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Per 30 metų 197 bil. 
dolerių pagalbai 

Amerikos ūkine ir karine pagalba pasinaudojo 140 
kraštų, bet kiek iš jų liko dėkingi? 

Washingtonas. — Nuo H pa- 480 mil., Turkija 6,834 mil., Ita-
saulinio karo pabaigos Amerika lija 6,557 mil., Tautinė Kinija 6,-
iki šiol užsienio ekonominei ir, 305 mil., Izraelis 5,628 mil., Va-
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karinei pagalbai išdalino 197 bi
lijonus dolerių, sušelpė 140 vals
tybių, išgelbėjo nuo bado, eko
nominį gyvenimą pastatė ant ko
jų, bet nedaug kas iš tų kraštų li
ko jai dėkingas arba pasiliko 
draugais. Nenuostabu, kad vis 
daugiau ir daugiau yra balsų, 
pradedant nuo eilinio piliečio, 
baigiant oficialiais valdžios žmo
nėmis, kurie rimtai svarsto, kad 
reikia su tuo baigti, arba duoti 
tik labai retais, būtinais atvejais. 
Blogiausia, kad daugelis bilijonų 
buvo nukreipta ne ten, kur rei
kia. Tie, kurie Amerikos pagal
ba yra tuo, kuo yra, tarptauti
niuose ginčuose pasirodė didžiau 
šiais Amerikos nedraugais. 

Kas gavo daugiausia Amerikos 
pagalbos? Ištikimiausiais drau
gais laikoma Britanija, kaimy
nas Meksika ir buvę neseniai A-
merrkos priešai — V. Vokietija 
ir Japonija, įskaitant ir kelis ma
žesnius kraštus. 

Amerikiečius labai erzina, kad 
arabai, labai pralobę iš naftos, 
mažai prisideda net prie savo ki
tų brolių arabų pagalbos. Pvz. 
Jungtinių Tautų suorganizuotai 
Palestinos pabėgėlių pagalbai iš 
85 milijonų dolerių per metus 
Amerika visą laiką sumoka 28 
mil. dol., kai Saudi Arabija vos 
650,000 dol. Kiti arabų kraštai ei 
giasi panašiai. 

K tų 197 bilijonų daugiausia 
buvo skirta Tolimiesiems Ry
tams — 60,336 milijonai dolerių. 
Europai teko 50,705 mil., Viduri-
niesiems Rytams 39,770 mil., Lo
tynų Amerikai 20,350 mdl., Afri
kai 6,850 mi l , Australijai ir Oke-
anijųai 1,700 milijonų. 

Kai kurios atskiros valstybės ga
vo: Pietų Vietnamas daugiausia 
— 22,497 mil. dol., Pietų Korėja 
12,235 mil , Britanija 9,810 mil., 
Prancūzija 9,475 mil., Indija 9,-
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Demonstracijos 
prie Baltųjų rūmų 

nepasiseki 
WAHHTNGTONAS. — Rev. 

Jesse Jackson suorganizuota de
monstracija prie Baltųjų rūmų 
nepasisekė. Jis buvo žadėjęs ma
žiausiai 10,000 juodukų, o su
sirinko tik netoli 2,000, ir tų pa
čių nemaža greit išnyko. Žadė
jo apįe Baltuosius rūmus apeiti 
septynis kartus, kaip Senajam 
Testamente yra padaręs Jošua 
aplink Jerichą, iki miesto mūrai 
sugriuvo, bet trečią kartą ei
damas, jis pats sustabdė, kaltin
damas miesto policiją "provoka
cijomis'" ir jodinėjimais jų ei
namais keliais. 

Pirmasis jo ratas truko va

karų Vokietija 5, 148 mil. Kiti 
po mažiau. Net Sovietų Sąjunga 
yra gavusi 1.095 mil. 

Tos sumos rūšiuojamos taip: 
ekonominė pagalba 127.7 bil do
lerių, karinė — 69.3 bil. B jų 
kaip dovana 132.5 bil., o pasko
los forma 64.5 bil. dolerių ("U.S. 
News" 1.20). 
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Sovietijoj 
girtavimas didėja 
DURHAM, N. C. — Dr. Vladi-

mir Treml, Duče universiteto e-
konomistas, tyrinėja pasaulinę 
alkoholio produkciją ir jo sunau
dojimą, sako. jog Sovietų Sąjun
goj girtavimas didėja, kai Ame
rikoj mažėja. Rusijos imperijoj 
vienas trečdalis viso alkoholio 
gaminamas namie, ir tas jų "sa-
magonas", jo žodžiais, yra bai
sus, "žmogaus viduje tiesiog 
sprogstąs". 

Savo informacijas Treml re
mia visokiais šaltiniais, o sama-
gono pavyzdžių pakankamai at
veža turistai ir emigrantai. Tiks
lių skaičių ir statistikų jis ne
gali pateikti, nes sovietai ir tai 
slepia. 

SAN FRANCIO). — Valery 
ir Galina Panovai, buvę Lenin
grado Kirovo baleto šokėjai, pir
mą kartą Amerikos scenoje šo
ko San Francisce vasario 8. 13, 

V. VOKIETIJOJ SUIMTI 9 
KOMUNISTŲ ŠNIPAI 

BONNA. — Vakarų Vokieti-1 Kitomis žiniomis, išėjusiomis 
jos policija suėmė devynis as- į iš prokuratūros žmonių, žinias 
menis, dirbančius prie IBM kom- j rinko sovietų KGB žmonės. Bu-
piuterių sistemos. Jie įtariami j back pridėjo, kad tai viena rim-
vogę paslaptis ir jas perdavę į čiausių pramoninių šnipmėjimu. 
komunistams. Federalinis tar-; grandinių, kokia buvo atideng-
dytojas Siegfrid Buback atsisa-: ta Vakarų Vokietijoj. Įtarimas 
kė jų vardus pranešti, taip pat j kilo gruodžio 22. kai buvo pa-
nesako, kurios šalies komunis- i stebėti Stuttgarto firmoje du 
tų agentams paslaptys buvo per- • asmenys su labai mažais apara-
duodamos. Tik tiek sakoma, kad; ais fotografavę kompiuterio 
tie devyni dirbo "Rytų Europos ; taisymo vadovą. Po to buvo su-
slaptajai tarnybai". 

Žiemos kelias į Gaisbergą prie Salzburgo, Austrijoje 

M B M V A S GALI BOTI NUVERSTAS 
PARY2IUS. — Prancūzų "Le j kybinės sutarties jungė ir eml-

Quotidien" rašo, jog su Ameri-' gracijos palengvinimą, nusivy-
kos - sovietų atlyžimu gali būti lę sovietų atsimetimu, bet jei 
baigta. Labiausiai tai smūgis | reikėtų ir dar kartą svarstyti, 
dviem to atšilimo architektams 
— Brežnevui ir Kissingeriui Ki
tas Paryžiaus laikraštis, ''Le 

jie laikytųsi humaniškumo prin
cipų ir kovotų už didesnę emi
graciją. Senatoriai Jackson. Ja-

Figaro", pranašauja, kad dėl to i vits ir Ribicoff savo nusistaty-
gali baigtis Brežnevo karjera, mo nekeistų. 
jis gali būti nuverstas. Žinios, 
ateinančios iš Maskvos, vis kal
ba apie ligą ir kitas bėdas. Jos 
gali turėti ryšių su politiniais 
nepasisekimais. Komunistų "L' 
Humanite" kaltę meta Kissinge-
riui, kad jia leido Kongresui su
griauti 1972 susitarimą. 

Prancūzų 
komunistų -

socialistų frontas 
braška 

PARYŽIUS. 

laikyta 12 asmenų, ir galima bu
vo paleisti tik tris, kitiems ke
liamos bylos. 

Kai policija pradėjo kratyti 
įtartinųjų namus, buvo rasta so
vietų gamybos miniatiūrinių fo
to kamerų, kompiuterių kompo
nentų ir keletas juostų su ihkri-

! minuojančiomis nuotraukomis. 
Pas vieną jų buvo daug pinigų, 
37,000 dolerių, o saugumo žinio-

Prancūzų ko- į mis, jiems visiems buvo sumo-
Georges Mar-; keta ne mažiau kaip 118,000 do-

! gio ir nugabentas j ligoninę. Par 
tijos politinis biuras sukvietė 

Londono spaudoje sakoma, 
kad sovietų atsisakymas sutar-

Įtartinus asmenis 
CIA sekė 

• 
WA~HTNGTONAS. — Wil-

liam Colby. CIA direktorius, 
prisipažįsta, kad jie buvo infilt
ravę agentus į pacifistų ir prieš 

ties labiausiai nuostolingas bus i karą nusistačiusių eiles. Tai bu 
sovietų žydams, jų emigracija i vo dalis kontražvalgybos pro-
bus dar labiau suvaržyta. Smū 
gis bus h* senatoriui Henry 
Jacksonui, kuris labai rūpinosi 

15 ir 16. Jų pasirodymų Ame-, ̂  išlei<*imu. 
rikos scenoje bus ir daugiau. Tie senatoriai, kurie prie pre-

gramos, pradėtos 1967. Jis tik 
paneigė "N. Y. Times" žinias, 
jog buvo masiniai amerikiečių 
sekimai. Buvo renkamos žinios 
tik apie 10,000 įtartinų. Seki
mas buvo pradėtas 
Helms direktoriavimo laikais. 
Buvo sekami tie. kurie turi ko
kių nors ryšių su įtartinais už
sienio agentais. 

Sadatas: 3 mėnesiai 
Izraeliui pasitraukti 

BEIRUTAS. _ Egipto prezi
dentas Sadatas paskelbė savo I munistų vadas 
sąlygas: jeigu Izraelis per trisĮchais buvo ištiktas širdies smū-jlerių. 
mėnesius nepasitrauks iš visų 
trijų frontų, jis, Sadatas. nu
trauks kooperavimą su Kissin-1 skubų posėdį, ir manoma, kad 
geriu, norinčiu taikos planą įgy-; S^ rinks kitą pirmąjį sekreto-
vendinti palengva. Beiruto laik- į nu
rašomi "An Nahar" duotame! Marchais sukrito greit po to, 
pasikalbėjime patvirtino Sada-jkai į video juostą televizijai į-
tas, kad jis su mažesnėm nuolai- \ kalbėjo partijos ataką prieš so
dom nesutiks, "šie metai yra į cialistus su kuriais dar neseniai I WASHTNGTONAS. — Donald 
sprendžiamieji metai, kitų lauk-; buvo susiblokavę ir išstatę bend- į Alexander, Federalinės mokes
ti negalime, nes tada bus rinki-į rą prezidentinį kandidatą prieš! čių rinkimo įstaigos (IRS) ko
mai Amerikoj, ir Amerika netu- i Giscard. Bendras jų frontas | misionierius, pataria nelaukti 
rės laiko nei noro domėtis mūsų; braška. mokesčių paskutinio termino, 
problemomis". Pasitraukti vienį 

Kaip sovietai 

Neatidelioti 
mokesčių 
mokėjimo 

tik iš Sinajaus pusiasalio Sada-
tui neužteks. 

