinių socialistinių tau
tų aruodą, kuris kas metai, kas
mėnuo ir kas diena auga ir tur
tėja. Šiandien mes jau sunkiai
begalėtumėm įsivaizduoti tary
binę lietuvių literatūrą be Gorkio, Nikalojaus Ostrovskio, Fadajevo, golodhovo...”
Šitaip kalbėjo Alfonsas Bie
liauskas, Sovietinės Lietuvos ra
šytojų draugijos pirmininkas
tariamos lietuvių rašytojų “vieš
nagės” Maskvoje metu, kuri įvyko sausio mėnesio viduryje.

*
“Viešnagė” nebuvo svečiavi
masis ir šiuo vardu jos negali
ma vadinti. Tiksliau, dalis lie
tuvių rašytojų buvo sausio 14
dieną nugabenta į Maskvą. Juos
atlydėjo visa eilė lietuvių politrukų, kurių tarpe buvo Lietu
vos komunistų partijos sekre

torius A. Barkauskas, komunis
tų centrinio komiteto kultūros
skyriaus vedėjas S. Šimkus,
kultūros ministeris L. šepetys,
ministerių tarybos atstovas Mas
kvoje S. Jaruševičius ir daugy
bė ru^ų.
Ne maloniai “viešnagei” lie
tuviai raižytojai buvo nugabenti
į Maskvą ir ne svetingiems po
kalbiams, kaip pakelti be galo
nusmukusios lietuvių literatū
ros lygį. Iš tiesų Maskvoje ruBų rašytojų politrukai nurodė
tariamas lietuvių rašytojų klai
das, kad nerašo jie taip, kaip
komunistų partija nori, kad vis
dar laikosi “nacionalinių tradi
cijų”, kad nesugebėjo įsijungti
į sovietinių rusų propagandinę
rašliavą ir kad turi tuojau “pa
sitaisyti”.

*
Krašte, kuriame niekas nėra
laisvas, neturi laisvės ir rašy
tojas. Tiesa, 156 okupuotosios
Lietuvos rašytojai turi paken
čiamas darbo ir gyvenimo są
lygas. Jie yra pripažinti rašy
tojais ir gauna komunistų par
tijos paskirtą atlyginimą. Ta
čiau už tai jie turi atsižadėti
individualinės kūrybos laisvės
— neturi rašyti, kaip jie galvo
ja ir ką jaučia, bet kurti tą, ką
algą mokąs darbdavys įsako.
Nė vienas sovietinis rašyto
jas negali laisvai kurti — turi
taikstytis vadinamiems dialek
tinio materializmo nuostatams,
kuriais marksistinė - leninistinė
“filosofija” pripažįstama vie
nintelis ir viešpataujantis moks
las, kuriuo remiamos visos moks
lo šakos, neišskiriant ir litera
tūros.
Kas per eilę metų seka da
bartinę okupuotosios Lietuvos
literatūrą — naują kūrybą, tas
galėjo susidaryti aiškų ir ne
dviprasmišką vaizdą. Tiesai kad
išleidžiama daugybė naujų kny
gų, brošiūrų, prozos, poezijos,
dramos kūrinių, tačiau jų tarpe
, tik retais atvejais pasitaiko raš
tų, kuriuos verta skaityti. Yra
daug knygų, bet nėra knygos.

*

Per keletą paskutinių metų
pasirodė tik keli romanai, iš ku
rių nė vienas nepasiekė bent
vidutinio lygio. Ne geriau ir su
novelistais: išleidžiama daug no
velių rinkinių, bet beveik visi jie
žemo literatūrinio lygio. Pana

šiu būdu merdi poezija: per 30
metų teiškilo keletas dėmesio
vertų poetų. Dar blogiau su dra
ma, komedija, humoristine lite
ratūra.
Susidaro įspūdis, kad okup.
Lietuvos rašytojams tikrai rei
kėtų išperti kailį. 156 rašyto
jai gauna aukštus atlyginimus,
kuriuos jiems sumoka savo dar
bu suskurdę kolchozininkai ir
darbininkai. Tačiau ne už tai
jie buvo Maskvoje išbarti Ro
dos, niekas jiems neprikišo, kad
jų raštų literatūrinis lygis že
mas. Atvirkščiai .rusiški ir savi
politrukai
lietuvius rašytojus
barė už tai, kad jie vis dar ne
pataiko rašyti pagal dialektinio
materializmo nuostatus, kad yra perdideii nacionalistai ir per
menki internacionalistai,
kad
nepakankamai seka “didįjį bro
lį”. štai kai kurie priekaištai,
kaip juos skelbia okup. Lietu
vos komunistinė spauda.

*
Rusų poetas R. Doždestvenskis prikišo lietuviams jaunie
siems poetams, kad jie “nete
ko savo pirmtakams būdingo
kovingumo”, kad atsisakė poli
tinių motyvų. Kitas poetas —
L. Ozerovas kaltino lietuvius,
kad jie ligi šiol neparašė rusų
kalba knygos, kuri pasakotų
“apie respublikos nūdieną”. Uk
rainiečių kritikas L. Novičenka nurodė, kad lietuviai bele
tristai nesukūrė herojaus —
“darbininkų
klasės
atstovo,
penkmečio darbštuolio ii’ kūrė
jo”. žurnalo “Novy mir” vyr.
redaktorius V. Kosolapovas kai
tino rašytojus, kad neišleido sa
vo rinkinio rusų kalba, šiuos ir
kitų lietuvių rašytojų “(klystke
lius” dar labiau savo kalbose iš
ryškino nišų rašytojai: N. Tichonovas. J. Knipovič, R. Kazakova, O. šestinškis, o taip pat
kitų “broliškų respublykų” ra
šytojų politrukai: E. Topčanas,
P. Bocus, I. Grinbergas, V. Oskocskis, L. Terakopianas ir ki
ti G. Markovas savo kalboje
dar prikišo lietuviams rašyto
jams, kad jie permažai lankosi
kitose sovietinėse respublikose
Ir neugdo internacionalinės dva
sios jausmų.

*

J metamus priekaištus sten
gėsi atsakyti mūsų jau minė
tas A. Bieliauskas, kuriam teko
nelengvas vaidmuo. Jis džiau
gėsi, kad lietuviai vis daugiau
skaito rusų rašytojų raštus ir
kad pastaruoju metu “Vagos”
leidykla Vilniuje išleido 23 kny
gas rusų kalba, kad vien tiktai
1970 — 1973 m. laikotarpyje
Lietuvoje buvo išversta ir išleis
ta 169 rusų klasikinės ir tary
binės literatūros knygos, 77 ki
tų tarybinių tautų rašytojų kny
gos”. Toliau, teisindamasis sa
vo darbdaviams rusams,
dar
pridėjo, kad “Rusų bei kitų ta
rybinių tautų rašytojų kūriniai
gausiai verčiami ir spausdina
mi lietuvių periodikoje. Tačiau
to šiandien jau permaža. Mes
manome, jog pagaliau pribren
do būtinumas pradėti leisti Vil
niuje literatūrinį žurnalą rusų
kalba; tai butų tikrai veiksmin
gas lietuvių literatūros plates
nio paskleidimo bei nuolatinių
literatūrinių - kultūrinių ryšių
sustiprinimo faktorius”.
Masinio rusų kalba knygų,
žurnalų ir laikraščių leidimo rei
kalas esąs jau “pribrendęs”. Pa
tys lietuviai vergai siūlo rusams
tai daryti. Okupuotosios Lietu
vos rusifikacija beatodairiškai
vykdoma toliau,
b. kv.

Spaudoj ir gyvenime

TAIKOS DIENOS REIKALU
Nauji Jvairių tautų vadų ir tarp
tautinių organizacijų atsiliepimai j
popiežiaus Pauliaus VI-jo kreipi
mąsi pasaulinės Taikos dienos pro
ga, pasiekė Apaštalų Sostą.
Alžiro demokratinės respublikos
prezidentas Boumedienne
rašo,
kad popiežiaus kreipimasis J pasatų
septintosios pasaulinės Taikos Die
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nos proga sukėlė platų atgarsį vi
sų geros valios žmonių
širdyse.
Popiežiaus iniciatyva — rašo pre
zidentas Boumedienne — dėl netei
singumo, rasizmo ir prispaudos
skendinčiam pasauliui
teatneš
trokštamą taiką ir laisvę...
Austrijos respublikos preziden

Senos sutarties likimas prieš dvikovą

Panamos kanalo kasimo dar
bus pradėjo prancūzai. Prancū
zijos bendrovė,
vadovaujama
inž. Ferdinando de Lesseps, ka
nalo kasimo darbus pradėjo
1881 m. Dirbo sunkiai 8 metus.
Tropinis klimatas, karščiai ir
ligos pareikalavo daug gyvy
bių. 1889 m. bendrovės lėšos
išsisėmė ir bendrovė bankruta
vo. Kanalo kasimo darbai buvo
nutraukti.
Inž. Lesseps pavyko ieškasti
ir atidaryti naudojimui filueso
kanalą Egipte, bet nepavyko
užbaigti kanalo Panamoje. Kap.
Bilbao, 1813 m. pasiekęs Pacifiko vandenyno krantus, kalbėjo,
kad sujungti Atlanto ir Pacififco vandenynus kanalu yra Pa
namos teritorija. Tai pastebėjo
ir prancūzai ir jie suplanavo
kanalą iškasti.
Amerikos ir Panamos 1903 m.
sutartis
,

Kai Panamos sutartis buvo
sudaryta, Panamos valstybei
priklausančią teritoriją valdė
Kolumbija, Panamos kanalo
perkasimu ir jo svarba susido
mėjo JAV. 1903 m. sutartį su
Panamos vadais sudarė prez.
Theodoras Rooseveltas. Kai pa
namiečiai pristatė Kolumbijos
parlamentui sudarytą sutartį
patvirtinti, šis atsisakė. Atsisa
kymą patvirtino ir Kolumbijos
aukščiausias teismas. Kilo ne
ramumai, išsivystę į sukilimą,
kurį palaikė JAV. Panamiečiai
to nuncijų arkivyskupą Rossi, lin
ki, kad popiežiaus paskelbti pasau
linės Taikos dienos idealai vaini
kuotų Ženevoje Taikos konferen
cijoje dalyvaujančiųjų pastangas
įgyvendinti taiką Artimuosiuose
Rytuose.
Čilės vyriausybinės chuntos pir
mininkas Augusto Pinochet Ugarte
savo telegramoje rašo: “Mes tiki
me, kad taika yra visų pareiga,
žmonijos idealas ir būtinybė. Kaip
rašo, popiežius, kreipdamasis pa
saulinės Taikos dienos proga, visa
žmonija, jos darbai, politika, kul
tūra ir visa pažanga turi būti pa
lenkti taikai. Tie idealai yra kartu
ir Čilės tautos ir jos vyriausybės
idealai ir viltys.
Dramblio Kaulo kranto Afrikoje
respublikos prezidentas Felix Boinny savo rašte linki, kad 1974 me
tai būtų didesnės tolerancijos, su
sipratimo ir teisingumo metai ir
kad pasaulio žmonės išgirstų po
piežiaus kreipimąsį. Panašiai rašo
ir EI Salvador respublikos
Pietų
Amerikoje prezidentas Artimo Armando Molina.
Airijos ministras pirmininkas
Liam Cosgrave rašo, kad popie
žiaus paskelbtas šūkis “Taika pri
klauso ir nuo tavęs” — susilaukė
pilno ir teisingo atgarsio Airijoje,
kur tik visų bendromis pastango
mis gali būti įgyvendinta taika ir
ramybė.
V.