Grįžta Stalino 
laikų praktika 

Didėja 
susidomėjimas 
skrajojančiomis 

lėkštėmis" 

CIURICHAS. _ Aleksandras 
Solženitinas "Neue Zuercher 

Ricard | Zeitung" paskelbtam laiške sa
ko, kad Sovietijoj pradedami 
naudoti Stalino metodai ir viso
mis išgalėmis bandoma disiden
tus atskirti nuo laisvojo pasau
lio. Dideli pasikeitimai pastebi
mi po Vladivostoko konferenci
jos. Joks disidentas negauna ko
respondencijos iš užsienio, negali 
nei pats skambinti, nei priimti 
telefoninio paskambinimo iš už
sienio. 

Palestiniečių pabėgėlių stovykla Jordanijoj 

Komunistų 
demonstracijos 

Lisabonoje 
LISABONA. — Portugalijos 

komunistai suorganizavo 40,000 
žmonių demonstiacijas Lisabo-izanų grupių atstovai pasirašė 
noje ir su raudonomis vėliavo-) susitarimą, jog šių metų lap
inis , , nužygiavo prie Darbo mi- kričio 11 Angola gaus nepriklav-

landą laiko, nes jstatymas nelei- ^ ^ rūm „&*& p r i - somybę. 
džia artu Baltųjų rūmų. bent per į t a r į ^ d a r b i n į n k i r ^ 
vieną bloką, demonstruoti, pas-; n u ^ ^ 
kui kelias buvo u ž d a r a s to], f e s i n ^ £ 
vietoj, kur prez. Fordas turėjo, ^ d o m i n u o t i 
važiuoti iŠ Kapitolio po metinės Į 
kalbos. Jiems buvo išjungta e-Į Los ..Angeles. — Occidental 

Pasadena, Cal. — Amerikos a-
kademiniuose sluoksniuose rim
čiau pradedama žiūrėti į vad. 

j "skrajojančias lėkštes" — UFO 
(unidentified flying objects). U-

įniversitetai pradeda finansuoti 
jų tyrinėjimus, o moksliniuose su 
sirinkimuose UFO nėra vien a-
nekdotiškos istorijos. Yra žino
ma, kad bent trys jauni mokslo 
žmonės ta tema ruošia disertaci
jas, o sausio 20 Pasadenoj Ame
rikos Aeronautrkos ir astronauti-
kos institutas ruošia simpoziu
mą. Jam vadovaus astrofizikas 

ALVOR. — Portugalijos vy-iPeter Sturrock iŠ Stanford uni-
riausybė ir trijų Angolos parti-Jversiteto. Jis sako, kad prieš pen

kerius metus joks mokslo žmogus 
apie UFO nenorėjo kalbėti, gi 
šiandien apie tuos fenomenus jų 
nuomonė keičiasi. Simpoziume 
dalyvaus ir astronomas J. Allen 
Hynek, UFO studijų centro di
rektorius prie Northvvester nuni-
versiteto Evanstone, 111. 

Angolos 
nepriklausomybe 

lapkr. 11 

VVASHINGTONA3. — Po ke
lerių metų Amerika nebus pa
jėgi apsiginti nuo atominės ata
kos, sako Fred Ikle, Ginklu kont 
rolės ir nusiginklavimo agentū- Skepticizmas mokslo pasauly 

lektros energija, ir jie negalėjo i Petroleum Corp. pasidžiaugė, | r°s direktorius. Viena priežas-! visvien labai didelis, ir daug dau 
prisijungti garsiakalbių, turėjo 
naudotis savo atsivežtais gene
ratoriais. 

Savo demonstracijas Jackso-

kad sovietų atsimetimas nuo 19- į čių esanti plačiai pasauly pa- giau yra tokių, kurie visa tai lai-
72 pasirašytos sutarties ir Kong- I sklidusi technologija, ir teroris-įko optinėmis iliuzijomis ir pasa-
reso priimtų prekybinių nuostatų'tų grupės gali kur nors išvogti komis. Prie jų prisidėjo ir Ameri -
korporacijos neliečia, jie ir toliau atominių medžiagų, pasigaminti j.kos karo aviacijos 1969 studijos, 

nas pažadėjo surengti kitą kar-ip'a-nnoia statyti Maskvai dirbti-1 l*bai pavojingų ginklų ir neži- paneigus^s bet kokią galimybę 

WASHTNGTONAS. — Demo
kratų kongresmanų planavimo 
ir politikos 24 narių komitetas 
nubalsavo pakeisti Rūmų Ban
kinio komiteto pirmininką, Te-
xas kongTesmaną Wright Pat-
man ir Administracijos komite
to pirmininką 0>io kongTesma
ną Wayne Hays kitais demokra
tais, nesilaikant tradicinės seni-
jorystės privilegijos. Hays. kaip 
atsimenam, vadevavo kongresi
niam komitetui, tyrinėjusiam Si
mo Kudirkos sovietams išdavi
mo tragediją. 

aiškina Hanojaus 
ofenzyvą 

Maskva. — Kaip sovietai aiški
na komunistų dalinių puolimus 
Pietų Vietname ir Paryžiaus pa
liaubų laužymus? Aiškina savo 
stiliumi. Jų telegramų agentūra 
Tass paskelbė: "Liaudies išsiva
davimo ginkluotosios pajėgos to
liau suduoda atsakomuosius smū 
gius Saigono armijos įtvirtinimų 
sistemai Fyoklongo provincijoje. 
Pasirašius Paryžiaus susitarimą, 
Saigono administaracija pavertė 

bal. 15, tikintis, kad tada veiks 
Fordo pasiūlytas įstatymas ma-

į žiau mokėti už 1974 metus. Per-
į mokėtos sumos, jei taip nutars 
Kongresas, visvien bus grąžin
tos. Anksčiau sumokėję mokes
čius, anksčiau gaus ir papildo
mus grąžinimus. 

Gali sustreikuoti 
laiškininkai 

WASHTNGTONAS. — Laiški
ninkai kalba apie galimą strei
ką kovo mėnesį, jei pašto valdy
ba pradės praktikuoti naują pla
ną, sumoderninti pašto pristaty
mą, bet sumažinti tarnautojų 

provincijos centrą ir• visus apskri- į ̂ ^ a t l e i s t i 15.OOO Žmonių, 
cių centrus smarkiai Įtvirtinto
mis karinėmis bazėmis. 

"Atremdamos Saigono užpuo
limus, išsivadavimo pajėgos iš
stūmė priešą iš kai kurių apskri
čių centrų ir sugriovė bazes, nau
dojamas karinėms provokaci
joms prieš išvaduotą zoną. Liau 
dies išsivadavimo ginkluotosios 
pajėgos taip pat užėmė dar vie
ną rajono centrą ir netoliese e-
santį aerodromą". 

Unija, turinti beveik 200.000 na
rių, išsiuntinėtam aplirikraisty 
sako, kad norima vietoj žmonių 
pastatyti robotus, o UišMnin-
kams į maišus pridėti daugiau 
siuntos. 

NEW YORK. 

TOKIJO. — Japonijos prem
jeras Takeo Miki nori užmegsti 
artimesnį kontaktą su kaimy
nais komunistais. Užsienio rei
kalų ministerį Klicbi Miyazava 
pasiuntė į Maskvą, o liberalų 

Nuo vasario! partijos konservatyvaus sparno 
15 "The Wall Street Journal" vadą Shigeru Hori į Pekiną. A-
prenumeratos kainą pakelia iš biejų sostinių vadams Miki pa-
38 dol. iki 42 ir pardavimo kai
ną nuo 20 iki 25 centų. 

rašė po laišką. 
WASHINGTONAS. — Vakar 

pas prezidentą Fordą buvo su
sirinkę Kongreso vadai ir dis
kutavo jo ekonominius pasiūly
mus metinės kalbos metu. Kiek 
yra nujaučiama, daug jo siūlo
mų projektų Kongresas gali at
mesti, pravesti savo. 

KALENDORIUS 
Sausio 17: iv. Sulpicijus, šv. 

Leonilė. Dovainis, Vilda. 
Sausio 18: šv. Beatričė, Sv. 

Priska, Darius. Ragnė. 
Saulė teka 7:15, leidžias 4:46. 

! ORA3 

tą. nių trąšų fabriką. J nia, kuo tas viskas gali baigt's. ' tokiems objektams egzistuotu 

Kas sakė. kad nėra skrajojančių lėkščių? Rcx Heflin iž Santa Ana, Cal., I _ .. . . . , x.,x. 
meksikiečių laikraščiams davė šią nuotrauką ir aako, kad ją padarė 1966 ^ D3111131 apsiniaukę, šilčiau, a* 
rugpiūčio a. j pie 30 laipsnių. 
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LAIŠKAS £ AUSTRĄ 
i . 

Čekauskas ištempia Ad< 
krepšininkas i laimėj 

Iš Australijos mums 
Gružauskas. Vyresnioji 
puikiai atsfmena, nes į 
garsiosios Scheirršeldo Kc 
šmio komandos centras 
rtss S pačių geriausiu i 
Prieš keletą metų jis la 
merikoje su Australijos 
rmktine. kaip jos trene 
rimsta dar ir dabar ir I 
žęs iė Australijos sporte 
Adelaidėje, rašo: 

"Vos grįžęs iš Adela 
dar įspūdžiai neišblėso 
tau rašyti, kaip 25-ji A 
sporto šventė atrodė vet 
sportininko akimis stebi 
žinai, ši šventė sutapo 
vių dienomis, todėl Ade 
YQ užplūsta mūsų taut 
svečiais iš Amerikos. O 
geras, visur seniai mat] 
šypsą veidai ir 'pakili 

Nepasakosiu tau apte 
rtių rezultatus nei jmes 
sius. Adelaidės vyrai ir 
misšiešė krepšinio ta u r 
komanda su jūsų Čekauš 
dar pernai Amerikoje 
Detroito Kovą į laimėj 
tni Australijos titulą tik 
ką ir tik dėka Čekausk< 
rankos ir patyrimo aiki 
šame rašę, kad jis šiuo 
vena, Adelaidėje ir treni 
vių komandą. Red.). T 
tikimasi, kad jis galvoj; 
kurti Australijoje. 

Nepasakosiu tau a; 
sportinį lygi. Senovės g: 
jeydavo, kad svarbu i 
laiiru-:;. bet dar svarbi 
vaut;. 

Ilgiam nepasakosiu a] 
žaidynių prafvedimą, 
šventės dalyvių pageri 
v:sokių parengimų skla 
ganizavrmą. Viskas vyk 
tepta. Ta ip pat buvo i 
nauja ALFA S-gos vald 
rią įėjo jums pažįstama 
šiūnas, A. Adamkevič 

ŠACHF 
— Paryžiuje paskell 

Žinia, jog France Pre 
pondentas New Yorke 
kad pasaulio eempionž 
t a s Fišeris pasikalbi 
pulk. Edmondsonu. US 
toriumi, pareiškęs, jog 
k a stoti į kovą dėl pa 
tūlo prieš pretendenti 
toją Anatolijų Karpo 
FIDEs pri imtas taisyj 
TASSo žinia skelbia, 
korespondentas iš Air 
praneša, jog FIDEs 
t a s dr. Euwe yra p 
rykt i į Californiją ir 
su Fišeriu, jei kitų | 
nepriverstų Fišerio 
prie šaehmatų lentos 
titulo. Titulo dvikova 
aidėti š. metų birželio 
sario 17 F I D E turi pas 
mo vietą, į kurią pr 
Mexico City, Manila ii 
Abu varžovai (Fišeri 
povas) iki vasario 1 ti 
t i FIDEi, jog sutinka 
kurioj vietoj pageidai 

— Ha.ttingso turni 
joje po 10 ratų pirm; 
Hor t su 7 taškais, š̂  
derson 6 (1). anglas 
landas Sigurjohnson i 
vietų dalviai Beliavsį 
ganianu turėjo po 6 ta 
me turnyre dalyvauja 
meistris P. Benko ir 
M. Diesen, kuris per 
ta is laimėjo rezervinį 
turnyrą. 

— Pasaulio jaumu 

penktadienis. 1975 m. sausio.mėn. 
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imą bei ; 

du suor-' 
• lyg pa- j 
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ba, į ku-1 
J. Tarno į 

Krikščiūnas. Jie vadovaus s 
čius dvejus metus austrai 
liemvių sportui. 

Bet štai kas labiausiai 
niežti tau papasakoti — ta 
nimo entuziazmas. Aikštės 
pilnesnės negu per pirmąja, 
tę. Jaunuoliai, gimę ir u 
Australijoje, tęsia tėvų p; 
darbą ir tradicijas. Pagalvo 
pie dažnai girdimas a i m a n 
mūsų jaunosios kartos, 
ney". sako pas jus. Reikia t 
žiūrėti i lietuviškas sporto 
tes, kad pamatytum mūši 
n uoli u norą ir ryžtą prikl 
lietuviškai seimai. 

Visi, grįžę iš Adelaidės, 1 
novės graikai dalyvavę oi: 
doje, įsigijome naujų jėgų i 
tikėjimo ateičiai. 

Sekantį kartą tau papas 
apie Australijos 50-tąia 
šventę... Su geriausiais 1 
mais Amerikos sportininkai 

Pranas Cekauskas. vienas ii 
us ir J. j sių mūsų krepšininkų. 

4ATŲ 2INIOS 
ta TASS 
s korės- . 
patyręs. 
5 Rober-
jime su į 
TF direk-
jis sutin 
iaulio t i - i 

nugalė-* 
ą, pagal ; 
les. Kita-
kad A P Į 
?terdamo | 
preziden-' 
įsirengęs j 
susitikti! 
astangos \ 
atsisėsti , 
covai dėl • 
turi pra-
d.. o va-

cirti loši-
(tenduoja 
Milanas. 
ir Kar-

ri praneš 
žaisti ir 
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T Angli-
vo čekas 
edas An-
Miles, is-
• abu so-
s su Va
ikus, šia-
JAV did-
jaunuolis 
itais me-
iastingso 

gių šaškių pirmenybėse J 
dame (Oland.) puikiai p 
Lietuvos šaškininkas Ec 
Bačinskis (Vilnius). J i s 
lijo I l - n i v. su olandu 1 
šonu. Pirmą vietą iškov 
mėtis olandas Robi laras 

— Atlantic City ša< 
turnyrą (348 dalyviai) 
čekas Jansa, jugos lavas 
novič, amerikiečiai B i s 
Balmazi, pasidalindami 
vietą ir stambų piniginį 

— Chicagoje įvykusį n 
baigoje vienos dienos t 
"Nicc Lašt Chance"' 
mūsų meistras Povilas T 
šas, įveikęs visus savo 
vus, pasekme 4-0. Dar da 
Vladas Karpuška, j i s j 
taškus. 

— Chess Life d Reviet 
džio nr . paskelbė 197< 
OPEN (543 dalyviai) pil 
telę. 1. V. Hor t (Cksl.) 
Benko, N. J. abu surink* 
taškų. Iš lietuvių geriaut 
sirodė Edvardas Stakn ' 

R E 
J. & J. PHARMACY 
2557 W. 69th Streel 

Telef. PR 6-4363 
P R T S T A 1 

Važiuojamo* kfedea, r a i r e n 
tuoti odekolonai . K v e p a l a i 
ApilrfiptnVtt* v i t a m i n a i s : s 
rlnimui Vitaminą E. i r k t . 
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Y. Vokjerijos 

IŠ EUROPOS FUI 

I R * 

senau-

VYTAUTAS . 

(tęsinys) 

Olandija —- nauja pajėga. 1 
novu nuomone Europos futbc 
pirmenybių penktoji kvalifika 
nė grupė yra viena iš įdomia 
sių, o Olandija favoritas jį lain 
ti ir toliau gerai pasirodyti, j 
pergalė prieš Italiją 3-1 labai į 
kinanti, o jos centro puolėjas 
Cruyff paskutinėse pasaulio p 
menybėse buvo išrinktas geru 
siu žaidėju, jis yra nepapras 
žaidėjas, pajėgus rasti išeitį ki< 
vienoje situacijoje, o kartu ir ] 
vos vadas, kurį kiti koma™ 
nariai besąlyginiai seka. Pi 
Italiją jis vienas pats užva 
aikštę ir dviem puikiais įvarei 
fiksuoja Olandijai puikią per 
lę. Be jo šioje komandoje i 
puikiai žaidžia Neeshens, Ki 
ir ypač vartininkas Joengbloed. 

Šias rungtynes stebėjo Ler 
Į jos rinktinės treneris K. Gor 
mat, išpuolė, kad ir Lenkija 

I toje pačioje grupėje. Kadangi k 
I lifikuosis tik viena komanda, 
• šioje grupėje nusimato daug 

rų kovų ir įtempimo, nes Olai 
I ja | uk pasaulio vicemeiste 
I Lenkija užėmė 3-čią vietą, o 
! lija — buvęs pasaulio meist* 
! Tik Suomija šioms trims 
; lengvesnė duona. 

Lenkija — suplanuotas m< 
! "stebuklas". 

Be Olandijos tai buvo didži 
j šias siurpryzas paskutinėse pas 
j lio pirmenybėse. 

Kas slepiasi po šio staigaus 
i kilimo į pasaulinę klasę ir a 

so medalio Muencheno olim] 
doje? Rinktinės treneris K. G 
ki viską išaiškina savo paras; 
je knygoje. Jis pradėjo su se 
narais. Buvo sukviesti klubų 
neriai, daktarai ir žumalis 
Buvo išdirbta fizinė kondic 
įkvėptas pasitikėjimas, pak< 
žaidimo planai. 

Ir šiuo metu, nežiūrint s 
kokos pergalės prieš Suomiją 
su pasitikėjimu žiūrima j at 
Ir kodėl gi ne? Komandoje t< 
ra visi pasaulinių pirmenybių 
dėjai: daugiausiai įvarčių įmi 
Lato, puikus centras Lubau 
gudrus saugas Deyna ir užtik 
tas vartininkas Tomaszevvski. 

Nežiūrint šių puikių žaidėj 
susižaidusios rinktinės, jau sp 
šios pasipuošti laurais, grur. 
kurioje randasi Olandija ir Ii 
ia, kvalifikuotas bus nepapra 
sunku. 

Ispanija jau su dideliu lai 
kiu. Iš pirmųjų kvalifikac 

Dr. T. Bullockus ir A. Siruti* 
6V2 t., A rūnas Simonaitis S 
NATIONAL HTGH SCHC 
(479 dalyviai) . 1. M. Rohde 

t. I š lietuvių M. Burba 0V2 
Palevėda. M. Palevėda i r S. 1 
r y s po 5 taškus , T. Giri 
4 ^ , V. Cardėnas 3 ir A. Va 
t i s 2 t š . 

Kazys Merki 

C E P T A I 
r į STEEPLES PHARMAI 
Į /0į^ 2*34W.7lstStree 

H S Tel. 737-1112; jei 1 
daryta, tel. 776-431 

1 T M A. S N E M O K A M A I 
tai Vr kt. įrankiai p irkt i ar nuomot i . Im[> 
Ir Fajiuy M»y s a l d a i n i a i 

įprtsaugrotl nrio p*rsiSa.Jdymų ir ftirdlen su*t 
T u r i m e ir jry4©mg t o l i o . 

•rtai o n p a k n o j a m e dovan&a. 
VYTF.V18 OfRKTAI. wi'-rntnk.il 
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kė didžiausią sensaciją 
dama Škotiją 2-1. 92.000 žiūro
vų liudija, kad Europos taurės 
varžybos taip pat magnetiškai 
traukia žiūrovus, kaip ir pasaulio 
pirmenybės. Pirmąjį įvartį sodi
na škotas Bremmer, bet vėliau 
ispanas Quini dviem įvarčiais le
mia Ispanijos pergalę. Tačiau di
džiausias pergalės kaltininkas, be 
trenerio Kubalos, buvo vartinin
kas Iribar. Jo fantastiškas gaudy
mas demoralizavo škotus, o sulai
kymas 11 m. baudinio užrėjo į 
kymas 11 m. baudinio uždėjo ga
lutinį antspaudą. Savo laiku ji< 
buvo laikomas geriausiu pasau
lyje. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

— Chicagos Lietuvių Lauke 
teniso klubo sekančios "Rounc 
Robin" varžybos įvyks vasario 1 
d. nuo 8 vai. vak iki 12 vai. vak 
Wimbledono klubo visose 9 aikš 
tėse. Tenisas, kai kuriems pamo 
kos, sviedinukai ir "pizza" už 
kandžiai kainuos 7 dol. Čekiu 
siųsti K. Mikonio vardu adresu 
K. Mikonis, 1022 Weslev Ave. 
Oak Park, UI. 60304, tel. 383 
7545. 

Kadangi bus priimami tik 5 
dalyviai, tai pirmenybė bus duo 
dama klubo nariams (ne naria 
gali įstoti į klubą pasiųsdami če 
kį 5 dol. asmeniui arba 7 dol 
šeimai aukščiau minėtu adresu 
ir pirmiau susimokėjusiems. 

Šį kartą Stepo Puidoko 26 taš 
kų neužteko. VVashingtono Stat 
universiteto komanda pralaimė 
jo Califomijos universitetui 94 
80, nors iki vidurio antrojo kėli 
nio pasekmė dar buvo lygi. 

— Prieš porą savaičių Indiai 
Head Upper Michigane, įvyk 
slidinėjimo varžybos, kuriose da 
lyvavo ir keletas lietuviu. Slalo 
mo varžybose 40 m. amžiaus gru 
pėje puikiai pasirodė Ramojų 

G E R I A U S I A DOVANA — 
P L A L K Ų PRIEŽICRAI. 
tuot i . Geriausia d o v a n a 

j J I B 8 02., 16 savaičių v 
J $8.0ft apmokėj imu — JTB 

Cicero, m . <w»b.vt. fm Atst< 
Ont.. Canada. JTIB Skyrius 
W. G e r m a n y . Vaist inėse: 
5 0 t h Ave . & Utb St-, Cicer 
Milwai'ikee Ave., 1147 N . A 

r% 

PASSBOOH 
SAVINGS 
the best vvay to 

• • • 

r-

5 V4 % 

Q ua r t e r 1 ; 
OUR SAVINOS 
CERTIHCATES 

EAPM U P TO ' 2 ,<• 

Mutua 
Saving 

2212 WEST CERMAK ROAD 
P r m KAZANACSKAS, Prtnim 

ROURS: Mon.Tue.Fri,9 

SERVING CHICRG0 M 

o mei iiens. 