Tačiau, nepraslinkus nei 10
dienų po prezidento priesaikos,
kovą laimėjo ir pasiskelbė lais Panamos tautinės gvardijos pul
va valstybe. Tada sudarytą su kininkas Jose Pinila suorgani
tartį Panamos valdžia patvirti zavo sukilimą ir teisėtai išrink
no ir kanalo tvarkymą, apsau tą parlamentą išvaikė, dalį at
gą, gynybą ir zonos bei kanalo stovų privertė pabėgti iš kraš
administravimą perleido neter to. Sukilimas įvyko 1968 m.
minuotam laikui JAV-bėms.
spalio 1 d. Vyriausiu sukilimo
Panamos kanalas buvo už planuotoju, vykdytoju ir suma
baigtas kasti ir naudojimui ati nytoju buvo ne pulk. Jose Pi
darytas 1914 m. Ta sutartis bu nila, bet gen. Omar Torrijos.
vo daug kartų peržiūrėta, modi Šis ilgai nesiderėjo su “sukili
fikuota, nuomos kaina už ka mo įvykdytoju” pulk. Pinila.
nalą ir jos zoną pakelta, bet 1969 m. pradžioje jį nušalino iš
nebuvo reikalaujama JAV pa pareigų ir ištrėmė iš krašto. Dėl
sitraukti iš Panamos kanalo pasaulio akių sukvietė ‘ ‘parla
tvarkymo, valdymo ir užimamos mentą” be rinkimų iš visų kai
teritorijos. Panama iš kanalo mų, miestelių ir miestų parink
kas metai gauna pajamų 100 tų atstovų, kurių Panamos
milijonų dolerių su viršum.
parlamente yra iš viso 503.
Panamiečių nepasitenkinimas Jie neišrinkti gyventojų balsa
vimais, bet “valdžios” viršinin
1939 m. sutartis buvo šiek kų paskyrimais.
tiek pakeista ir suteikta dau
Kad išsilaikytų diktatoriaus
giau teisių panamiečiams. 1959 soste, Torrijos savo diktatūrą
m. Panamos jaunimas ir stu kreipia į kairę ir apsistato kai
dentija, vadovaujami kairiųjų, riaisiais ir marksistais. Pana
pradėjo demonstracijas ir (ban mos universiteto rektorius yra
dė įsiveržti į kanalo zoną. Jie Romulo Bethancourt, teisingu
reikalavo, kad JAV kanalo ir mo ministerių Juan Matemo
zonos valdymą perleistų Pana Vasąuez ir t. t. Jis net buvo
mai ir iš teritorijos pasitrauktų. slaptai susitikęs Kuboje 1971 m.
1964 m. vėl ibuvo sukeltas trink su atvykusiu apsilankyti Mask
Šimas, kodėl Amerika sulaužė vos diktatoriumi A. Kosyginu
pažadą, kad Panamos vėliava Oriente provincijos Antilos mies
plevėsuotų kanalo zonoje prie telyje. Tai parašė Kolumbijos
įstaigų, šalia Amerikos vėliavos. žurnalistas Julio Argain. Susi
Buvo pareikalauta sudaryti Pa tikimui jį lydėjo Escobar 'Beth
namos ir JAV komisiją, kuri ancourt, universiteto rektorius,
valdytų ir tvarkytų kanalo ir ir Juan Truck, užsienio reika
zonos reikalus 'lygiomis teisė lų ministeris. Buvo prašoma pa
mis. Tai buvo tas atlikta, bet ramos išvyti amerikiečius iš
praktikoje neįvykdyta.
kanalo (The Review of the
Susitarimas Amerikos senato News 1973 m. April 18 d. nr.
nebuvo patvirtintas. Neramu 16). .
mai ir tokie patys reikalavimai
Vizitai Lotynų Amerikoje
pasikartojo ir 1967 m. Pasita
rimus vedė prez. Johnsono am
Panamos diktatorius Omar
basadorius Andersonas ir valst. Torrijos ir jo kabinetas bei
sekretorta.ua pavaduotojas Lo aukštieji pareigūnai įkinkyti
tynų Amerikos reikalams John ieškoti šalininkų ir visuomenės
Irvin. Jų sudarytos sutarties paramos svetimose valstybėse.
Johnsonas nedrįso pristatyti se Šių metų pradžioje Torrijos lan
natui tvirtinti, nes buvo taip kėsi Argentinoje. Chicago Tri
bloga, kad paskatino Panamos būne dienraštis įsidėjo savo ko
tautinės gvardijos vadovybę respondento Pietų Amerikoje
padaryti po poros metų suki Yzabele Trujillo straipsnį, ku
limą ir Panamoje įvesti karinę riame rašo, kad Torrijos pa
diktatūrą.
traukė savo pusėn Argentinos
prez. Juan D. Peroną, nes jis
Gen. Omar Torrijos diktatūra
s pareiškė, kad “Panamos kanalo
Panamos režimas išailSkino, ir zonos teritorija yra Panamos
kad prez. Marco Rubles per rin ir jai priklauso visos teisės’’.
kimus palaikė valdžios kandida Jo pusę jau nuo seniau palaiko
tą ir išnešė jo pašalinimo vien Peru valstybės karinė junta,
balsę rezoliuciją iš pareigų. Costa Ricos valstybės preziden
Parlamento nutarimą - rezoliu tas Figueres, Bolivija ir kiti.
ciją 1968 m. rugsėjo mėnesio
Torrijos užsienio reikalų mi
pabaigoje patvirtino. Buvo pa nisteris Tack pasigyrė, kad Arinktas opozicijos kandidatas merilkos valstybių organizacijoj
Arnolfo Arijas, kuris ir buvo jis turi jau 15 balsų iš 21. šiais
patvirtintas Panamos preziden vizitais tikisi susižvejoti ir dau
giau.
Labai Torrijos padeda
tu.

K. TAUTKUS

Svetimuose kraštuose
Kolumbijos lietuvių įsikūrimo 25-rių metų
sukakčiai
VACLOVAS PBŪSAS
12

Tai tie trys lietuvių “atstovai” susodino mus į
automobilį ir nuvežė pas veterinarijos gydytoją dr.
Karnauską, kur laikinai ir buvome apgyvendinti. O ši
taip maloni Kamauskų šeima jau laukė ir vaišino su
skaniais pusiau lietuviškai, pusiau kolumbietiškai pa
ruoštais pietumis ir, žinoma, su stikleliu prie šono.
Tai čia, Medellline, prasidėjo mano ir daugelio
kitų lietuvių odisėja. Iš čia, kaip iš Mekos, tryško dva
siški ir visuomeniški lietuviams patarimai, pamoky
mai idėjos kun. Mykolo Tamošiūno dėka. Jis, kar
tais ne visų mėgiamas ir suprastas, ėjo, vedė mus po
įstaigas, kalbėjo su darbdaviais, skelbė laikraščiuose,
ieškodamas darbo, aukojo savo laiką ir energiją. Jis,
jei kam sunkiau ėjosi, šelpė ir pinigais, kad tik lietu
vis galėtų įsikabinti, geriau įsikurti.
Jo pasiūlymu buvo įsteigta savišalpos kasa, su
daryti kasos įstatai. Visi lietuviai, gyvenantieji Medelline ir jo apylinkėse, susirašė būti kasos nariais ir
mokėjo mėnesinį kasos mokestį. Šis mokestis ir su
darė kasos kapitalą. Gaila, kad kasos įstatai turėjo
vieną mažą spragą, kuri ir sužlugdė tą savišalpos ka
są: buvo duodama pašalpa be procentų ir be grąžini
mo. Jei atvirkščiai būtų buvę daroma, tai ta savišal

Sv. Tėvo kelionę Artimuosiuose Rytuose prisiminus. Paulius .VI prie
Genezareto ežero.

1973 m. kovo 15-21 dienomis
įvykęs Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybos posėdis Panamos
mieste, valstybės sostinėje. Bu
vo priimta laibai nepalanki ir Amerikai nenaudinga rezoliucija,
kuri būtų praėjusi didele balsų
dauguma, bet ją Amerikos am
basadorius John Scali vetavo.
Tačiau tas mažai sumažino reikš
mę, nes jos turinys buvo pa
skelbtas ir jis pasitarnavo Pa
namos diktatoriui Torrijos atei
ties kovoje ir Panamos sutar
ties su JAV 'peržiūrėjimui.
Ambasadorius E. Bunkeris ir
Kissingeris

panamos kanalo sutartis ir
ginčas, prasidėjęs 1964 m., nėra
baigtas ir krizė nėra pašalinta.
Susitarti bandė prez. Johnsono
atstovai Anderson ir Irvin. An
dersonas buvo Nbcono pasiųs
tas kalbėtis ir tartis dėl sutar
ties 1972 m. Nieko neišėjo. 1973
metų pabaigoje ir 1974 metų
pradžioje tyliai ir be reklamos
Panamoj lankėsi ir sutarties
reikalu tarėsi nepaprastiems po
litikos reikalams JAV ambasa
dorius E. Bunker. Bet Torrijos
vizito metu Argentinoj kalbėda
mas spaudai pareiškė, kad iš
pasitarimų siu ambasadoriumi
E. Bunkeriu nieko neišėjo ir ka
nalo sutarties modifikavimo
krizė liko nepasikeitusi.
Panamos reikalavimai tie pa
tys — kanalo ir zonos tvarky
mas ir valdymas turi būti per
leistas teisėtiems šeimininkams,
o Amerikos karinės jėgos iš Pa
namos teritorijos turi pasitrauk
ti.
Kaip žinia, Panamos kanalo
zonoje yra JAV “Pietų koman
dos” vyriausioji būstinė ir spe
cialių dalinių centras. Ten lai
koma 16,000 vyrų sausumos
armija ir (kitų karinių rūšių va
dovavimo centrinės. Jeigu ne
pavyko susitarti specialiam
svarbių reikalų ambasadoriui
Bunkeriui su Panamos politi
kais, Panamos kanalo ir zonos
problemos visu svoriu atitenka
pačiam JAV užsienio politikos
vadovui, valstybės sekr. Henry
Kissingeriui. Ar jis bus laimin

galėjo neabejojamai išsivystyti į rimtą finansinę įstai
gą. Deja, neapsižiūrėta.
Vėliau, jau prasitrynęs tarp džiunglių ir miestų,
įsigijęs daugiau gyvenimiško patyrimo, matydamas,
kaip kitų tautų finansinės įstaigos bei prekybos ir pra
monės įmonės klestėte klestėjo, neiškentęs ėmiau kel
ti, judinti šią sritį, bet mano balsas dingo gyvenimo
tyruose. Dar bandžiau judinti per Amerikos lietuviš
kus laikraščius visuotiniu mastu, mesdamas mintį su
jungti visus laisvojo pasaulio lietuvius į vieną akci
niais pagrindais paremtą finansinį lietuvišką centrąbanką. Tačiau ir čia mano mestos mintys atsitrenkė
kaip žirniai (į sieną: visiškai nebuvo net ir paminėtos.
Atrodo, kad tokioms mintims redaktorių krepšys bu
vo tinkamesnė vieta negu laikraščio skiltys.
Tik dešimčiai metų praslinkus, lietuviškoje Ame
rikos spaudoje teko pastebėti straipsnius, gvildenan
čius tą klausimą. Nežinia, kodėl jis nerado pritarimo
ir mirė dar negimęs. Gaila, kad taip svarbus tiks
las buvo palaidotas. Bet, gal būt, nėra ko ir stebėtis,
lietuviai, amžiais kitų valdomi būdami prosenelių bau
džiauninkų sūnūs, negi gali būti kitokie, negi gali stai
ga persikeisti ir pasukti 180 laipsnių kampu: jų bau
džiavų liekanoje augęs būdas — tarnauti kitiems.
Kun. Tamošiūno dėka buvo gaunama lietuviš
koms sueigoms veltui salės, buvo išrūpinta koplyčia
lietuviškoms pamaldoms, buvo gaunamos paskolos
lengvomis sąlygomis, išvydo pasaulį Medelline lietu
vių kalba leidžiamas žurnalas “Kolumbijos lietuvis”.
Vėlesniais laikais “Kol. Lietuvį” ėmė leisti savo lėšo
mis poetas ir dantų gydytojas dr. Gaurišas.
Kun. Tamošiūno dėka lietuviai visur ir visuomet
buvo šiltai ir maloniai priimami, jo patarimu buvo gie
damos lietuviškos giesmės bažnyčioje, lietuviškos dai

tas Frana Jonas, per Apaštalų Sos pos kasa, turėdama tvirtą aplinkos sąlygų pagrindą, nos ūkiuose, šeimose. Jo rūpesčiu lietuviai kasmet da

gesnis ir pasieks nors tokių tiks
lų, kaip pasiekė nuvykęs į Peki
ną ir Maskvą bei Vid. Rytus,
parodys artima ateitis, nes Mek
sikoje kovo mėnesį įvyksta Amerikos valstybių organizacijos
(AOS) užsienio reikalų ministe
rių konferencija. Joje Kissin
geris, kaip “taifūnas”, nusiau
bęs Vid. Rytus, arabams pasi
daręs stebukladariu, turės sto
ti į politinę kovą ar dvikovą su
Panamos diktatorium Omaru
Torrijos. Tikėtina, kad laimės
Kissingeris.
Panama yra centro Ameriko
je. Teritorija — 29,208 kv. myl.,
gyventojų — 1,7 mil.