Mozeliauskas iš Chicagos iš 30 
dalyvių laimėjęs antrąją vietą ir 
C. Žilionis, taip pat iš Chicagos, 
trečiąją vietą. Sveikiname. 

— Išrinkti geriausi 1974 m. 
sportininkai. Susumavus 30 pa
saulio sporto laikraščių (21 iš Eu
ropos kraštų, 3 Azijos, 3 Ameri 
kos ir 2 Afrikos) balsavimo duo
menis, geriausiu sportininku jau 
trečią kartą iš eilės tapo išrink
tas belgu dviratininkas Eddy 
Merck-, nepaisant, kad pereitais 
metais jis nelaimėjo nei vienu 
klasikinių lenktynių. Jį seka: 

2. futbolininkas Beckenbaner, 
V. Vokietija, 

3. futbolininkas Cruyff, Olan
dija, 
5. 4. boksininkas M. Ali, Ameri
ka, 
5. lauko tenisininkas Conners, 
Amerika, 

6. lengvatletas Bayi, Tasmani-
ja, 

Į 7. lengvatletas Aleksiejev, Rusija, 
8. plaukikas T. Shaw, Amerika, 
9. auto lenktyniautojas Fitti-

paldi, Brazilija, 
10. slidininkas Thoeni, Italija. 

Moterų grupėje pirmoje vieto
je atsistojo fenomenali Lenkijos 
lengvatletė Szevinska, pasaulio; 
meisterė 400 m. bėgime ir Euro-j 
pos meisterė 100 ir 200 m. bėgi
muose. Ją seka: 

2 gimnastė Turiščeva, Rusija, 
3. lauko tenisininkė Evert, 

Amerika, 

(Nukerta jį 5 pusi.) 
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DR. RAIMUNDAS BLAŽYS 
DANTISTAS 

1007 Curtiss Street 
Dovvners Grove, III. 60515 
Vaiandos pagal susitarimą 

Tel. — 968-0045 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West «3rd Street 
K a m p a s 63-čk>s ir Cal i fomia 

Vai . : pirmad.. antrad. ir ketvirtad. 
6 Iki 7:30 va i . vakaro. 

Šeštad. nuo 2 iki 3:30 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso triet. 476-4042 
Rezid . tel. \VAlbrook 5-3048 

r A I J I B VAISTAI GALVOS ODOS -
Šveicarijos Patentu Instituto garan-
ūsų g iminėms, paž įs tamiems Ir sau. 
rtoj lmui . Jūsų užsakymus siųsti mi 
I .ABORATOKY, 1437 So. 49th Ave^ 
vybg. 2498 DaugalI Rd . , Wlndaor, 12, 

7 >»ijfųrart 50. Dalsbureerstr . 7-tO 
& J, 2557 W. 6» th S t Chicaeo-

; 1640 W. 47th St., Ohicago, 2»2S > . 
lUand A T C , ChJcago Ir t t 

see us for 
U(\t|\& financing. 

AT OUR 1 0 W RATES 
WITH REPAVMEMT 

TO FIT YOUR INCOME 

Federa) 
and Loan M 

CHKAGO, ILLINOIS 606O8 
r Pitone t YIrglaia 7-7747 
•4 Thur.9-8 Sat . 9 -1 

D SUBURBS SINCE 1905 

THE LITHUANIAN WORLD-WIDC DAILY 
•545 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629. Tel. I 

Second class Postase paid at Chicago, Ulinois. Pufclis 
except Sundays, Legal holidays, days after Christmas i 
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Subscription Rates: $25.00 — Chicago and Cook Count 
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• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi
mų turinį neatsako. Skelbimų kai
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

• Redakcija dirt 
nuo 8:30 iki 4:30 
niais nuo 8:30 iki 1 

• Administracija 
dien nuo 8:30 iki A 
dieniais nuo 8:30 i 

This pubiieation is available in microulm fron 
XEROX UNTVERSITY IVCCROFILMS 

300 North Zeeb Road — Aon Arbor, Mich. 4 

;1. PR 8-3329 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKL£S LIGOS 
2858 YVest 63rd Street 

Valandos pagai Busitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
A k u - i n i a ir I.H.I.-I n li^..^ 
Ginekologine Chirurjfija 

4 9 So. Pulaski R o a d (Cravvford 
ed ica l Bui ld ing) TeL L U >-6446 
107 W . 8 3 PL, Jus t i ce , I1L 599^)500. 
P r i i m a l igonius p a g a l sus i tar imą, 
•i neats i l iepia, s k a m b i n t i 374-8012 

'ei . of iso H E 4-5849, r e z . 388-2233 į 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street 
Vai . pirm., ketv. 1 iki 7 popiet, 
ttrad., penkt . 1-5, t r e i \ ir šest . t ik 
l i i tarua 

r. Ant. R u d o k o k a b i n e t ą peremg 

DR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
T E X . G R 0-2400 

Vai . pagal sus i tar imą: p irmad. ir 
etv. 1—4 ir 7—S; antrad . ir penk-
id. lf>—4. šeStad. 10'—3 va i . 

fs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6968 
DR. L DECKYS 

GVDYTOrfA IR C H m u R G f t 
Specialybė — Nervą ir 

Emocines Ligos 
R A W F O R D MEDICAL, BUIUr>rN*a 

6449 So. P u l a s k i R o a d 
V a l a n d o s paga l s u s i t a r i m ą 

Rezid. tel. — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
L K U A E R I J A IR MOTERŲ UGOS 
^LNEKOLOGINfi C?HTRLTRGIJA 
1132 So., Kedrie Ave., WA 5-2670 
'a landos pairai s u s i t a r i m ą . Je i ne* 
ts i l iepia. s k a m b i n t i : MI 2-OOOI. 

TeL — BE 3-5893 
DR. A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VFest lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso telef. PR 8-2220 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K S A 
V A I E Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

*!raiad., antrad. , ke tv i r tad . ir p e n k t 
ttlo 12 Iki 3 vai . ir m i o 5 iki 8 
rąL vak. , Sefitad. n n o t ik i 4 vai . 

Ws. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2844 West 63rd Street 

Vai . kasd ien n u o 1-4 p. p. Ir 
i Iki 8 v. Trečad ir SeStad. uždaryta 

DR. K. A. V. JUČAS 
TeL 763-3310 — 489-4441 

ODOS LIGOS — C H I R U R G I J A 
Ofisai 

240* W . V O R T H A V E . 
«»324 s. M I X W A I ; K K K A V E . 

VaJandoa pagal ausitarimą 

Vis! telefonai 652-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

a t kasd ien 10-12 Ir 4-7. Treč iad Ir 
eStad. ttk sus i tarus . 

DR. TERESE KAZLAUSKAS 
VAIKŲ UGŲ SPECIAUSTĖ 

9755 W. 143 Street 
Orland Park, 111. 60462 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 3494687 

- ^ — r-^r-— _• i _ Į 

« . ofiso ir boto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avesae, Cicero 

vak. 

TeL REliam 

DR. WALTER 
(Lietuvis g 

3925 West 5! 
Vai.: pirmad:, ant r 
penktad. nuo 1--4 
vai. vak. šeStad. 
trečiad. uždaryta. 

DR. IRENJ 
GYDYTOJA LR 
KTDIK1Ų I R 1 

SPECIAJ 
MEDICAL h 

71.SO SouUi \Ve* 
Valandos: Ka^sdif-n 
iki l vai. popiet. 

OtUu tek*f. 
Rezid. telef. 

Ofiso H E 4-1818. 

DR. J. MEš 
GYDYTOJAS LF 

Specialybė v 
2454 West ' 

(71-o» ir C a m p N 
Vai.: pirmad. . ant!a 

N u o 3 iki 7 
Tik RUS 

TeL — 2 
DR. ROMA! 

A K I Ų U G O S — 
ofte 

111 X. WAF 
4200 X. ( T A 
Valandos pa z-< 

DR. FRANK 
OPTOMKl 
(Kalba lie 

2628 W. 71st St. 
Tikrina ak i s . Pri 

•'oontact 
VaL paga l susitarti 

DR. LE0NA! 
INKSTŲ. P 

PROSTATOS 
2656 W. 6: 

Vai. antrad. n 
ir ketv. nuo 

Ofiso teL 776-28} 

DR. J. J. SI 
GYDYTOJAS E 
Adresas: 4255 

Ofiso teL ] 
Rezid. G: 

Valandos: pirm, h 
iki 3 vai . p. p. ir n 
antr. ir penkt . m 

ir vakara i s paj 

DR. VYT, 
GYDYTOJAS I 
Bendra praktika 

Ofisas Ir rez. % 
Tel. P R o s j 

Ofiso vai . : P l n 
p e n k t nuo 2 iki 4 
v. v. šeAtad. 2-4 ^ 
laiku pajtal susitar 

Ofiso teL HE, 4-212: 

DR. V. TU 
C H I R U 

2454 West 
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Koknialinej priespaudoj 

LIETUVAI DRAUGŲ BEIEŠKANT 
Lietuvai pergyvenant sunkias šventovės ir kur tikintiesiems 

kolonialinės vergijos dienas ; r slapta Bažnyčte. atneša šviesos", 
daugeliui kraštų, net ir tų. kurie Girdint tokj ryžtingą paverg-
patys tik neseniai iš kolonijų ta- tųjų užtarimą ir tokj tvirtą jiem 
pę nepriklausomomis, daba r e- laisvės reikalavimą, tenka pri-
sant šaltai abejingiems, miela, siminti. kad profesoriau? atsi-
kai atsiranda įtakingų kitų tau- davimą mūsų laisvės reikalams 
tų žmonių, kurie nuoširdžiai mū- yra laimėję patys lietuviai, ku-
sų reikalus gina. šitokį ypatin- rie jį į traukė ginti Baltijes kraš-
go uolumo žmogų turime prof. tus . J is j au 1944 — 1947 m. su 
J. Ere to asmeny. Malonu, kad grafu F. Bernadote rūpinosi bal-
atsiranda ir daugiau, š t a i tik tiečių globa. Tas laisvės šauk-
šiomis dienomis gau tas t eks tas lys yra dr . S. Bačkio bičiulis iš 
prof. dr. J . S. H. Hoffmano pa- Paryžiaus laikų. Jis yra įtakin-
mokslo, pasakyto 1974 m. pa- gas, svarių veikalų autorius. 

APIE MOKESČIUS IR "PORNOGRAFINIUS" PELNUS 
Ar tikrai bendrovės daug pelno 

baigoje šv . Er iko katedroje 
Stockholme. Tai į takingas žmo
gus : teologijos dak ta ras . Pary
žiaus protestantų teologijos fa
kulteto garbės profesorius, baž
nyčios rektorius Stockholme. 