POPIEŽIAUS AKCIJA
TAIKOS REIKALU

Žymieji pasaulio
valstybių
vadai reiškia pritarimą popie
žiui Pauliui VI, atsiliepdami į
jo kreipimąsi į visus geros va
lios žmones septintosios pasau
linės Taikos dienos proga. Venezuelos respublikos preziden
tas Caldera ir Hondūro respub
likos prezidentas Lopez iš Pie
tų Amerikos telegramomis svei
kina Paulių Vl-jį ir linki, kad
kiekvieno žmogaus širdyje ras
tų atgarsį jo šūkis: “Taika pri
klauso irt nttb tavęs”. Panašius
linkėjimus išreiškė: Argentinos
respublikos prezidentas Peron,
Guatemalos prezidentas Osorio,
Domininkonų respublikos prezi
dentas Balaguer ir kiti prezi
dentai bei vyriausybių vadovai.
Iš Europos kraštų į Popiežiaus
kreipimąsi pirmieji atsiliepė
Italijos respublikos prezidentas
Leone bei ministras pirminin
kas Rumor ir Prancūzijos res
publikos prezidentas Pompidou.
Italijos užsienio reikalų minis
tras Moro, telegramoje Vatika
no valstybės sekretoriui kardi
nolui Villot rašo, kad Popie
žiaus Pauliaus VI įspėjimai ir
raginimai septintosios pasauli
nės Taikos dienos proga turi
nepaprastai didelės reikšmės
siekiant tarptautinių konfliktų
taikaus sprendimo ir tarptauti
nių santykių sunorraavimo.

lyvaudavo gatvėse Dievo Kūno procesijoje, tautiškais
drabužiais pasipuošę, lietuvišką vėliavą nešdami.
Tai buvo nepaprasta sensacija, įvykis Medellino
gyvenime, kai lietuviai, taip gražiai apsirengę ir gra
žiai organizuoti, pirmą kartą pasirodė gatvėse Dievo
Kūno procesijoje. Visi laikraščiai rašė apie tai, spaus
dino nuotraukas, aprašinėjo pačią Lietuvą. Nuo tos
dienos beveik visa Kolumbija sužinojo, kas yra Lietu
va ir kas yra lietuvis. Jokia kita mažuma nebuvo to
atsiekusi.
Dievo Kūno šventė yra visos Pietų Amerikos, vi
so katalikiško pasaulio šventė. Tą dieną visoje Kolum
bijoje, miestuose ir bažnytkaimiuose, visi, kas gyvas,
pasipila gatvėse nešdami bažnytines ir tautines vėlia
vas, šventųjų statulas, leisdami raketas į padanges,
grodami orkestrais, mušdami būgnais. Tą dieną visi
kinai suka tik šventųjų gyvenimo filmus.
Kun. Tamošiūnas vienas sugebėjo suorganizuoti
lėšas ir pastatyti Medellino mieste, gražiausiame ba
rio — rajone, kelių aukštų lietuviškus namus kartu
su koplyčia, sale ir prieglaudos kambariais.
Jis dažnai sukviesdavo lietuviškas sueigas lietu
viškiems reikalams aptarti. Kartais, kai lietuviai per
daug įsismagindavo Kolumbijos kraštą ir jo tvarką
kritikuoti, jis tose sueigose tada mums sakydavo:
— Nekritikuokite šio krašto, mokėkite surasti ja
me gero, o ne tik blogo. Kolumbiečiai jums plačiai at
vėrė šio krašto duris, neslėpdami nei gėrio, nei blogio.
Jeigu jie turėtų aukso kalnus — jie jums atidarytų ir
tų kalnų duris. Jūs čia radote pilną laisvę: laisvę
žodžio, laisvę rašto, laisvę bile kokio veikimo. Jūs čia
turite pilnas valstybės piliečio teises, kad ir nebūda

mi piliečiais.

(Bua daugiau)

r
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j cialiai nebegali. Tokia padėtis
nėra normali ir skubiai reikia ją
j grąžinti j JAV LB įstatų rėmus.
Padėčiai atitaisyti mes nebe
randame kitos išeities, kaip tik
kreiptis į Tamstą, pone pirmi
ninke, ir, 81-mu JAV LB Įstatų
paragrafu vadovaujantis, reika
lauti Tamstą kaip galima grei
čiau, bet ne vėliau kaip per ke
turias savaites nuo šio rašto
įteikimo dienos ir bent prieš dvi
savaites viešai pranešant apy
linkės lietuviams laiką, vietą ir
siūlomą darbotvarkę, sušaukti
LB Cicero apylinkės susirinki
mą.
■ Primename, kad susirinkimo
teisėtais dalyviais yra visi apy
linkės ribose gyvenantieji lietu| viai, atitinką JAV LB Įstatų 77tame paragrafe ir JAV LB šeš
Jono Gaižučio stalas,spaudos baliuje (iš k.) E. Pliskaitė, J. Lekas, A. Neverauskienė, E. Gaižutienė, J. Gai tosios tarybos penktosios sesi
žutis, B. Bagdanskienė, Ed. Jankauskas, J. Bagdansk is, J. Karsas ir O. Šmitienė.
Nuotr. A. šeštoko jos, įvykusios 1973 m. balandžio
28 - 29 dienomis New Yorke nu
statytoms definicijoms.
Susirinkimui siūlome tokią
dienotvarkę: susirinkimo atida
DEL LB CICERO APYLINKES rymas, prezidiumo išrinkimas,
darbo komisijų sudarymas, per
SUSIRINKIMO
Toronto, Ontario
Hamilton, Ont.
eito susirinkimo protokolo skai
Cieero apylinkei laiku nesu tymas, valdybos narių praneši
šaukus susirinkimo, keturiasde mai, kontrolės komisijos prane
KRAITVAKARIS ANAPILY
TRUMPAI
šimt jos narių pasiuntė LB c. šimas, diskusijos dėl pranešimų
— Lietuvos nepriklausomy valdybai, apygardos ir apylin
Neseniai susiorganizavęs Air jų tvirtinimas, valdybos rin
bės atkūrimo minėjimas įvyks kės valdyboms Šį raštą, kad val
mapilio Moterų būrelis, vadovau
kimai, kiti apylinkės veiklą lievasario 10 d. Jis bus pradėtas dybos nesiskaitymas su nariais
jamas S. Aušrotienės, kartu su
čiantieji reikalai ir susirinkimo
pamaldomis VA bažnyčioje. 4 v. būtų atitaisytas.
uždarymas.
Kanados Lietuvių Kat. Moterų
p. p. Soot Park gimnazijos saJAV Lietuvių Bendruomenėje
draugijos Šv. Jono Krikštytojo
Šiame rašte nurodyto susirin
lė.je įvyks iškilmingas koncer apylinkė yra labai svarbi Bendparapijos skyriumi, sausio 27 d.
kimo reikalaujančių parašai:
tas - aktas. Pagrindinę kalbą momenės institucija, nes ji at
(40 asmenų).
5 vai. p p., Anapilio salėje su
pasakys federalinio parlamento lieka vienus iš svarbiųjų Bend
ruošė pirmą ir labai sėkmingą
narys S. O’Sullivan, o meninę ruomenės darbų. Be apylinkės IIINIIIII111111111111111111111111111111111111111111
parengimą — kraitvakarj, ku
programos ^alį atliks sol. J. tinkamos veiklos negalėtų tinka
rio tikslas buvo — sutelkti lėšų
Sriubiškienė iš Toronto, sol. V. mai veikti nei kitos LB institu
Anapilio “kraičiui” (staltiesėm,
Verikaitis,
mergaičių choras cijos bei valdybos. Todėl LB są
užuolaidom ir kt. reikmenim).
Naujai išleistos
Aidas ir tautinių šokių grupė rangoje apylinkės veikla turi
Į parengimą atsilankė genas pus
Gyvataras.
būti vykdoma visu rimtumu bei
tūkstantis dalyvių, kurie gražiai
A.L.R.K. Kunigų Vienybės
Minėjime dalyvaus meras V- atsakingumu ir jos valdyba sa
parėmė siekiamą kilnų ir gražų
Laidojimo
apeigų knyga nurodo
Oopps ir visi Hamiltono parla vo uždavinius turi atlikti bend
tikslą.
įvairias
šv.
Mišias už mirusius.
mentarai. Tad ir hamiltoniečiai ruomeninio solidarumo dvasioje,
Šį
vadovą
laidojimams
kiekvie
Kraitvalkario programa buvo prašomi šventovėje ir akte-kon- JAV LB tarybos nutarimų bei
na
parapija
gali
naudoti,
nes ji
neilga, bet gana įdomi: P. Va- oerte įskaitlingai dalyvauti ir
JAV LB įstatų rėmuose.
turi visus bažnytinius užtvirti
liūnionė ekrane parodė Algio tuo pačiu parodant savo meilę
Paskutinių dviejų savaičių įnimus.
Auksuolio ir Genės Valiūnų da mūsų kraštui ir kovą už laisvę. vyikiai
Cicero LB apylinkėje
rytas itin meniškai atrodančias
— Eidamas 48 metus sausio daugeliui jos narių sukėlė rimtų Kaina 50 centų. (25 centai pašto ir
spalvotas nuotraukas skaidrėse 24 d. mirė a. a. Vytautas Mor abejonių dėl jos valdybos atsa mokesčių išlaidoms).
iš Kanados, o taip pat ir iš Lie kūnas. Velionis paliko žmoną kingumo ir pareigų supratimo.
Užsakymus siųsti:
tuvos vaizdų. Iš Lietuvos vaiz Mariją, dukras Ritą Berens ir Ypač nusistebėjimą sukėlė apy
DRAUGAS
dus rodant (Aušros Vartus, Ge Kristiną. Prieš ligą dirbo Firth
linkės valdybos užsimojimas iš
4545 VV. 63rd Street
dimino pilį ir puikiai parinktus Bros. siuvykloje. Mūsų užuo
šaukiamo susirinkimo išskirti
Chicago, IU. 60629
gamtovaizdžius buvo grojama jauta giminėms.
didesnę dalį apylinkės narių ir
“Lietuva brangi”.
— Hamiltono tautinių šokių
po to netikėtas viešai paskelbto IIIIUIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlINUIIIIIIH'
grupė Gyvataras, vadov. G. susirinkimo atšaukimas.
Parengimą trumpu žodžiu aBriechmanienės, vasario 15 d.
JAV LB įstatų 79-tas para
tįdarė Kat. Moterų skyr. pirm.
išskrenda į Kolumbiją, kur MeGERIAUSIA DOVANA
grafas sako: “Apylinkės susi
R. Sirutienė, o dovanų dalinimą
deiline duos 4 koncertus, o po
rinkimas šaukiamas reikalui evykusiai pravedė V. Balsienė,
JAUNOMS MARČIOMS
vieną Barancąuille ir Bogotoj.
sant, bet ne rečiau kaip vieną
talkininkaujama A. ščepavičieĮ Kanadą grįžta vasario 24 d.
Popular Lithuanian
kartą per metus”. Nuo pereito
nės. Visi dalyviai buvo pavai
— HLSK Kovas savo 25-rių
šinti kavute ir puikiais skanu
Cicero LB apylinkės susirinki
metų gyvavimo sukaktį atžymės
RECIPES
mo praėjo daugiau kaip metai
mynais, suneštais pačių rengė
balandžio 20 d. sportinėm žai
laiko, o LB apylinkės valdyba
ja
Penktoji Ūda
dynėm ir vakare banketu.
susirinkimo ne tik nesušaukė,
Susiorganizavusios Anapilio
— Š. Fondo piniginis rudens
Jei Jūsų marti yra lietuvė ar
bet jam šaukti dar nė datos ne
moterys tikrai yra didelė para vajus ir parengimas spalio m.
Ūtos kilmės, geriausia vedybinė
nustatė.
dovana yra naujai Išleista knyga
ma ir pagalba naujai persike- davė beveik 1,600 dol. sumą, iš
Pereitame susirinkime apylin Juzės Daužvardienės
liančiai iš Toronto į Anapilį šv. kurios 200 dol. pasiųsti Vasario
kės valdyba buvo išrinkta ne
Jono Krikštytojo lietuvių para 16-sios gimnazijai. St. Daliaus
Visų įprastų lietuviškų valgių
dvejų metų terminui, nes ne
receptai yra šioj knygoj. Nurody
pijai. Anapilio didžiojoj ir gana vadovaujamas būrelis per pirmą
buvo prisilaikyta 'įstatų 76-to mai trumpi, aiškia anglų kalba su
modemiškoj ir erdvioj salėj ir 1974 metų pusmetį mūsų gim
paragrafo a) pastraipoje numa rašyti, ir lengvai įvykdomi
dabar laikomos sekmadieniais nazijai Vokietijoj paremti pa
tyta tvarka. Tos pastraipos pri
11 valandos pamaldos. Pamaldų siuntė 864 dolerius.
Kaina tik $3.00
silaikant, pusę narių reikėjo
metu atskiroje patalpose mote
— KLB krašto tarybos rin
rinkti dvejiems metams, o tik Užsakymus siųskite:
rų būrelio ponios kas sekma kimai Kanadoje bus balandžio
pusę vieneriems. Nenustačius,
dienį pagloboja vaikučius ir po mėn. 28 d. Tą dieną įvyks ir
DRAUGAS
kurie valdybos nariai yra ren
pamaldų paruošia pamaldų da KLB Hamiltono ap. valdybos
kami dvejiems metams, o kurie
4545 W. 63rd Street
lyviams kavutę.
Pr. Alšėnas rinkimai.
K. B.
vieneriems, visa valdyba liko iš
Chicago, III. 60629
rinkta tik vieneriems metams.
Dabar valdybos kadencija yra
Parsiuntimo Išlaidams prašoma prt.
dStl ZK ot., o IUinola gyventojai pri.
CHICAGOS ŽINIOS
pasibaigusi ir ji toliau apylinkei deda
dar 16 ct. mokesčiam*.
atstovauti ir jai vadovauti ofiGALLMA MATYTI AUDĖJUS
LEDO BALETAS