Tame mieste suruoštose pa-

Darbininkų spauda skelbia, 
kad bendrovių pelnai esą "mind 
- bogghng''. atseit, protą para-
ližuoją. Sen. Jacksonas su Prox-
mayeriu naftos bendrovių pel
nus pavadino pornografiniais. 
Tokiame pliauškime yra nebent 
tiek tiesos, kad kieno nors pro
tai tikrai paraližuoti arba mes 
sąmoningai nuteikiami prieš ben 
droves bei prieš kapitalistinę 
sistemą apskritai, nes negi gir
dėjome, kad dėl per didelių pel
nų kristų akcijos? O jos taip 
krito, kad ir šiandien nežino, ar 

LEONARDAS DARGI*. 

ko, kad trečiajame 1974 ketvir
tyje, skaičiuojant metiniais skai! atsargų perkainojimai 

DEMOKRATIJA 15 LINKSMOSIOS 
PUSES 

Politiniai svarstymai 
RCTA KLEVĄ VEDŽlCMENfi 

išmokėjimo per mažai lieką gy
vųjų bendrovių augimui. Pagal 
jį pirmąjį 1974 pusmetį prekių 

sudarę; Studija apie demokratiją vi- įvairiuose kraštuose, pradedan, 
visų bendrovių, išsrkvrus|34 bi l 'doler ių. atėmus šiuos iš suomet man sukelia d i a u g s m ą draugu Leninu, kur is virai vie-

finansines. pelnai po mokesčių j viso pelno, po padalo išmokėji- j ir liūdesį, nes sąvoka y r a taip šai nepasitikėjo paprasto žmc-
apmokėjimo pasiekė 76.9 bil. dol. mo teradęs 2.25 bil. bendrovių; pilna prieštaravimų pati savy- gaus sugebėjimu suvokti. ko 

disponavimui, kai 1973 tuo pa- į je, kad neįmanoma nei jausmais, j a m reikia, ir baigiant Thomu 
čiu metu bendrovių naudai Ii- Į nei vien logiškai neįpulti į pink- Jeffersomi. kuris sakė. 

atsigauti ar ne. Tų bendrovių, 
Tai dar vienas įrodymas, kaip I k u r i ų pelnai buvo pakankami 

mums svarbu plėsti ryšius su \ ateičiai, akcijų kainos arba ma-
įtakingesniais įvairių kraštų ir ž a i k r i t o a r b a n e į kilo. 
įvairių tau tų žmonėmis, nes jie j 
gali tapti tokiais ryžtingais mū- \ susiskaičiuoti nuo koto ir 
sų gynėjais nuo kolonialinės ? m u m s ni<*ū. pripasakoti, deja. 

maldose už persekiojamuosius priespaudos, kokiu yra tapęs i m ° k a ne tik valdžios ar darbi-
savo pamokslą š is dvasininkas p r o f Hoffmanas. Ypač ar tė jant ™nkų sąjungų biurokratai, bet 
pradėjo nuo Romo Kalantos gy- vasa r io 16 reikia dairytis d a u - , i r bendrovės, netgi ir tas, kurios 
vybės aukos už Lietuvos laisvę. „ į a u įtakingu kitataučių. ku-! gamina skaičiavimo priemones 
Priminė ir lietuvius, paaukoju- riuos d ė t u m e suartinti su mū- | — kompiuterius. Lš tikrųjų jos 

Iš jų net '51,7 bil. atėjo, perkai
nuojant naujomis kainomis pre
kių atsargas. Dauguma akcijų 
vertintojų šiokius pelnus trum
pai drūtai atima iš pelnų sumos, 
nes perkainojimas paprastai ne
reiškia įplaukų gyvaisiais, nes 
prekių atsargas tenka vis iš 
naujo atsipirkti naujomis, net 
ir didesnėmis kainomis, šitaip 
skaičiuodami, tyrinėtojai atrado, 
kad bendrovių pelnai visai ne 
tik nepadidėjo, o jau krinta dau
giau kaip metai, kai padalo mo
kėjimai pakilo iki 3,2 bil. dol.. 
ta i bendrovėms ne tik gyvaisiais 
nieko neliko, o dar pritrūko 3 
bil. Tai reiškė bėgimą į bankus, 
kėlimą palūkanų ir dar didesnį 
akcijų kainų žlugimą. Dabar ben 

kutis siekęs 27,1 bil. dolerių. Į les. Godėl taip y r a ? Pasidaro į-
Lygiagrečiai, sako Holtas. ky- į domu pabandyti išskirti paski-

lanti infliacija pabrangino ka-1 rus šios valdymo formos dėsnius gi padarys teisingiausią sprer 

galut inas žodis bus paliktas ei
liniam piliečiui, ji? galutinai vis-

pitalines gėrybes. Bendrovių ka
pitalo amortizacija pasidarė ne
pakankama. Gamyklų, įrengimų 

sius savo gyvybes, protestuc- s ų U u t o s likimu, pakviečiant: t u o ^ n e visus pralenkė, įrašy- d r o v ė s operuoja kiekvienam 1,08 
j a n t okupantų priespaudą. Prof. i u o s s u prakalbomis i lietuviškos d&mos i įplaukas ir už tai mo- Į d o l s a v u į ų kapitalų dar vienu juos su prakalbomis į 
Hoffmanas pabrėžė, kad t ie lie- įg^B vakaronės jaukumą. 
tuviai krikščionys gyvi suside- * 
gino, protestuodami prieš pr ie 
vartą, kurią vykdant areštuo-

kėdamos mokesčius 1971 
kių atsargų popierinius pelnus. 

Sovietinė prievarta yra žiau- K i e k bendrovės tokių mokesčių 
riai slegianti ir j a nepasitenkini- sumokėjo ar da r sumokės, iš 

jami kunigai, iš universitetų mė- mzs i m a reikštis įvairiomis ar>-' pranešimų neaišku. Be to. dalis j tikslūs, kai daug bendrovių pa-
tomi patriotai s tudentai , neto- linkybėmis. š t a i 15 lenkų intė- I t o k i U P^lnų gali būti ir tikrieji 
leruojant jų religinių įsitikini- l e k tua lų . žymių rašytojų ir moks 

savųjų KapiLaių 
skolintu doleriu. Toks santykis 
nemaloniai pavojingas — kelia 
prekių kainą ir didina infliaciją. 
Visi šie valdiški skaičiai nėra 

ir panagrinėti, ką jie reiškia ir 
ko jie nereiškia t eorijoje i r kaip 
jie yra nevienodai suprasti isto-

ir kitų bendrovių namų poamor- rijos eigoje ir pritaikyti įvairio-
tizacijos a tskai tymo išlaidos pa-; se šalyse ir sąlygose, 
kilo iki metinių 45.8 bil. arba po'. Štai pats santvarkos vardas 
atskaitymo 2.25 bil. gyvųjų Ii- i jau y r a t ikra priešingybė: de-
kučio, viso atsirado beveik 43,6 į mos (žmonės, "people") i r kra-
bil. dolerių nepritekliaus, kuris,Uos (autoritetas, atseit, valdžia), 
akcijoms ir lakštams krintant . ; Visi valdo visus ? Visi y r a au-
bendroves irgi vedė į bankų' toritetai visiems ? Kaip prakt iš -
trumpalalkius kreditus, sąskaitų : kai tą padaryti? Negi viską nu-
mokėjimų atidėjimą. vekselių tarsi plebiscitu ? Neišvengiamai 
pasirašinėjimą, žodžiu, į viską, i tenka ieškoti būdų, kuriais žmo-
kas didino gyvuosius pinigus. Į nėms būtų atstovaujama kelių 
Centrinio banko lengvų pinigų, išrinktųjų, 
politika reikalui nepadeda, o jį j Atsakomybė prieš rinkėjus 
tik daugiau blogina, nes padėtį j _. , , . 

,• Z. • ^- ^-. --- -i fra prieiname prie labai o-
gali pataisyta tik grizamas i il-t , f . , • , .- » • , ° * . . . f , ., ,. * . paus klausimo, kiek tie į snnk-gaterminini kapitalizavimą. s is f. .. A . . . . . ' , . •*7 . . .v, . 73 , - . , tieji t u n būti atsakingi savo ateisiąs masiškai atšaukiant ka-
pitalizavimo išlaidas, o tai nu-

mų. lininkų pačioje Lenkijoje išdrį
so paskelbti raštą, reikalaudami 

Prof. Hoffmanas savo pamoks- d a U g i a u laisvės. Rašte primena-
le klausė: 'Koks gi daba r gy
venimas tų jaunų žmonių, jau
nų mergaičių, esančių nuolati
nėje arešto, apkalt inimo grės-

Prof. Hoffmanas reiškė mėje? ' 

ma. kad visuose kraštuoto etni 
nės grupės ieško pripažinimo sa
vo teisių, išreikštų Jungtinių 
Tautų chartoje. Pasirašiusieji 
apgailestauja, kad tų laisvių ne-

protestą, kad laisvasis pasaulis t u r i l e n k a i gyvenantieji Sovie-
laikosi tokios tylos. Ne t dauge- t Sąjungoje 
lis iš mūsų nesiryžtame bendra 
veikla, bendra malda vienybėje 
reikštis už persekiojamuosius. Komunizmas visur prievartos 
I r protesto ženklan t iems jau- nešėjas. "The Mindszenty Re-
niems žmonėms už geležinės už- port" primena, kad nuo 1961 m. 
dangos nebuvo likę nieko kito, pro gėdingąją Berlyno sieną tu-
kaip aukoti save už laisvę. neliais, per spygliuotas vielas, 

Tolimesniame žodyje prof. dažnai kulkų lietaus lydimi, iš 
Hoffmanas pagerbė tuos Bažny- R- Vokietijos pabėgo jau 155.000 
čhį atstovus, kurie jau 30 metų, žmonių, jų tarpe 2.668 R. Vokie-
nebodami areštų ir pasmerkimų, tijos karių. Iš Kubos raudono-
pasilikdami ištikimi savo tikė- šios tironijos pabėgo daugiau 
jimui. ta rnauja žmonėms. Pro- kaip milijonas žmonių. JAV ka-
fesorius reikalavo laisvės perse- talikų šalpos organizacija skel-
kiojamiesiems. Priminė tokius bia. kad vien 1972 m. kovo mė-
kankinius už geležinės uždangos, nesi. š- Vietnamui išvysčius puo-
kaip dėl tikėjimo nužudytąjį T- limus. viską palikę į pietus pa-
vaną Moisiejevą. Už kokius nu- bėgo 700.000 žmonių. Iš Sovie-
sikaltimus, klausia prof. Hoff- tų Sąjungos pabėgęs baleto ak-
manas. tikintieji ten persekioja- torius Nurejevas sako. kad kiek-
mi? Už religinius susirinkimus, vienam reikėtų įduoti Solženicy-
net bendras maldas ne pamaldų no knygą "Gulag Archipelago", 
metu. už įsileidimą į religinius kur aprašoma sovietinė valsty-
veiksmus jaunesnių kaip 18 m., bė, virtusi kalėjimu, kad visi ži-
už tikybos tiesų aiškinimą vai- notų. kas gali grėsti ir šiam 
kams, už įtraukimą jų giedoti kraštui, 
giesmes, palydint g i tara . Iš tė- * 
vų atimami vaikai už ta i . kad Sovietinį kolonializmą ir prie-
jae stengėsi j iems duoti religini spaudą pergyvena daug tautų, 
auklėjimą. Ne t ir amnest i jas I r mums. be pastangų ieškoti j 
skelbiant, tikintieji toliau pa- draugų ta rp laisvėje gyvenan- Į 
liekami kalėjimuose a r naujai čių. svarbu plėsti bendravimą ir į 
areštuojami. O laisvėje esą lie- bendradarbiavimą tarp paverg-
ka abejingi. Jei t a s vyktų Čilėje, tų tautų atstovų išeivijoje. 
Brazilijoje, Pietų Amerikoje. Jungtinėmis baltiečių jėgomis 
Saigono Vietname, būtų kelia- buvo pasiekta, kad krikščionių 
mas tr iukšmas. demokratų frakcija iškėlė Va-

* karų Vokietijos parlamente klau 
Toliau prof. Hoffmanas primi- simą apie pastangas užtikrinti I ^ 

nė drauge su Solženicynu kalin- laisvo apsisprendimo teisę Esti-

gyvųjų pinigų pelnai. 