DRAUGAS, pirmadienis, 1974 m. vasario mėn. 4 d.

KANADOS ŽINIOS

LAIŠKAI DRAUGUI

LAIDOJIMO APEIGOS

Field muziejuje pirmadieniais,
Chicagoje vasario 26 ■— kovo
antradieniais ir penktadieniais 10 d. bus ledo baletas Ice Capanuo 10 vai. iki 12 vai. ir nuo des Chicago Stadium patalpose.
1 vai. p. p. iki 3 v. p. p., bus
galima matyti audėjus, demons
truojančius savo meną.

Federalinės įstaigos Chicago
je ieško sargų, kurių metinis
atlyginimas bus 7-8,000 dol.

Radijo Valanda Jau 30 metų tarnauJa New Jeraey, New York Ir Counectlcut lietuviams. KaašcštądienJ
nuo 4 iki 6 vai. p. p., 18 WKVD Sto
ties New Yorke
(1380 kll.. AM to
939 meg. PM).

Direkt.

AR TURĖSIME MAUDYMOSI
BASEINUS
Numatomas didelis trūkumas
chlorino, kuris naudojamas de
zinfekuoti maudymosi baseinus.
Yra pavojus, kad daugelis iš
Illinois valstijoje esančių 1,800
baseinų negalės būti atidaryta
šią gasarą. .

)

— Dr. Jokūbas J. Štokas,
1407 Foree Dr.
Mountalnslde N. J. 07099

TeL 232-5600 (code 201)
Kviečiame taip pat klausytis
Lietuviškų Kultūrinių Valandų ang
lų kalba, 18 Seton Hali Universiteto
radijo stoties. (New Jersey WSOU)
(89.5 rocg, FM) Pirmad. 8:05-9:00
v. v. (Vadovauja prof. J. Stūksą).

Platinkite “Draugę”,,

SEAL

IŠNUOMOJAMA — FOR BENT

HELP WANTED — MOTERYS

OFFICES FOR BENT
4800 No. Miluaukoe — 2n<l Floor

WJWTED — RELIABLE
PERSON

ESTATE

Čia Namai Geri
2 batų mūras Marųuette pke. Mo
derni virtuvo, Įrengtas
belsmentas,
naujas gazu šildymas, aiuruln. langai,
geležine tvora, garažas. <30,600.
Marųnette Parke 7
kamb.
1H
aukšto namas su garažu. 10 p. lotas.
I vonios. Gazu šildymas <1»,«00.
Arti mūsų visų — Modernus 11
metų mūras.
Įrengtas belsmentas.
Garažas. Karpetai. <31,700.
Marųuetto Parke 1% aukšto na
mas. Vienas modernus butas su a
mleg. to kitas aukštai tinka vienai
didelei arba dviem artimom šeimom
gyventi. <11,600.
4 botų, gražus mūras, arti vienuo
lyno, naujas gazo šildymas, alum.
langai, karpetai, 1 auto mūro gara
žas. <48,000.
Tvirtas apartmratlnis mūras arti
Kedzie, pora blokų nuo parko, nau
jas gazo šildymas, švariai nudažytas.
<16.000 pajamų. Kaina <69,000.
Platus vertingas lotas. Marųuetto
pke, prie mokyklų. Kaina <9,900.

VALGIS REAL ESTATE
7051 8. Waahtenaw Av. RE 7-7200

ŽIMKUS REAL ESTATE
NOTARY PUBLIC
INOOtKE TAX 8KRVK7U
Tvarkingai patarnauja visais Real
Betate reikalais.
De to čia veikla
Notariatas, daromi tr Rūdijimai, ver
timai, užpildomi plltetybde pareiški
mai Ir Įvairūs blankai.

4259 S. Mapleirood—CL 4-7450
BUTŲ NUOMAVIMAS

AVA1I,. NOW. <140 TO <160.
250 TO 370 SQ. FT.
CONTACT MR. ROBINSON.

BAIKI) & WARNER
PHONE 273-3857

MISCELLANEOUS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
SIUNTINIAI Į LIETUVA
Serų prekių didelis pasirinkimas. Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, doler. certlfikatai, maistas, akordeonai
2008 W. OOth St., Chicago, UI. 00029
TELEF. — WA 5 - 2787

To clean Lake Shore Drive 5 room
apartment one or^ days per week.
C&ll for interview, some English*
necessary. 887-5096_______

CAFETERIA HELP
Part-time — days. No week-ends,
experience not necessary, apply
DOMINICK’S EMPLOYEES
CAFETERIA
585 Northwest Avė., Nerthlake

W A N T E D
1 _ COOK OR COOK’S HEDPER
Wlth ezperlence
2 — BAR MA1DS
IVlth some ezperience.
Good pay, exo*>U«nt working condlttoua. 2 blocks Kaat ot Oottage Grove.
Cali Jlm. 10660 S. Corllss.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus
ir perstatau senus vlaų rūšių namo
821-9688 or 608-7009
apšildymui pečius, air condltioning
ir vandens botlerlua D’rbu greit, są
Daktaro Seimai reikalinga SEIMI
žiningai ir garantuotai.
NINKE, gyventi vietoje. 4 mokyklinio
DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. VVestern Avė.
amž. vaikai, 5 dienas savaitėj. Atski
Chicago, Ui. (.01109
ras kamb., vonia ir TV. Geras atlygi
Tel. VI 7-3447

MOVING
6ERRNAS perbrauto baldus Ir ki
tas daiktus. Ir iš toli miesto leidimai Ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place — WA 5-8063
■«uaaiiiii!i)[i!iiiiwLii:iiiiuiijiii:iuiiii!iitfliiiiHiniiiminiu!iiiJH!iiiiiiiftuuiiiiiiuwitiuiUttm»

nimas ir geri namui tinkamam asme
niui. Rekomendacijos reikalingos. Kenihvorth. 250-2644

LPN BY EDUCATION
FUEb TIME — SUPERV1ŠOR
8 P.M.—U P.M.

PALOS HILLS
CONVALESCENT CENTER
10428 S.

Roberto Road

PADOS HHdJS, II.IANOIS
Namų valdymas — Income Tas —
NAMŲ APŠILDYMAS
Notariatas — Vertimai
Taisau senus ir įdedu naujus pe
APDRAUDŲ AGENTCRA
HELP WANTED — VYRAI
čius. Pigiai išvalau ir alyvinius perddrtou dėl dujų. Įdedu vandens šil
dytuvus. Kreiptis —
JOURNEYMAN MAUNI N IST
I. BAOEVICIU8
A. BANYS — 447-8806
Mušt have toota. Top wa*es, bene0411 S. Kedzie Ave^ PR 8-2288
fits, insurance. LAJA sbop.
BRIGHTON PARKE
Overtime

BELL REALTY

2 po 4 kamb. med. su garažu. Sa
vininkas Išsikalęs, tuoj galima užim
ti, nebrangus.
Pulkus 2-jų aukštų mūr. Garažas.
Įrengtas aklepaa Centr. šildymas.
GAGE PARKE
Tvirtas 1
aukšto mflr. 6 tr 4
kamb. Garažaa
Didelio (rentinis Ir
valgomasis.
Mūr. bungalotv. Kilimai nuo sienos
iki sienos. Garažas, šeimininkei rellka
skubiai parduoti.
MARQUETTE PARKE
Pulkus mūr. bungalotv. 8 mleg. su
valgomuoju. Įrengta pastogk Ir skie
pas. Thennopane langai, aražaa. Sa
vininkas išsikėlęs,
turime
raktus.
Paskubėkite su pasiūlymu.
2-Jp butų mūr. Platus Sklypas. Įruoštas skiepas. Savininkas turi bū
tinai parduoti. Neaukšta kaina.

Įvairių prekių
pasirinkimas moto
ciklai, šaldytuvai, maistas, doleriniai
CERTIFIKATAI IR AUTOMOBILIAI

COSMOS PARCELS EXFRESS

2951 W. 63rd St, 436-7878

aiuMsiaiašu ■■■•■urna

KILIMUS IR BALDUS
Plauname Ir vaškuojame vtaų
rftfilų grindis
š. BUBNYS. teL RE 7-5168
10% — 20% — 80% pigiau mokfe.lt
už apdraudų nuo ugnies ir sntonuoblllo paa

Namų, mašinų, sveikatos to gyvybūs

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms
Ir kitokioms progoms
1443 W, OSrd Kt., Chicago, Illinois
TER: PR 8-0833 — PR 8-0834

KITCHEN IIELPER VVANTED
For Nuralng Home in KRokle, nilMis.
iUust read and writc Kmglisb.

OLD ORCHARD MANOB —
4660 Old Orchard Rd.
Tel. — 676-4800
LONG HAIR NO PROBLEM
Management trointng posltons avallable tor alert, aggreasiva singlą men
under 25 who aro abi o to deni with
the publlo. We ofter a gbod starting
salary. pay increasea
and a grent
futuro wlth a young and
grotvlng
company. Mušt have oor.

Tek — 588-9042

MAINTENANCE
MECH ANIC

CJR

iv:

.P- .v. >™. -v. -T. ,V. ta. ta. V. .U.

MAŽA LEETUVUKA DOVANA

Visuose lietuviškuose namuo
se
turėtų būti lietuviška vėlia
BALYS BUDRAITIS
va.
Nėra. vietos dažnai didesnei
4869 S. Archer Atomu
vėliavai
iškabinti, bet galima
Tel. 254-5551
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti
gražią kombinaciją so
MISCELLANEOUS
Amerikos vėliavukę. Pinorišėjo
“Draugo“ administracija gali
įsistatyti tokias mažas, gražias
GĖLES
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
BEVERLY HILLS GELINY6IA va plevėsuotų Jūsų namuose.

BUD’S REALTY

▲n eųual opoortunlty amptoyer

ZAPOLIS

8208 ii West 95th Street,
Chicago, Illinois
TEL. 424-81164

DRAUDIMAI — INSURANCE

Botų nuomavimas.

■■■■■■»■■••»••

VALOME

FRANK

Namų pirkimas bei pardavimas.

768-0650

SIUNTINIAI { LIETUVA
2601 W. 09th Kt., Chicago, IR 00024
6333 8. Halsted, Chicago, UL 09408
Tel. WA 6-9737; 964-3320
V. Valantinas

Insuranoe — Inoame Taz
Notary Public

SIMAITIS REAL ESTATE

T. Haaidus
40HN MOHRE A KONS
3200 Ė. OOth St., Chicago, Ulinoto

Egper’d maintenance mechanic,
electrical and gen’l plaut mainten
ance for plastic injėction raolding
operation. Goodbpp’ty with ėątablished company.
Steady work.
Good pay and company benefits.

NEO

PRODUCTS

5400 S. Kilbourn Avė.

IMI E

N

FOR JANITORIAL WOBK

From 2:30 — 6:30

A. M-

NORTH-WEST SUBURS.
587-5750

_______ ObM

Tokios vėliavos
kainuoja BODY&FENDEK MECHANIC
po 1 doL (reikia pridėti 5 centus Erperlenced.
Good
inoome
and
mokesčių ir 25 centus ui par opportunity for hard morker.
TRUCK KXPER. HEGPFUU
siuntimą, jei gyvenate Dlinoia
valstybėje). Užsakymus siųski
CaJl Mr. VVilliams
SIUNTINIAI Į LIETUVA
te:
“
DRAUGAS
”
,
4545
W.
63rd
Ir kitus kraštus
298-2740________ 8 to 5:80 PJtf.
Street Chicago, UI 60629.
NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.
REMKITE “DRAUGĄ“.
gwwamwwwwyxi>nKwwwiininiiwwwiiHiHMi0
Chicago, I1L, 60682, teL YA 7-5686

DĖMESIO!

7 Drive-in Tellers

“LIETUVOS ATSIMINIMAI”

GALIMA GAUTI SARGŲ
VIETAS

CLASSIFIED GUIDE

Open 6 days a week
I

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos
Radijai.
Bteroo kr oro vėafaitavaL
Pardavimas ir taisymu

MIGLINAS

TV

8846 W. 60th 84. — Tol. 776-1486

Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P. M.
Instead of Thureday evenings

MARQUETTE NATIONAL BANK
64th and Western Avenue

A VILIMAS
MOVING
Apdraustas perkraustymas
(vairių atstumų
828 WEST 34th PLACE
Tel. FRontier 6-1882

Maln Bank — 6318 South Wastern — GR 6>SI66
Perskaitę “Draugą", duo
kite ji kitiems gasiškaityii,

t

SKELBKITE PARDUODAMUS
DALYKUS DRAUGE
PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILE?
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio “Draugo” puslapiuose. Re
zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų:
"Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobili. Paakdbteu
“Drauge”) ir atsiliepė 15 asmenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras“ (Mrs. S. S.).

“Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą i “Draugą”, kai ai
norėjau parduoti seną, dideli, gražų stalą, kuri man paliko mano bobutė.
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau
$1.96 ir atsiliepė 5” (M. K.).
Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio
“Draugo“ puslapiuose
Paskelbiau namą pardavimui, ic adresas buvo klaidingai peduotee
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė ptutetus pas
amas h aš (Nudaviau tcaUuai luakytoįui' (Mm B. B.J.

b

MŪSŲ
JOOMUS pokalbis

KOL O N ! 1 O S E
TRISPALVĖ PRIE MIESTO
RŪMŲ

E. Chicago, Ind.
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VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16-ji viena iš svar
Vietinio Altos skyr. valdybos
biausių
mūsų tautinių ‘švenčių,
pastangomis, per lietuvių bičiu
į kurią turėtų kiekvienas gyvas
lį Inviimig L. (Lewin, kuris turi sa
lietuvis atsilankyti, atsinaujinti
vo pusvalandį Hamimoind radijo
ir sutvirtėti Lietuvai laisvės
WJGB stotyje, buvo 'gautas 3
troškimu.
miin. laikas pasikalbėjimui Lie
Miami Altos skyrius visiems
tuvos įgen. ikonsulei J. Daužvardienei, artėjančios Vasario 16 radijo stotį WJQB, 805 vai. ryto Miami ir apylinkės lietuviams
Gausios a. a. Agnės ir Andriaus Gustaičių šeimos suvažiavimas Flori
ruošia Vasario 16-tos minėjimą
Šventės,minėjimo proga.
doje. Iš kairės: Donna Kamm iš Chicagos, inž. Walter Gustaitis iš Garbus transliuojamas Lietuvos him

Sausio 29 d. 8:05 vai. ryto su nas, lietuviška muzika ir pokal
jungus radijo stotį su p. J. Dauž- bis su mūsų studentais apie Lie
iyardienės įstaiga Ohicagoje, ji tuvos politinę padėtį ir kit Pokal
prabilo oro bangomis į plačią bį praves Irwing L Lewin savo
klausytojų auditoriją, šiame pra- pusvalandžio metu, talkininkau
mordgame Cailumet rajone, o taip jant J. Pečiuliui.
pat 'ar į apylinkėje gyvenančius
lietuvius.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
DIENA
Tik perdavus pirmuosius So
džius, tuojau 'pasipylė 'gausybė
klausimų apie dabartinę okupuo — East Chieago miesto meras
tos Lietuvos padėtį ir komuniz Robert A. Pastrick jau pasirašė
mo jai daromą skriaudą, net nu proklamaciją, skelbiančią vasa
klystant į tolimą Lietuvos praei rio 16 d. Lietuvos Respublikos die
tį: valstybės įkūrimą, jos augi ną East Chicagos mieste, ragi
mą, toleranciją tautinėmis mažu nant visas organizacijs ir pavie
anomis, kultūrinę įtaką Rytų Eu nius asmenis remti lietuvių sieki
ropai ir jos žlugimą 1795 m. mus, kad jie 'greičiau pasiektų sa
Klausytojus džiugino gražiai for vo tikslą — atgaunant savo tėvų
muluoti Irvving L. Lewin klau žemei laisvę ir valstybinę nepri
simai, toli užgriebia Lietuvos is klausomybę.
toriją (ir p. Daužvardienės faktais
Petras Indreika
pagrįsti atsakymai.
Pasirodė, kad I. 'Lewin puikiai Rockford, III.
orientuojasi ne tik mūsų istorijo
je, 'bet (gerai susipažinęs ir siu da VASARIO 16 MINĖJIMAS
bartinėmis komunizmo užmačio
mis ir jo pavergtų tautų dabartiAmerikos Lietuvių Tarybos
įnėrniš-kančiomis, okupacijų žiau įskyrius rengiasi iškilmingai pa
rūmais, trėmimais, religine pade minėti tą reikšmingąją lietuvių
timi ir su pagrindinėmis žmo
gaus teisių ir laisvės suvaržy tautos šventę. ALT pirm. Pet
ras Šernas su pagelbininikais su
mais. 'Mat jo net 27 'giminaičiai
šaukė atstovus į Lietuvių klu
yra rudiujų nacių nužudyti. Jis
džiaugėsi nepriklausomos Lietu bą ir padarė pranešimą, kad
vos vyriausybės rodama didelę minėjimas įvyks vasario 17 d.,
tolerancija žydų tautinei mažu sekmadienį, Lietuvių klubo di
mai,'ifleliiginei laisvei, kultūrinė džiojoje salėje, šv. Petro ir Po
mis apraiškomis ir kt. Čia p. J. vilo lietuvių parapijos bažny
Daužvardienė vykusiai pavaizda čioje 12 vai. šv. Mišios už žu
vo, dabartinę tikinčiųjų padėtį - vusius dėl Lietuvos laisvės. Lie
kur lietuviams teleidžiama savo tuviškai atnašaus 'kun. Gutaus
kraštu turėti tik vieną vienintelę kas. Solistė Janina ©ainienė gie
kunigų,' seminariją ir tik priimti dos. Dalyvaus jūrų šauliai iš
10 studentų, kurių patekimas į Chicagos. Po pamaldų Lietuvių
seminariją yrą 'apsunkintas par klube 2 vai. prasidės programa.
tijos' reikalavimais ir tik komu Lietuviškai invokaciją atkal
nistų partijos leidimu tepatenka bės kun. Gutauskas, angliškai
ma į seminariją, 'bijant ir tai, kun. Brady. Pagrindinis kalbė
kad kunigams 'palaikant žmonė tojas teis. A. Budreckas. Meni
se moralę kartu nusustiprėtų ir nę dalį atliks sol. J. šainienė ir
tautinis nusiteikimas prieš komu vietinės jaunimo jėgos. Po pro
mistini rėžimą. Paties Levvin pa gramos — užkandžiai.
reiškimu šis 'pokalbis paliko jam
Neužmirškime atiduoti savo
gilų įspūdį ir jis paaukojo beveik
auką
Lietuvos laisvės reikalui.
visą laiką, tikėdamasis, 'kad auto
Altos
skyrius kviečia visus da
ritetihgo asmens žodžiai atidarys
lyvauti.
Laukiame svečių iš to
akis tiems, kurie prijaučia kamiuliau.
Konespond.
intistattis: Pasikalbėjimas ištisai
vėl buyo pakartotas vakare 6:05
vai. sudarant proga išgirsti tiems,
kurie rytinės laidos negirdėjo.