Bendrovės taip darė siekdamos 
akcijų kainu kilimo 

Jei taip būtų atsitikę, tai toms 
bendrovėms, kurios būtų leidu
sios naujas akcijas, operacija 
galėjo ir apsimokėti. Rinkos, 
kur ir toliau daugiausia veikia 
paklausos ir pasiūlos dėsnis, ne
apgausi. Akcijos krito. Naujų 
akcijų pardavimas pasidarė nuo
stolingu, dažnai jų ir visai nebu
vo galima parduoti. 

Prekybos departamentas sa-

budusios keičia o'uhalterijos me- į muš pramoninių žaliavų kainas. 
todus. nes dėl to iki galo metų į To pasėkoje prekių atsargos ir 

bendrovių skelbiamieji pelnai 
mažės, bet bendrovių gyvųjų pi
nigų įplaukos vėl bus didesnės. 
Tai gerai. 

Bendrovės gelbstisi nauja 
sąskaityba 

Holtas. atsirėmęs savo skai
čiavimais, jau prieš dvejus me-

minėtoji 76,9 bil. suma gerokai 
sumažės. 

Kitas bendrovių vertinimas 
pagal jų likvidumą 

Panašiai skaičiuoja investa
vimo patarėjas ir GE ekonomis
t a s Hong Kongo kinietis T. J. 
Holtas (pakeista pavardė). Ne-
likvidumas pagrindinė bendrovių 
bėda, nors bendrovių pelnai ir 
atrodą pasakiškais, iš tikrųjų 
tokie nesą, o žemiausi po antro 
pasaulinio karo. nes po padalo Z\i^s 

tieji tur i būti atsakingi 
sprendimuose prieš juo3 išrin
kusius. Paimkime kad ir šio 
krašto valdžios struktūrą. Ar 
atstovas kongrese, teisme, net 
prezidento kėdėje turi viską da-

dimą. Praktikoje, kaip žinom, 
nei vienam, nei ki tam nepavy
ko. Kaip Rusijos "demokratinė
se respublikose", ta ip ir Ameri
kos Aukščiausiame teisme vy
rauja nuomonė, kad piliečiais 
nereikia pasitikėti, kad jiems 
reikia pasakyti, kaip jie turi gy
venti , su kuo draugauti , kaip 
ir kur mokslinti vaikus ir ką 
da ry t i su uždirbtais pinigais. 

Demokratijų skirtumai 
Kodėl t ad pasisakome už de

mokra t i j ą? I r ka.s skiria demo
kra t i ją nuo nedemokratijos? 

Surinkime elementus, kurie y-
r a būtini demokratiškai sant
varkai , nes demokrati ja kaip t ik 
i r y ra galimybė pervertirt i po
l i t ines sistemas. Pirmoji sąlyga 
y r a ta . kad valdžia y ra ne pa
veldima, bet y r a išdava laisvų 
rinkimų, kurie vyks ta atviroje 
formoje ir y ra prieinami skir
t ingoms filosofinėms grupėms, 
už kurių a t s tovus t ada pasisa-ryti pagal savo rinkikų valią? į 

Jokiame įstatyme apie tai ne- ko k raš to piliečiai. _r kad ta val-
kalbama. Per apkteus^nėjimus . džia renkama iš anks to nustaty-
paaiškėjo. kad žymiai didesnė t a m terminui, 
atstovų dalis save laiko delega-1 T a s reikštų, kad teisė valdyti 
tu, kuris, sykį išrinktas, toliau ; a teina ne iš dangaus , bet iš žmo-
jau tur i vadovautis savo protu, i nių susi tar imo bendram labui, 

tus. kai akcijų rinka pagal D-J ir t a s faktas, kad piliečiai jį iš- ; Rinkimų a tv i rumas neturi būt i 
pramoninį rodikli siekė daugiau, i rinko savo atstovu, kaip tik :r | r ibojamas nei tu r to , nei tauty-
negu 1000 taškų, tvirtino, kad 
ji krisianti žemiau 600 taškų. 
Už tokį tikslumą jis nebuvo pa-

f f *f 

šre i ik ia jų pasitikėjimą jo su- j bes. religijos bei panašiais su
gebėjimais. Tik maža dalis a t - * metimais, t ik išskir iant krirni-
stovų iš tiesų jaučiasi surišti ! nalistus a r neprot ingus asme-
su rinkiku namie. Amerikoje t a s • nis. Kita sąlyga yra atvirumas 
gal kiek mažiau jaučiama, n e s . kritikai, rinkiminei propagandai 
išrinktojo gyvenvietė būtinai tu- ! ir savo idėjų skleidimui. Rinki-
ri sutapti su atstovaujamu ra- i mus pralaimėjęs tu r i pilną teisę 
jonu. tačiau kiti kraštai tokio j laimėjimo viltį sekančiam kar-
potvarkio visai neturi ir atsto- i tui ir negali būt i nei suimamas, 
vai renkami grynai pagal pasiti- j nei pr iverstas bėgti iš k raš to 
kėjimą pasirinktosios part i jos Į dėl savo ideologijos. Bet jis ta ip 
programa. , pa t nesigriebia nei revoliucijos. 

Štai čia ir prasideda demo- '• •*• politinių žudynių, o leidžia 
kratijos l ;nksmoji pusė. nes p e r ' laimėtojui valdyti nusta tytą lai-
šituos plyšius lengvai skverbia- j ką, pasilikdamas sau teisę jį 
si šėtonas. Suteikti žmogui vai- į kr i t ikuoti ir siūlyti savo skir-
džią, reiškia dueti jam legalią | t ingą programą kitiems rinki-

Tuo keliu bendrovėms atsiras I teisę savo sprendimus a t remti į; mams. 
daugiau gyvųjų pinigų Akcijų j jėgą. Kam jam daryti ta ip, ka ip J « šios dvi sąlygos yra pa
rinka, pamačius gerokai apdiu- j įo rinkikai norėjo, jei jis išma-! grindinės režimu: vadintis de-
sius pelnus, pradžioje gali nus i -no geriau už juos? Pras ideda rnokratiniu, kokios d a r kitos są-
gąsti. o išsiaiškinus pradėti ir į vadų filosofinės varžybos, n » | ? 7 & a B Y™ galimos, bet nebū^-
naujų akcijų kilimą, nes tikrai! kas kitas, jei ne jie. pasakys ma- n o s ? 
gerėjančius bendrovių reikalus j sems. kaip jos turėtų gyvent i , Valdymo apa ra t a s demokrati joj 
rinka 4 - 6 mėn. vis iš anksto j ir kas jas turėtų daryti laimin- Vidaus valdymosi apara tas 
pramatydavo. Taip gali darytis, gomis. Atsirėmusi į šią "aš ži- ' 8 ^ turėt i įvairias formas. Ga-
jei dabart inis Washingtono pra- , nau geriau, ko jiems reikia" t e - Į ^ m a turėti karalių ir drauge bū-

liiiiiit W i i i M riaiiii^tlTiT. r im i irjii F»Bi"li7r r " i u jū^MimuTm*'. '*J'W""»" nesujauks reikalų iš j ori ją demokratija nuėjo t ikra i j ti demokratija, galima turėki 
bert Hanrahao (R.. 111.) ir Simas Kudirka. naujo. linksmai priešingomis krypt imis | (Nukelta į 4 pusL) 

Šiandien atsitikus lygia'" taip, 
kaip Holtas pramatė, bendrovės 
gelbstisi minėtu sąskaitybos kei
timu, masiškai pereidamos iš va
dinamosios LTFO (first ".n first 
out) sistemos į LEFO (lašt i n 

. first out) sistemą. 
Tai re :škia, kad parduodamų

jų prekių kainos bus kalkuliuo-
' jamos pagal vėlinusiai pirktųjų 

atsargų kainas. Balansinis tokių 
bendrovių pelnas bus mažeesnis, 
bendrovių pelnas bus mažesnis. 

Susitikimas \Vashingtone. Matyti Marija sulskienė. sen. Robert Griffin 
(R.. Michigan): Edvardas Šumanas (Public Reiations Director. Joint 

Laisvės netekus 
Atsiminimai iš komunistų kalėjimo ir Sibiro 

BENEDIKTAS BUTKUS 

— Tokios durnystės visai negalvokite daryti. 
to Dimitrijaus Pamno žodžius, jai. Latvijai ir Lietuvai ryšium , U r i a m e j a u n u o l i a m s . _ ž į n oki te , kad esate draus-
pernai pasakytus Paryžiuje : su Europos saugumo konferen- JJJj k a l ė j i m e i r n i e k a 8 j i ū s ų p a a į š k i n į m U s dėmesio 
••Sunku gv-venti be Bažnyčios... cija. Tai faktas, kuris skatina j n e k r e i J p į j ū s t r ^ k a l t a i s pnsipažinsite. visos 
Sunku savo pareigas eiti be sak- dairytis daugiau visokių galimy-
ramentų... Sunku plačioje šaly- bių jungtinėmis jėgomis įvai-
je, kur dešimtys, net šimtai ki- riuose forumuose sprogdinti so-
lometrų skiria nuo art imiausios vietinį kolonializmą. 1. Pr . 

Spaudoj ir gyvenime 

RAUNA ROPES PAVASARI 
traukia — iš-Viao pasaulio kapitalistinių kraš-. už ropes, traukia 

tų valstiečiai įprasta tvarka derlių ', traukti negali, 
miims rudenį, dar prieš artėjančios! Tada senelis sugrįžo namo. 
žiemos šalčius. Kitaip yra Sovietų Į — Ar išrovei ropę? — paklausė, 
kolchozuose bei sovehozuose. Ten . senelė. 
dažnais atvejais šakniavaisių der-1 _ Velnias ją. tokią didelę paju-
lius "žiemoja". Kad tai yra tiesa. jins... — numojo ranka senelis. 
matyti iš šios J. Laurinavičiaus pa 
ruoštos pasakaitės. paskelbtos 
"Valstiečių laikraštyje" 1975. I. L 

— Einam abu: aš imsiu už tavęs, 
tu už ropės... 

- Nepasakok .senų pasakų. — 
suirzo senelis. — Kuriam galui plė-

"Gyveno senelis ir senelė. Jiedu 
pasodino ropę. Ropė augo. augo ir j 
užaugo prieš pat Naujuosius metus. ' šytis? Atvažiuos pavasarį iš miesto 
- Senelis nukiūtino į lauką, čiupt t kolūkio šefai ir išraus..." 

kameros kaliniams bausmę atmainys, tai patys galėsi
te didesnio nemalonumo susilaukti. Tylėkim ir "teisy
bių" neieškokim, kaip nors tas t r i s paras visi kartu iš-
kentėsime... 