šia tvarka:
Vasario 15 d. 8:30 vai. v.
Miami Bay Front parke kon
certas, į kurį atvyksta iš Chica
gos žinomas bosas - solistas Jo
nas Varnelis. Čia ir visi muzi
kiniai kūriniai yra atliekami lie
tuvių kompozitorių, šie koncer
tai sutraukia tūkstantines va
sarotojų minias įvairių tautų
klausytojus. Jau eilė metų, kaip
jie čia Altos skyriaus ruošiami
ir turi didžiausio pasisekimo.
Vasario 17 d. 10 vai. r. Gesu
Cath. Church — 118 NE 2-nd.
St., Miami, pamaldos ir pritai
kintas tai dienai pamokslas. Pa
maldų mteu bus giedamos ir lie
tuviškos giesmės, kurias tos
'bažnyčios vargonininkas Peter
Stevens - Steponavičius svetim
taučius tos bažnyčios choristus
yra išmokęs giedoti lietuviškai.
Pamaldos užbaigiamos Lietuvos
himnu.
Vasario 17 d. 2 vai. p. p. Lie
tuvių klube, 3655 NW 34 St.,
bus pagrindinis minėjimas. Iš
Fort Mayer atvyksta pagrindi
nis kalbėtojas Vilius Bražėnas.
Minėjime žodį tars ir dosnus
aukotojas čikagiškis Dan Ku
raitis. Meninę programą atliks
sol. Jonas Varnelis. Po progra
mos visi pasivaišinsime skaniais
pietumis.
Altos skyrius kviečia visus iš
šiaurės suvažiavusius lietuvius,
Miami ir apylinkėse gyvenan
čius, atsilankyti į koncertą, baž
nyčią ir pagrindinį minėjimą..
Gausus dalyvių skaičius paro
dys, kad mes esame gyvi lietu
viai ir kad laisvės troškimas
Lietuvai yra mūsų visų troški
mas ir svarbiausias rūpestis.

SPORTO TURNYRAS

Emilija Mikolajūnienė
Nemira ir Jonas Šuntakiai

dena, Calif., Agnės Benko iš Denver, Colo., inž. Jack Gustaitis iš Det
roit, Mich. ir Natalie Bingham iš Fort Lauderdale, Fla. Visi jie dirbo
arlba dirba Lietuvos vyčiuose ir kitose lietuvių bei kitataučių organi
zacijose.
i

Toronto “Vytis”,
Hamiltono
“Kovas” ir Rodbesterio “Saka
las”. MdQuaid ir Brighton gim
nazijų sporto salėse 11-tą vai.,
šeštadienį, vasario 9, prasidės
žaidimai. MoQuaid sporto salė
je žais vyrai ir jauniai. Bilie
tai bus parduodami prie įėjimo,
kaina 1.50 dol. Vienas bilietas
į visus žaidimus, šeštadienį ir
sekmadienį, šeštadienio vakare
Šv. Jurgio parapijos salė.je bus
šokiai. Ateikite į žaidimus ir
šokius,
paremkite savuosius
sportininkus. Dėl daugiau infor
macijų skambinkite pirminin
kui V. Lėliui: 663-3059.

NEMOKAMAS

MOKSLAS

Vyresnio amžiaus
piliečiai,
pensininkai vasario 6 d. gali įsiregistruoti į Chicagos miesto
kolegijas, į pavasarinį semes
trą, kur jiems mokslo kursas
bus nemokamai.

SKAUTĖS PASIŪLYS
SAUSAINIU
Chicagos miesto skautės va
sario 8 d. pradės pardavinėti
sausainius. Tikisi sutelkti lėšų
savo veiklai finansuoti.
Nori
paskleisti milijoną dėžučių. Chi
cagoje yra 41,764 amerikietės
skautės.

WALTER B. OSINSKIS, D.D.S.
Gyveno 5429 Oak Center Drive, Oak Lawn, Illinois.
Mirė vasario 1 d., 1974 m., 6:30 vai. vakare, sulaukęs 58
metų amžiaus. Gimė Chicago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Diane Dabbert, žentas Philip,
sūnus Walter B. Jr., du anūkai Philip ir J iii Dabbert, motina Josephine Osinskis - Svelainis, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Westem
Avė. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 5 dieną iš koplyčios 10:00
vai. ryto bus atlydėtas į švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, žentas, sūnus, anūkai ir visi kiti giminės.
Laidot. direkt. Mažeika - Evans, telef. — RE 7-8600.

Laidotuvių

A. t A. DR. MARTYNUI ANYSUI mirus,

PASAKYS JAV SENATE KALBĄ

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

reiškiame iz kartu liūdime su jo

žmona VALERIJA, dukra GRAŽINA, sūnumi JURGIU

MHHBsEMS
6845 SOUTH VVESTERN AVENUE

STELLA ASTRAUSKAS

TRYS MODERNIŠKOS

Gyveno 5958 South Sawyer Avenue, Chicago, Illinois.
Mirė vasario 2 d., 1974 m., sulaukusi 77 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dorothy, vyras John Mar
kei, du sūnūs: Stanley, jo žmona Helen Austin, Leonard, jo žmona
Nuala Astrauskas, anūkai Douglas, Thomas Markei, Jeanette Aus
tin ir Colleen Astrauskas, ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Egan Fanerai Home koplyčioje, 3700 West
63rd Street. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 5 dieną iš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryte įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietu
vių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laiotuvėse.
Nuliūdę lieka: Duktė, sūnūs, marčios ir visi kiti giminės.
Laid. direkt. Egan Funeral Home — telef. 582-2000.

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

VIETA

MAŠINOMS

REpublic 7-8601

REpublic 7-8600

MARQUETTE FUNERAL HOME
-TĖVAS

IR

SŪNUS--

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St.

Telef. GRovenhili 6-2345-4

1410 S. 50th Avė,, Cicero

A. t A. DR. MARTYNUI ANYSUI,

T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

VĖNUS, sūnų JURGĮ ir DALIĄ ANYSUS, žmoną VALE

RIJĄ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

Marija ir Jonas Guobužiai

A. + A. DR. MARTYNUI ANYSUI mirus,

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 iz LA 3-9852

jo žmoną VALERIJĄ, sūnų prof. dr. JURGĮ ANYSĄ ir
marčią DALIĄ, dukrą GRAŽINĄ SLAVĖNIENĘ su šeima,
brolį JONĄ su šeima giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

4605-07 South Hermitage Avenue

ir broliu JONU bei jų šeimomis.

Telefonas YArds 7-1741-2

Burbų šeima

Ernestina Gražienė
Jokūbas ir Gražina Gražiai Ir vaikai
Dr- Jonas Gečas
X

A. -f- A.

IZABELEI

Direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS — G EBALDAS F. DAIMID
Laidotuvių D I r e k t o r i a.i

mirusiai Lietuvoje, sūnui KĘSTUČIUI ir jo šeimai

Lankantis East Chicagoje šen.
Bireli Bay Altos skyr. valdyba
rado progos paprašyti jį, kad jis
atvyktų į vasario 16-tos minėji
mą, kuris čia ruošiamas š.m. va
sario 17d. ir tarti žodį. Jis mielai
sutiko,'jei tik leis laiko aplinky
bės atvykti. 'Be to, jis buvo pap
rašytas vasario 7 d. Senate pasa
kyti kalbą, kada bus minima mū
sų nepriklausomybės atkūrimo
švnetė, pasižadėdamas padaryti
lietuviams paslaugą. Senate tą
dieną 'apsiėmė globoti šen. Percy.
Kongrese kalbą pasakys kongr.
R.J. Madden.

POVILUI VAIŠVILAI
nuliūdime likusius TĖVUS, SESUTĘ, DĖDĖS EUGENIJAUS ŠEIMĄ, nuoširdžiai užjaučiame.

iškeliavus amžinybėn, dukterį GRAŽINĄ ir JULIŲ SLA

Kanados apygardos sporto
turnyrą rengia Rochesterio spor
to klubas *1S!akalas” vasario 9
ir 10 dienomis, žais vyrų, jau
nių, moterų ir mergaičių ko
mandos. Dalyvauja 'penki spor
to klubai: Montrealio “Tauras”,

Reikia džiaugtis, kad Levvin
neėmė jokio atlyginimo už 22
min. laiko, nors jis pareiškė, kad
'Už vieną minutę komerciniams
skelbimams mokama 35 dol. To
kiu būdu Jis ipaaukojo lietuviams
alpde $00 dol., rtuo tarpu kai mū- į
LsiSkiąį vengia aukos Lietuvos by
los ginimui net 'keleto dolerių.
Mes visi jam turėtume parašyti
keletą žodžiu išreiškiant ‘padėką
— Jrwing L. iLewiin, Radio Station
WJ0Ol ammond Ind, 46325, o h
taip pat ir p. J. Daužvandienei
už talką — įsigijant daugiau
draugų kovoje dėl Lietuvos lais
vinimo.

gilią užuojautą

I
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Gunda Kodatienė

Rochester, N. Y.

KIRVAITIENEI

Danielius ir Julija Liutikai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

A. f A. STASEI VAITKIENEI mirus,
jos vyrą EDMUNDU, dukrų GINTJJ ir sūnų VYTENĮ
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame.

8307 S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2314 VV. 23rd PLACE
TeL VIrginia 7-6672
2424 VV. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
11028 Soutimvest Hlghway, Palos Hills, UI.
TeL 974-4410

Teresė Paulionienė

Augustinas Paulionis

Vytautas ir Stasė Paulioniai

Lietuvių Istorijos dr-jos nariui

A. + A. DR. MARTYNUI ANYSUI mirus,
jo žmonai VALERIJAI, dukteriai GRAŽINAI SLAVĖNIE
NEI, sūnui dr. JURGIUI ir broliui JONUI ir jų šeimoms
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Lietuvių Istorijos Draugijos
Valdyba ir Nariai

5

Tragiškai mirus,

Miami, Florida

Vasario 16 d. 9 vai. ryto bus
įkeliama mūsų trispalvė prie imies
to valdybos rūmų. Būtų gražu,
kad didesnis lietuvių skaičius su
sirinktų į vėliavos kėlimo apeigas
ir vėliau dalyvautų bendruose
pusryčiuose su miesto pareiigūmaisl o nepaliktų juos vienišus.

d.

PETRAS BIELIŪNAS

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
Autorius LEONARDAS ŠIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
rasi save, savo brolį, tėvą, dėdę, kaimyną ar Sibire kenčiančio
"brolio ar sesers lietuvio balsą.

CALIFORNIA AVĖ.

3354 S.

HALSTED

8319

LITUANICA

S.

TeL LAfayette 3-3572

STREET

AVĖ.

VASAITIS — BUTKUS

Knyga gaunama DRAUGE, pas ALT skyrių valdj’bas arba
H
ALT Centro Įstaigoje, 2606 W. 6S St., Chicago, III. 60629. Tel.
778-6900. Kaina $10.00

'BA.