Bet kur t au? Toks rimtas patarimas dar daugiau 
jaunuolius jkiršino. Prieš neteisingai nubaustus kame
ros kalinius narsuoliais norėjo pasirodyti ir savo "kal
tę" garbingai išpirkti. Išsikvietė korpuso viršininką ir 
jam paaiškino, kad jis neteisingai visos kameros kali
nius nubaudęs, kad su kitų kamerų kaliniais niekas 
per mūro sieną nekalbėję ir prisipažino, kad jie t rys 
dainavo ir kojomis į grindis taktą mušė. Korpuso vir
šininkas jaunuolių kaltais prisipažinimą išklausė, pa
vardes užsirašė ir iš kameros išėjo. Mes patenkinti, 
kad. gal būt. viskas tuo ir baigsis, vienmarškiniai su
gulėm ant plikų narų pailsėti, pagalvoti, kaip reikės 
tris paras prabūti, ir pradėjome po truputį snūduriuo
ti. 

Netrukus atsidaro kameros durys ir prižiūrėtojai 
iš koridoriaus į kamerą pradeda mesti mūsų viršuti
nius drabužius, patalynę ir liepia per langelį šian
dien neduotą maistą pasiimti Korpuso viršininko per

skaito įsakymą: 
— Kabniai Sidneks. Lauceks, Karklinš už draus

mės pažeidimą kameroje nubausti 5-iomis paromis kar
cerio bausme. 

Nubaustiesiems liepė viršutinius drabužius kame
roje palikti ir iš kameros išeiti. 

Mes kameroje pasilikę šitą įvykį sunkiai pergy-
venom ir tokia žiauria bausme nubaustus jaunuolius 
atjautėm. nes jau žinojom, kad po 5 parų bausmės iš 
karcerio mažai kas sugrįžta. 

Ir tikrai, kai po 5 parų enkavedistai iš karcerio 
nelaiminguosius veste atvedę į kamerą per duris įstū
mė, jie. visiškai iškankinti, jau negalėjo nei pasėdėti, 
nei pavaikščioti. Visi t rys ant grindų susmuko, ir Lau-
cekui iš nosies ir burnos pradėjo kraujas bėgti. Tokį 
pasibaisėtiną reginį matydami, taip žiauriai nukankin
tus jaunuolius atjausdami. kameroje visi pradėjom 
šaukti, kad nelaimingiesiems kokią nors pagalbą su
teiktų. 

Prižiūrėtojų iškviesti sanitarai visus tris jaunuo
lius nuvedė į kalėjimo ligoninę, iš kurios jie į mūsų 
kamerą nesugrįžo. Visi buvom įsitikinę, kad jie amži
nai kalėjimo ligoninėj liko. 

Mano kelionės bendrakeleiviai lietuviukai. Jur
barko gimnazijos mokiniai Edukas Mockevičius ir Sta
siukas Vaitkevičius, šalia manęs ant narų gulėdami, la
bai susijaudino ir pergyveno šią latvių moksleivių 
tragediją. Stasiukas Vaitkevičius ašarodamas klausia: 

— Mokytojau, a r ir mudviem su Eduku šiame 
urve taip negarbingai reikės pražūti? 

— Nesijaudinkit, nusiraminkit, su judviem taip 
neatsitiks, — raminu savuosius. — Reikia daugiau 
pasisaugoti. Matote, šita "salė" skirta ne operų arijoms 
dainuoti, ne kojomis į grindis belsti ir ue juokauti.., 

Ne lauktas papiroso dūmą * 

Buvęs Latvijos ūkininkas Zvirblins. mažo ūgio, 
jau gerokai pražilusiais plaukais simpatiškas senelis, 
mažakalbis, atrodė, j au niekam negalėjęs skriaudos 
padaryti žmogelis. į mūsų kamerą daug vėliau patekęs, 
kameros kampe an t narų sėdėdamas, sau vienas mąs
tydavo, žiaurų laisvės netekimą pergyvendavo. Net 
su savo tautiečiais latviais mažai tebendraudavo, bet 
kažkodėl didesnį dėmesį į mane atkreipdavo — daž
nai pakalbindavo, kai ką apie mano vargus kalėji
muose pasiteiraudavo. 

Vieną dieną viralo pasrėbę, viri sugulėm ant na
rų perpietės pamiegoti, po "sunkaus da rbo" pailsėti. 

Kai jau kameroje visi sumigo ir aš pradėjau snū
duriuoti, pajutau, kad kažkas mano koją judina. Pa
keliu galvą ir pamatau , kad mano kojūgaly prie na
rų stovi senelis Zvirblins ir klausia: 

— Gal norėtum užsirūkyti? 
— Kaimyne Zvirblins, kągi rūkysi, kad jau visų 

mūsų kišenės ištuštėjo. Papirosus, tabaką, medines 
"cigamyčias". net ir iš narų lentų luobus jau sudū-
linom. 

— Aš dar tur iu pakelį iš Latvijos atsivežtų pa
pirosų išsaugojęs. 

— Su kuo papirosą užsidegsim? Degtukų juk 
neturim. Nors seniai jau rūkėme, bet būtų įdomu lat
viškų papirosų dūmą pat raukt i . įsitikinti, ar grei ta i 
nuo jo parvirsi... 

— Aš ir degtukų dar vieną dėželę paslėpęs iš
saugojau. 

(Bus daugiau) 



DKAUGAS. penktadienio. VdHo m. sausio mėn. 17 d 

liBSii 
PASKAITOS 

Vasario 8 d., vasario 23 d., ir 
kovo 2d., sekmadieniais, Cleve
lando K. A. Juozapavičiaus šau
lių kuopa ruošia pirmos pagal
bos kursų paskaitas. Paskaitos pra 

| mis. Šie vyrai yra tapę visos lie-
' tuAn'u tautos pasididžiavimu, švie
sūs pavyzdžiai mūsų ja i iamai , 
garbingi Lietuvos praeities atsto
vai. 

Čiurlionio ansamblis, nešiojąs 
bos kursu paskaitas, ^a^a i tos pra - . . . • J M'-jn. LaL. i i o n „,«.- ^ , , irnubu kompozitoriau^ ir aainnin cievelande sikuria dar vienas iau-s,des 11=30 v. tuoj po pamaldų k o ^ ^ t a - p ^ s u k a k t u v i n i n . n a g U e * d a n t u d v t o j a s _ į ^ 
naujos parapijos mažojoje salėje. 
•Paskaitas skaitys dr. Miliauskas, 
dr. J. Stankaitis ir dr. K- Pautie-
nis. P-

. gydytojas. Dai- Advokatas Frank G. O'Bell, iš
kas. 3o metai t a r n y k ) s h e t m i ų nius Degesvs. Damms yra baigęs d n a n e i o Ohio gubernatoriaus J. 
tautai, jos kultūrai, liaudies dai- , Case VVestern Reserve Lmversity G i .iij hw,n M , « , + - « J «,!-_> 
nai. muzikai ir šokiams. Ansamb-• School of Dentistty- ir eina klinikų fa^aZ^om^o tSo 

•J-J»-„« •_. . ™l; 'V-alCT n i o intruktoriaus pareigas Case J a n c 1 ^ Vvieveianoo miesto teisėjo 
e School of Dentist- vietą. Naujojo teisėjo prisaikdini-

mo iškilmės įvyks sausio 27 d 

r\> Mismrtkimo nariai >>u sve
čiais pasivaisino užkandžiais ir 
kavute. Šeimininkavo Emilija Ste
ponu enė. 

Nutarta, kad skyriaus susirin
kimai \ y k s kas amrą mėnesį ant
ra penktadieni Lietuvių namuo
se. 

Šių metų valdybai vadovauja 
dr. A. Nasvvtis, dr. J. Kašubą ir 
V. Miškinis.' 

SERGA 

Muz. Pranas Ambrazas, buv. 
ilgametis šv. Jurgio parapijos 
vargonininkas ir dr. Andrius Bri-
džius sunkiai serga ir guli ligo
ninėse. 

KVIEČIA Į .PRISAIKDINLMO 
IŠKILMES 

C L A S S I Fl ED G U I DE 
KNl OMOJAM.A — FOR RENI 

IŠMUOM. 3-jų miegamų butas. 
Marcmeite Pko. rajone. Skambint 
284-1479 

3 and 6 room apartments for rent 
vie. 33 St. and Lituamca. Heated, hot 
w<Her. Adirits onlv. No peis. Call si-
ter 5 p.m, YA 7-0087 

B E A L E S T A T E 
* 

Richmond, DL apylinkėje parduodama 
42 akrų ūkis. 5 akrai miško, 10 prū
dų, namas, 5 ūkio pastatai. Galimybė 
jruošt stovyklavietę. Po $3,900 už 
akrą. Skambint (815) 675.2064 arba 
rašykite adr.: Richmond Fish Farm, 
7005 N. Pioneer Rd., Richmond, lll. 
60071. 

ti atgal į nueitą kelią, atliktą kul- fc k a r t u a t s i d a r o s a v o d a n t ų ^ 
! tūrinę ir tautinę misija. Tukstan- dytojo kabinetą Euclid. Ohio. LIETUVIU SOLIDARUMAS 

IR PASIŠVENTIMAS j r ; , k o n c e r t ų , tūkstančiai mylių ; 

Praeitais merais gruodžio 23 d. kelionėse, tūkstančiai žiūrovų, lie-
Clevelando Lietuvių namuose tuvių tautos iškėlimas kitų tau- 5 I t ų . s a l e J e ' - ] o l a n d e , o vasano 
skoningai ir moderniškai įrengti tų tarpe, neįkainuojama rekla 
visuomenės kambariai. Juose 
vyks organizacijų posėdžiai, susi-

2-3 dienomis ansamblis vyksta 
raldtottnctM spaudos sHkvse,. C h i f š o n - K v i e č i a Religinės šal-
radijo transliacijose ir televizijos: P° s komitetas. 

repeticijos ir taip pat ekranuose atlikta savanorišku 
Čiurlionio ansamblio 

rinkimai, 
eia bus 
centras. 

Š| apie 20,000 dol. projektą bu
vo nutarta vykdyti ūkišku būdu, 
vakarais ir savaitgaliais ir su lie
tuvių amatininkais. Tokiu būdu 

'VIRŠININKAI" būdu. Tėvynės meilė, dainos ir 
muzikos meilė vertė šimtus an- į Clevelando šauliai ruošia Lie-
samblio narių aukoti ne tik savo • tuvos pajūrio — Klaipėdos kraš-
laiką ir energiją, bet ir finansi- to atvadavimo paminėjimą sek-
nius išteklius. Didelė auka I madieni, sausio 19 d. Šv. Mišios 

. čiurlioniečių pusės, didžiausia 10:30 vai. šv. Jurgio bažnyčioje. 
ne tik sutaupyta, bet ir 95 procjbetgi iš ansamblio vadovų Al 
už darbą išmokėti pinigai liko fonso ir Onos Mikulskių, ka r i 
lietuvių rankose (išmokėta lietu 
viams). Prie Šio projekto dir
bo sekantieji asmenys (žiūr. foto), 
kurie gruodžio 23 d. susirinko 
darbo užbaigimo vakarienei. 

S. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 
35-RI METAI 

mas — naujosios para-
! pijos salėje 4 vai. Meninę prog-

35 metus r a m ą atliks Rochesterio Jaunimo 
ansambli brandino, mokino, jo į teatras, kuris suvaidins Vinco Ku-
džiaugsmais ir_skausmais dalino- j dirkos satyrinę komediją "Virši

ninkai". 
Visi maloniai kviečiami daly

vauti. V. R. 