4348 S.

J

1446 S. 50th AVĖ., CICERO,

DLL. Tel.
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DRAUGAS, pirmadienis. 1974 m vasario mėn 4 d

KANADOJE

X Vakaras su poetu Antanu

Gustaičiu, ruošiamas
lietuvių
žurnalistų, įvyks gegužės 11 d.
Jaunimo centre.
x Sol. Leono Baltraus reči
talis įvyks Jaunimo centre kovo
9 d.
X Balzeko Lietuvių kultūros
X Chicagos Lietuvių Taryba
kviečia visus lietuvius dalyvauti
Vasario 16-tosios minėjime, ku
ris bus vasario 17 d. 2 vai. p. p.
Marijos aukšt. mokyklos salėje.
Aukas prašo siųsti: VI. šoliūnui,
6715 So. Claremont Avė., Chi
cago, III 60636.
X Vaclovas Kleiza, veiklus
čikagietis bendruomenininkas,
JAV LB krašto valdybos pa
kviestas sutiko būti LB leidinio
“The Violations of Human
Rightg in Soviet Occupied Li
thuania' — a Report for 1973”
technikiniu redaktoriumi. Leidi
nys pasirodys š. m. vasario mė
nesio pradžioje. Šiose pareigose
V. Kleizai tenka koordinuoti
rankraščio perrašymo, korektū
ros, spausdinimo ir leidinio iš
skirstymo darbus j įvairias vie
toves.
X Margučio radijo programa
nuo šiandien pradedama valan
da anksčiau, 7 v. v.
X Daina Sidrytė, Lemonto
Maironio aukštesniosios mokyk
los mokinė, praves Lietuvos
Nepriklausomybės
atstatymo
šventės minėjimo programą Lemonte sekmadienį, vasario 10 d.
Minėjimas vyks Lemonto mo
kyklos salėje (410 McCarthy
Rd., Lemont, III.). Pradžia 3 v.
p. p. Rengia LB Lemonto apy
linkė.
X LB Brighton Parko apy
linkės kartoteka pradėta vesti
1963 m. Tais metais kartoteko
je turėta 171 kortelė. Dabar, po
10 metų yra 374 šeimų ir pavie
nių kortelės, sudarančos bendrą
(apytikrį) 565 narių skaičių.
Per tą dešimtmetį 211 kortelių
savininkų išsikėlė iš apylinkės
arba mirė.
X Rūta Penklūnienė, Bowie,
MD, mūsų dienraščio nuoširdi
skaitytoja, žinoma veikėja, pri
siuntė 7 dol. auką Draugui stip
rinti. Dėkui.
x Leonardas V. Gūdis, Chi
cago, III., dėkodamas už “Drau
go” 1974 m. kalendorių, pri
siuntė 8 dol. auką. Ačiū.
X Detroito Radijo klubas,
kuris išlaiko Lietuviškojo Balso
radijo balandėlę, per iždininką
Jurgį Rekašių įteikė “Draugui”
10 dol. auką. Dėkojame.
X Pranas Gaižutis, Oakville,
Conn., dėkodamas už jam nu
siųstas lietuviškas knygas, au
kojo 7 dolerius. Dėkojame.
X Kęstutis Žygas, Cleveland,
Ohio, savo laiške redakcijai ra
šo, kad jis suprantąs sunkų lie
tuvių spaudos leidimo darbą,
nes kainos labai kylančios. Už
tat jis prisiuntė 10 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.
*
X Aukų po 5 dolerius pri
siuntė:
Rimas česonis, Philadelphia,
Jon Savickas, Los Angeles,
Kostas Gludą, Lake Worth,
Steponas Bučmys, Dayton,
J. Janušaitis, Ridgewood.
Visiems nuoširdžiai dėkoja
me.

v x Jei gyvenate Chicagoje ar
priemiesčiuose ir turite mūrinį
1 ar 2 butų namą 25,000 dol.
vertės ir už 1 metų draudimo
polisą mokate 73 dol., pas
Frank Zapolį mokėtumėt 59
dol., sutaupydami 14 dol. Pa
šaukite tel. 424-8654
(sk.)
x Atvažiuojate { Chicagą
lankyti pažįstamų? Užsukite j
Draugo administraciją. Galėsi
te aplankyti spaustuvę, redak
ciją ir net pasirinkti meniškų
keramikos darbų. Yra ir liau
dies medžio drožinių. Beveik
visų knygų pavyzdžiai išstatyti
peržiūrėjimui. Administracijos
kambariai vėdinami ir patogūs
ilgiau apsilankius. Būtinai ap
lankykite lietuviškos spaudos
būstinę. Adresas: 4545 W. 63rd

Street, Chicago, Dl. 20629.

muziejaus metinis banketas ir
metų amerikiečių pagerbimas
įvyks vasario 24 d. Drake vieš
butyje.
x Niek J. Kaster, antikomu
nistinio Illinois Young Americans for Freedom “The Challenge” laikraščio redaktorius,
įsidėjo nuotraukų iš demonstra
cijų Chicagoje, kuriose buvo
pasisakoma prieš prekybos su
tartis bu Sov. Rusija. Nuotrau
kas jam paskolino “Draugo”
redakcija, už kurias antikomu
nistinio laikraščio redaktorius
buvo labai dėkingas.
X Vertindami savo dienraštį,
aukų prisiuntė: po 4 dol. — Au
gustas Pliskaitis, P. Mikalaus
kas, Vladas Verbyla, Ona Puronienė, Mrs. D. Asevičius, K.
Stašaitis; po 3 dol. — Ona Norkūnienė, S. Vaičiulis, Alf. Svo
telis, Stefanija Pročkys, C. Ge
ležiūnas, Simas Brizgys, Jonas
Našliūnas, J. Kizlauskas, V.
Tiknevičius, A. Kanapka, J.
Stanaitis,
V. Kazlauskas, S.
Jurskytė, J. Gajauskas, K.
Aukštikalnis. Labai ačiū.

1973-74 m. m. LB Detroito Lituanistinės mokyklos mokytojai. Pirmoj eilėj (iš k. į d.): Dana Arlauskienė,
kun. Viktoras Krikščiūnevičius, Galina Gobienė, Vai entina Černiauskienė — vedėja, kun. Alfonsas Babonas, Aldona Milmantienė, Danutė Dove'nienė. Antroj eilėj: Rūta Udrienė, Stefa Kaunelienė, Ramutė Pet
ruševičienė, Marija Jankauskienė, Pranas Zaranka, Aida Smalinskaitė, Saulius Jankauskas ir Vida Skiotyt®Nuotr. Algio Astašaičio, jr.

I S AKT! IK TOL!
J. A. VALSTYBĖSE
— Vitus Bražėnas pasakys
pagrindinę kalbą Palm Beach,
Floridoje, lietuviams Vasario 16
d. — Nepriklausomybės šventės
iškilmingame minėjime. Šis mi
nėjimas įvyks Juno Beach Me
todistų bažnyčios salėje š. m.
vasario 16 d. 2 vai. p. p. Minėjimo proga toje pačioje saleje
kun. Albinas Bielskus atnašaus
iškilmingas

pamaldas.

Tikimasi,

kad visi Palm Beach apylinkėje
gyvenantieji lietuviai ir atostogautojai gausiu būnu dalyvaus
šiame minėjime.

1973” susilaukė puikių įvertini
mų, Juo buvo aprūpinta Lietu
vos atstovybė bei konsulatai JA
V-bėse, universitetų bibliotekos,
JAV kongreso nariai, ir per Batuno organizaciją JT sekretoria
tas ir visos JT pi įklausančios
valstybės, išskyras Sovietų Są
jungą. Veikalą užsisakiusių tar
pe randama anglų “Foreign Ser
vokiečių johannes Gutenberg leidyklą Mninze ir kt
išleidžiamas 3000 egz. tir&žu> yra finansuojamas ig iš
tuyių
skirtų
Iaisvinimo darbui ^kdyti.
—

philadelphijos

mo rėmėjais, sutinkančiais įmo
kėti bent po 20 dolerių. Visiems
šiems asmenims bus įteikta
knyga su autoriaus įrašu. Apie
knygos spausdinimo eigą ir apie
sutelktų lėšų disponavimą rė
mėjai bus painformuoti. Įmo
kas prašoma siųsti J. Matulio
nio sąskaiton Prisikėlimo Para
pijos Kredito kooperatyve, 999
College, St., Toronto, Ont. M6H
1A8, nurodant pinigų siuntimo
tikslą.

KOLUMBIJOJE

— Kolumbijos Lietuvių B-nė,
klasikinės švęsdama 25 metų lietuvių ko

— Dantų gydytojas Kazys
Ambrazaitis, kelerius metus dir
bęs savo profesijoje, dabar To
ronto universitete gilina studi
jas.
— St. Catharinęs. Ont., tau
tiniai šokiai miesto arenoje.
Naujos arenoa atidarymo pro
ga “Nemuno” ansamblis gražiai
atstovavo lietuviams gausiame
kanadiečių susirinkime. Aštuonios poros puikiai pašoko kelis
tautinius šokius ir susilaukė
gausių katučių. Tuo būdu kiek
viena žymesne proga šio Niaga
ros krašto kanadiečiai gali pa
matyti gražiai organizuotus lie
tuvius.
— Toronto Maironio mokyk
los 25-rių metų jubilėjinis vaka
ras labai pasisekė. Vakaro pro
gramą pradėjo mokyklos tėvų
komiteto pirm. P. Murauskas.
Sveikinimo žodį tarė šių metų
mokyklos tarybos pirm. kun.
Aug. Simanavičius, OFM. Gra
žiai pasirodė mokyklos mergai
čių choras, vadovaujamas sės.
Teresės. Įdomią komediją “Ko
pūstai” suvaidino Toronto vai
dybos būrelis,
vadovaujamas
Aldonos Biškevičienės. Vaidino
Leokadija Nakrošienė, Stepas
Ramanauskas, Vita Balčiūnaitė,
Danutė Jokūbaitytė, Regina Giniotienė, Vidmantas šilininkas
ir Vytas Staškevičius. Po vaidi
nimo pasirodė tautinių šokių
grupė “Atžalynas”. Šokiams
grojo orkestras “Muzika”. Pro
gramą pranešinėjo S. Šarkutė.
— Hamiltono tautinių šokių
ansamblis “Gyvataras” atvyks
ta į Kolumbiją vasario 15 d.
Gyvataras Medelline atliks pa
grindinę progamą K. L. b-nės
suvažiavime ir turės
trejetą
viešų koncertų Medelline ir Ko
lumbijos sostinėje Bogotoje.

Chicagoje
ir apylinkėse
JAUNŲJŲ AVIATORIŲ
PARODĖLĖ
Gegužės mėn. Jaunimo centre,
Chicagoje, Amerikos Lietuvių
Aera klubas ruošia avio modelių
parodėlę Tiksli data bus paskelb
ta vėliau. Parodėlės tikslas —
pristatyti ir supažindinti mū
sų lietuviškąją visuomenę su
jaunųjų aviatorių pasiekimais ir
darbais avio modelių statyboje.
Parodėlėje dalyvauti kviečiamas
jaunimas su savo. pastatytais
avio modeliais. Modeliai gali bū
ti įvairiausio tipo ir medžiagų:
lėktuvai, sklandytuvai, aitvarai,
raketos, orpūslės. Jie gali būti
pastatyti pagal savo projektus
arba pasinaudojant avio mode
lių dėžučių (kit) medžiaga. Taip
pat numatoma vėliau skraidan
čiųjų avio modelių grupei su
ruošti varžybas Mąrąuette Par
ke.
Visi parodėlėje modeliai bus
komisijos įvertinti, o jų statyto
jai atžymėti pažymėjimais ir
wovanomis per parodos uždary
mą.
Jaunimas, norįs dalyvauti
avio modelių parodėlėje, prašo
mas įsiregistruoti ligi šį m. va
sario 25 d. tel. GR 6-6628, va
karais. Tuo pačiu tėvelius pra
šome paskatinti busimuosius la
kūnus dalyvauti pirmoje lietu
viškoje avio modelių parodėlėje,
o vėliau ir varžybose.
K.

Raimonda ir Ričardas Kon- muzjkos stotis WFLN septinti lonijos įsteigimo sukaktį, vaka
trima-' su šeinm persikelia nuo metai .g eilės yr&. gutikus nemo.
rio 21 d. aplankys Kolumbijos
OKUP. LIETUVOJE
sausio 28-os į Kalifornią. Nau- kamaį skjrti pusvalandį laiko prezidentą dr. Misael Pastraną.
jas adresas: 126'2 Opai St., pgrduoįj anglų kalba programą, Ta proga- prezidentui bus įteik
— Vilkijos kailinių žvėrelių
Balboa Isląnd, Calif. 92662. skirtą Lietuvos Nepriklausomy
ūkis
išaugino ir pereitais me
tas memorandumas Lietuvos
Anksčiau jie gyveno New Hart bės šventės paminėjimui. Prog
tais
pardavė
2500 retų audinių
bylos reikalu ir simbolinė do
forde, N. Y.
kailiukų, kuriuos tuojau perė
AUSTRALIJOJE
rama šiais metais, kaip ir anks vana.
— JAV krašto valdyba ir šiais čiau, bus taikoma inteligentui
— Lietuvių tautinių šokių mė okupacinės rasų valdžios
— Kolumbijos lietuviai, ruoš
metais Vasario 16-sios proga iš amerikiečiui ir bus paįvairinta
grupė veikia prie Melbourno įstaigos.
leidžia metraščiu tapusį leidinį lietuviška muzika. Ji bus trans dami savo jubiliejinį suvažiavi
— K. šapka, žinomas vilnie
liet. parapijos sekmadienio mo
“The Violations of Human liuojama vasario 16 d., šeštadie mą Medelline vasario 15, 16 ir
kyklos. Pirmoji šokių mokyto tis sportininkus, žiemos lengvo
17
dienomis
paprašė
JAV
ir
Rights in Soviet Occupied Li nį, 10:05 valanda ryto, banga
ja (1957 m.) buvo M. Verbylie- sios atletikos varžybose užda
thuania — a Report for 1973”. 900 MM ir 95,7 FM. Programą Kanados Lietuvių Bendruome
nė. Šiuo metu šokių moko E. rose patalpose peršoko 2,23 m.
nės
finansinės
paramos
Hamil

Šį veikalą rašo jaunas lietuvis septintus metus išrūpino ir ruo
špokevičienė ir M. Špokevičie aukštį. Tai buvo geriausias šio
tono
“
Gyvataro
”
misijai
Ko

akademikas, politinių mokslų šia JAV LB talkos Lietuvai ko
sezono rezultatas. Panašiose
nė.
lumbijoj
ir
Kolumbijos
lietuvių
profesorius, ankstyvesnių dviejų misijos narė Teresė Gečienė.
varžybose Kaune lengvaatletė
—
Dr.
Antanas
Steponas,
suvažiavimui įvykdyti.
tuo pačiu pavadinimu veikalų —
— Kolumb joj gyveną lietu
M.
Butkytė - Treinienė nušoko
jaunosios
kartos
veikėjas,
gra

Petras P. Vilkelis, pradėjęs Lietuvių metraščių autorius. Vykdant jo
6,11
m.
viai
rengiasi
25-rių
metų
lietu

URUGVAJUJ
žiai
reiškiasi
lietuvių
visuome

Prekybos rūmų pirmininko antrąją ka
pageidavimą, ir šiais metais jo vių kolonijos įsikūrimo sukak
denciją.
niniame
gyvenime.
Neseniai
į— Agr. Vacys Stanevičius
— Giruliuose, Klaipėdos kraš
pavardė neskelbiama. Pereitų čiai, kuri bus minuna Medellino
po
tulžies
operacijos mirė 1973 vykusiame Australijos lietuvių te, yra įkurtas botaninis — zo
X Aukų po 3 dol. prisiuntė: metų leidinys “.. a Report for
mieste vasario 15, 16 ir 17 die m. rugsėjo 17 d. Liko našlė, katalikų federacijos suvažiavi
ologinis draustinis, apimąs 1000
R. Griškelis, M. J. Liauba; po
nomis. Šventės komitetas kvie veikli kultūrininkė ir pedagogė me jis skaitė turiningą paskai
ha plotą. Jo devynis dešimtada
2 dol. — V. Urbonas, H. Klapx Po 3 dol. aukojo: Aldona čia visus dalyvauti. Tikisi, kad
v,
Eugenija Stanevičienė - Snars tą.
lius sudaro miškai. Draustinyje
towsky, J. Ramanauskas, J. Pa Labanauskas, Leontina Dargis,
duktė
Nijoiė žentas
auga-visa eilė retų augalų ir
liulis, S. Oželis, K. Dranga, J. V. Kankalis, A. Krakauskas, atsilankys ir• iš kitų kraštųĮsve- R
ciai lietuviai ir pasaulio lietu Marius ir anūkas Danielius,
medžių, jų tarpe muiliniai gu
Namikas, V. Vasiukevičius, VI. Al. Pridotkas, P. Okinčicas, S.
vių laisvos spaudos žurnalistai,
5 m.
bojai, pajūriniai zundai, pelė
Overlingas, K. Čiuras, Tohn Astrauskas, . S. Naujokas, J.
ypač iš JAV ir Kanados. Šven
žirniai, dvilapiai blandžiai, bal
Kash, B. Šeškevičius. Labai Bertužis, V. Kažemėkaitis, B.
tės organizatoriug ir vedėjas
VOKIETIJOJE
tosios eglės, maumedžiai ir kt.
ačiū.
Misevičius, S. Martišauskas, J. yra lietuvių kolonijos Medeline
Per
paskutinius trejus metus
—
Muencheno
Vargo
mokyk

x Aukų po 2 dol. pris'untė: Krikščiukaitis, Aug. Pranskevi- dvasios vadas kun. M. Tamošiū
Girulių
miške buvo devyni gais
lėlė
ruošė
sausio
13
d.
Kalėdų
Ona Kalinauskas, K. Bartys, V. čius, J. Stankūnas, Ant. Kriš nas. Atvykusieji svečiai gaus
rai.
eglutę.
Suvaidinta
3
paveikslų
Petrauskas, V. šaluška, R. Pe- čiūnas, M. GeČiauskas; po 1 dol. viešbučiuose nuolaidas, o ban
vaizdelis “Kalėdų belaukiant”.
— Upynoje vietos gyventojai
ronienė, M. Verbickienė, A. Poš — St Darūinsikis, Ig. Belžins- ketuose dalyvaus svečio teisė
Kalėdų senelis gausiai apdova
įsteigė etnografinį muziejų, kurį
kus, A. Baziliauakas, J. Žemai kas, dr. P. Stungys, A. Gverz- mis.
nojo vaikus Balfo dovanėlėmis,
veda ir tvarko Klemensas ir
— Elena Lapienė jau dau
tis, Z. Lirgameris, J. Mikulskis, dys, AL Pridotkas. Visiems la
knygomis, žaislais. O ant stalų
Vaidilutė Jončaitė Lovčikai.
giau kaip mėnuo vasaroja Mia
J. Jurai tis, M. Kuneienė, V. Ra- bai ačiū.
X Ona Jasevičienė,
Rock- mi Beach. Ten išbus iš viso 3 laukė kalėdinės vaišės su aguoEksponuota
450 eksponatų,
dys, B. Bolmant, K. Gricius, N.
niniu pyragu, riešutėliais ir vai
daugiausia namų apyvokos įran
Garbačiauskas, O. Taraila, V. ford, III., prisiuntė 11 dolerių mėnesius. Rašo, kad dabar jau
kų mėgiamais skanėstais. Tarp
kių, retų akmenų, girnapusių.
Rutkauskas, J Gelažius, Juzefą auką savo dienraščiui stiprinti. daugiau privažiavo atostogau
jų, po permatoma staltiese, ma
Labai
ačiū.
Muziejus
įdomus ir jį lanko
jančių. Vasario 5 atskrenda iš
Kažemėkaitis, Z. Dautartas, L.
tėsi šimtai kalėdinių, lietuviškų
daugybė keliauninkų.
Jocys, T. Slabšys, Olga Kemek x Lietuvių Fondas. Nauji LF nariai: Bostono p. Kalvaitienė, a. a. ve
atvirukų, atkeliavusių į MuenKalvaičio
lis, E. Ward. Nuoširdžiai dėko čikagietis X (pavardės prašė neskelb terinarijos docento
— Buv. Jašiūnų dvaro parkas
cheną per šiuos metus ir anksty
ti)
$150.;
Stephen
Geštautas,
M
J).,
jame.
našlė, Lietuvių klube dabar įVilniaus krašte, anksčiau pri
vesniais metais iš viso pasaulio.
Čikaga, $200;
“X” $100 (pavardės
steigta biblioteka ir atostogau
klausęs žymiam istorikui Myko
X Mrs. J. Pečeliūnas, Chica- prašė neskelbti): a. a. Česlovo Kati'
Mokyklos vedėja Alina Grinie
go, III., mums padėkojo už gau-1 *iaus',atm'
į300, ~iraS6 r’raUj0io tojai ja džiaugiasi, čia atosto nė dėkojo seneliui, kad jis ne
lui Balinskiui ir buvęs svarbiu
tas
korteles ir
’ Clkaga
adre' gauja ir Kubiliai iš Baltimorės. patingi kasmet atvykti į Muenkultūros centru, dabar labai ap
tas kalėdines
Kaieaines Korteles
u nridėio
priaejo. sas; Aldona
2422 wRuglen6
Marquetfc
RAi' LF
chicago,
— Jono Matulionio dienoraš
leistas: alėjos
nesutvarkytos,
cheną, o vaikučiai išlydėjo jį su
10 dol. auką. Esame dėkingi.
ni. 60G29, tel. 925-6897.
(pr.)
tis apie paskutiniąją vokiečių
Virginia Marija Inkrataitė, šauni parkas užaugo piktžolėmis, be
eilėraščiais ir giesmėmis.
okupaciją Lietuvoje jau baigia
Australijos lietuvaitė, sėkmingai verčiais krūmokšniais. Merkyje
mas paruošti spaudai. Knyga
LATVIJOJ
baigė NSW muzikos konservatori priviso daugybė
bebrų, kurie
bus didelio formato ir joje tilps
— Janis Porietis, ekonominių ją, gaudama du diplomu p'anistės- niokoja plačios apylinkės auga
apie .400 puslapių teksto. Di mokslų kandidatas, Tartu uni solistės ir mokytojos. Virginija lus. Dėl išgriuvusių jų urvų įir lietuviškuose parengi
džioji medžiagos dalis jau ati versitete apgynė savo disertaci reiškiasi
vyko didžiulė krantų erozija.
muose
duota
“Žiburių”
rinkyklon. ją ir įgijo mokslo daktaro laips
Tekstų rinkimo darbas užtruks nį. J. Porietis yra baigęs Lat ^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli^
apie kelis mėnesius. Tik dar vijos universitetą jau 1951 me
šiek tiek yra susirūpinę knygos tais ir pasiliko ten lektorių. Jis
Papročių ir pažiūrų paminklai yra pastovesni už me
leidimo iniciatoriai, sudėję po yra vienintelis latvių moksli
džiagines iškasenas. Tai suprato Ovidijus, ši tiesa ypač
100 dol. pradinėms išlaidoms. ninkas tėvynėje, kuris 1973 m.
a
galioja pasakoms. Jose yra galimi nemažiau sėkmingi
Prie jų dar yra prisidėję ir ke įsigijo mokslo daktaro laipsnį.
a
kasinėjimai, negu žemėje.
letas kitų asmeų su mažesniais Atrodo, praeitieji metai latvių
Vytauto Bagdanavičiaus
įnašais. Tai sudaro jau beveik mokslininkams nėra buvę veiks =
pusę būsimų išlaidų sumos. Ga mingi, nes Rygos laikraščiuose |
KULTŪRINES GELMES PASAKOSE
|
lutinos knygos leidimo išlaidos nepasirodė žinučių, kad bent
n knyga
dar tiksliai nežinomos, bet jų kas iš aukštąjį mokslą baigu
gali susidaryti apie 4,500—5,000 siųjų būtų įgijęs kad ir mokslo
yra nuotykinga ekspedicija į proistoriją. 357 psl. Kaina
Prie amerikiečio sukurtos Vyties. Iš kairės į dešinę; Theodora Kuzienė,
dolerių. Dėl to iniciatoriai no kandidato laipsnį. Sunku many
5 dol. Knyga gaunama Drauge ir pas platintojus. Liet.
Irena Balzekienė, A. Eivienė ir skulptorius Donald Bremer, kuris su
kūrė šią Vytį, lietuviškų kryžių ir įvairių metalo abstraktų. Visą sau rėtų, kad į jų eiles įsirašydintų ti, kad dėl mokslo kandidato ar
Knygos klubo nariams trečdaliu pigiau.
sio mėnesį jo kūriniai buvo išstatyti Chicagoje Balzeko Liet. kultūros daugiau asmenų su 100 dol. į- daktaro laipsnio gavimo Latvi
muziejuje.
Nuotr. J. Kasakaičio našu, arba taptų knygos leidi- jos laikraščiai tylėtų.
A.T.
Tuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiliiiliiiiiiniih?