LNŽLNIERIU SUSIRINKIMAS 

si ir dalinasi. Čiurlionio ansamb
lis — Mikulskių svarbi gyvenimo 
dalis. 

Clevelandas pirmasis pradės 
Čiurlionio ansamblio 35 metų su
kakties minėjimą sausio 26 d. 4 
vai., sekmadienį, Lietuvių namuo
se. Programoje: iškilmingas ak
tas, pagrindinė kalba, ansamblio 
suvenyrų paroda, oficialus an
samblio patalpų, atidarymas Lie-

1975 metai didelių ir reikšmin
gų sukakččių metai: 100 metų mi
nėsime nuo didžiojo liaudies švie
tėjo, rašytojo ir vyskupo Motie
jaus Valančiaus mirties, 100 mc 
tų kompozitoriaus ir dailininko 'tuvių namuose. 
Konstantino M. Čiurlionio gimi-j Čiurlionio ansamblio 
mo sukaktį ir 35 metų sukaktį nariai, mecenatai, buvę 
Lietuvių tautinio meno Čiurlio-; niečiai ir visa Clevelando visuo-
nio ansamblio. Laisvasis pašau- menė kviečiama akademijoje da
lis ir jame gyveną lietuviai su- lyvauti. 
kaktis minės plačiu mastu aka-! Sukaktuvinis koncertas Įvyks 

Alias Clevelando skyriaus su
sirinkimas įvyko sausio 10 d. 
Lietuvių namuose. Dr. A. Nas-

I vytis ir prof. dr. R. Kašubą pa-
įdarė pranešimus apie Padėkos 
į savaitgaly įvykusį Alias suvažia-

r ^ j vimą. Abu pranešėjai gan kritiš-

čiurlio-

10:30 vai. Clevelando miesto ta
rybos salėje( Council Chamber). 

Tuojau po iškilmių, teisėjas 
O'Bell-Obelenis kviečia visus lie
tuvius dalyvauti priėmime, kuris 
įvyks Public Auditorium, 235 
kambary. 

Frank G. O'Bell pereitą rude
ni kandidatavo į teisėjus, bet rin
kimus pralaimėjo. Teisėjas F. 
G. O'Bell yra Šv. Jurgio parapi
jos narys. 

KULTŪRINĖ VAKARONĖ 

LB kultūrinių vakaronių ren
gimo komisija, kurios pirm. V. 
Mariūnas ir nariai dr. D. Dege
svs, J. Stempužas, I. Bublienė ir 
D. Staaiškienė sausio 25 d., šeš
tadienį, 7 vaL vak. Lietuvių na
muose rengia įdomią vakaronę -
alutį. Bus diskutuojama — "Kas 
svarbiau — politika ar kultūra"? 
Vakaronės mecenatas dr. B. pa-

(Nukelta į 5 pusi.) 

I E Š K O N U O M O T I 

3-jų suaugusių šeimai reikalingas 
nuomoti 5 ar 6 kamb. namas lietuvių 
rajone. Pasiūlymus skambint tel. 

284-6216 

D £ M E S I O ! 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Taisau senos ir Jtledu naujus pe-

6hxs. Pigiai išvalau, taipgi alyviniu* 
perdirba dėl duju. Įdeda vandens Šil
dytuvus. Kreiptis — 

A. BANYS — 447-8806 

De luxe Georgian šamas Marąuette 
Pke. 125x45 p. sklypas, šoninis 
įvažiavimas, 1% maš. garažas. 
Ąžuolo spintos virtuvėje. "Vanity'' 
vonia. Puikiam stovy. Skambint sa
vininkui tel. 434-2794 

Prie 72-os ir Francisco — 16 metų 
senumo 2-jų aukštu mūro namas. Bu
tai po 4 kamb. Atskiros šilumos, 2 
maš. garažas. $43,500. Kreiptis į 

BUD'S REAL ESTATE 
TeL 254-5551 

HEATTNG COVTRACTOR 

10 MODERNIŲ BUTŲ NAMAS 
2 butai po 2 mieg., 8 po 1 mieg. 

kamb. Puikiam stovy. Nuo sienos iki 
sienos kilimai. Po 2 oro vėsintuvus 
kdekv. bute. Atskiros šildymo kont
rolės butuose. Namas 6 metų senu
mo. Arti 79-tos ir Harlem Ave. Skam-

Irengiu mieste ir užmiesty naujus' binkit po 5 v 
Ir perstatau senus visų rūšių namo 
apSildymul pečius, alr condKloning 
Ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai Ir garantuotai. 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 šo. Weeteni Ave, 

ChJcago. UI. 60609 
TeL VI 7-S447 

v. 852-6928. 

HELP WAXTED — VYRAI 

VVELDER 
Experiene«i 

Aro and Heliarc \Velder 
For sieel and staluless steel. 

pipe and tube. 
Mušt reed biueprinui and 

make o« i i lay-outs 
MUŠT SPEAK KNGL1SH. 

FRINGK BENEFITS. 

REMPE C0MPANY 
S4d No. Sakramento Blvd. 

Cfeieago, IU'mois 
An B<quaa opportunlty emoloyer 

MECELLAVEOUS 

TELEVIZIJOS 
Spalvotos tr paprastos 

Radijai 
b? oro v Asfaltavai 

Pardavimas \t taisymas 

M I G L I N A S TV 
<S46 W R9th S t — Tel T7ft-14*8 

kai jvertino suvažiavimą. Mažas 
dalwių skaičius, specialybės pra
nešimuose nedaug klausytojų, ne-

| buvo matyti jaunosios kartos in-
į žinierių, bendrinėse paskaitose žy_ 
' miai didesnis skaičius klausvlojų. 

parodo- balandžio 26 d. Severance kon- j N a u j a j a i A H a s v a l d y b a i v a d o . " 
jvauja arch. Kerelis. 

Diskusijose dėl Alias ateities 
I veiklos, veiklos planavimo ir me-
. todų referentais buvo dr. Kašu-
| ba, inž. E. Malcanas. Moderat. 
dr. A. \Tasvytis. Siūlyta dėti pa
stangų baigusius inžinierius į-

. traukti j skyriaus veiklą, padaryti 

r . . . _^_ j**.**, •,..• . » .. 1 susirinkimus socialinio ir profe-

W~ "f\i^k ' ' ̂ Kk i JltlB^yi 'ini° b e n d r a v i m o vakaronėmis, 
. ^ l l 4 t t l TuĮFrifi iBj" \ £& <^•:esti su trumpais pranešimais 

\ įĖįm Wt H^8 bančius spe-
TEM m i&pĘi Icialistus, sudaryti vienetą, kuris 

V . lĘ^^r^^M^' ,ti\ w1a~'^Wr \'lr^mr¥^ rūpintųs studijuojančiais, kiekvie-
I nais metais padarvti viešą visų 

Stovi iš kairės į dešinę: r.nkuotojas Jonas Zagarskas. dabojas - sienų de-1 b a i g u s i u j u a u Btuos ius mokslus 
koratonus Vitas Damuševičius, stalius lubų specialistas Ber.ius Paulion-.s. -Zį • i • 
dažytojas — medžio užbaigimo specialistas Jonas Citulis. stalius — grindų • P r I s t a t>' r n4 visuomenei, kaip yra 
ir sienų spec. Stepas Butrimas, tapetuotojas R. Jordanas, elektrikas Richar- .daroma su abiturientais, skaityti 
das Duleba, stalius sienų ir durų specialistas Telesforas Duleba. Sėdi sta-; Technikos žodį (inž. Civinskas 
tybminkas. grupės formanas dir. Juozas Duleba, statybą suorganizavo ir • pažadėjo sumokėti penkias 

Edvardas Stepas, elektros ir dekoratyvinių < viešų spe- j p r e n ) ? „ hm]iię praneši
mai turi būti tiktai lietuvių kal
ba. Diskusijose dalyvavo R. Ku-
dukis, J. P. Nasvytis, CiVirtskas, 
A. Miškinienė, L. Brizgienė, dr. 
Butkus, R. Bublys, B. Steponis 
ir kiti. 

P a i e š k o j i m a s 
Giminės iš Iietavos ieško Jucians 

Povilo vaikų: Jucifitės Onos, Juciaus 
Juozapo ir Juciaus Jono, kurie iš Lie
tuvos išvyko 1911 ar 1912 metais j Chi-
cagą ir ten visą laiką gyveno. 

Jei yra kas iŠ ją gyvų, prašoma 
atsiliepti, o jei būtų jau išmirę, tai 
gal Jų vaikai atsilieptų arba kas nors 
žinantis jų likimą prašoma pranešti 
ONA RIMAS adreso: 305 Chestmrt; 
Street,, New Britain, Conn. 06051. 

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

Apdraustas perkraostymaa 
{vairių atstumų 

823 WEST 34tb PLACE 
TeL FBontier 8-1882 

Į S I G Y K I T E D A B A R 

SAVININKAS PARDUODA 6 kam
barių mūrini bungalow prie 67 ir 
Artesian Avenue. Skambint po 3 vai. 
popiet — 

T e l . 778-3260 

KAIP SUDAROM! 
TESTAMENTAI 

— Paruošė — 
dipl. teis. Pranas Šulas 

Fihoteja 

NAUJAS ŽVILGSNIS 
4 batų didelis mūras. Neša 1 6 % 

nuo investuoto kapitalo. Platus lotas. 
Atskiri gazo šildymai. Brigliton Pke. 
J30.000. 

Octagon mūra* 6 Kamb. plius X 
gražūs kamb. "jauoam beūsmente. Oa-
zu šildymas. Z Auto. garažas. Apie 
60 p. lotas. Marquet?.^ Pke. $22,000. 

Uoksas 6 buto, 15 metų mūras. 
Arti Chlcago U w n tr Kedzle. Cla 
pinigas saugus ateičiai ir naudingas. 
174,400. 

Dideli". 5 kamb. 2-jų aukštų, Z0 
metų mūras. 1 v, vonios. Sausas pu
šinis belsmentaa. Blokas J pietus nuo 
Marquette pko. Ir Kedzle. $22,950. 

2-jp aukštų mūras pinigams rinkti. 
Marąuette Pke. Dabar duoda pajamų 
apie $8,000 metams. Viena senute 
negali prižiūrėti Ir atiduoda už 
$40,000. 

lįi ankšto. 2 butai ir 3 auto mū
ro garažas. Fantastiškai rami vieta 
prie pat Marquette pko. Šeimos skl-
rybos verčia atiduoti už $22,600. 

Puošnus 3-jų borų, 15 metų mūraa 
2 auto mūro garažas. Arti mūsų ofiso. 
$48,000. 

2 bntų mftras ir 8 kamb. base-
mente. Garažas. Arti ofiso $28,600.00. 

5 bntų "octojton" originalas. Mo-
dern. viduj. S auto garažas. Gražiam 
Marąuett- Pke. $45,500. 

10 botų mūr. 2 auto mūro gara
žas. Naujas gazo Šildymas. Alumln. 
langai. 60 p. lotas. Arti mūsų. 
$77.000. 

S botų mttr. Ir 2 auto garažas. Arti 
j vienuolyno. Tik $80,000. 

VALD;: REAL ESTATE 
7051 S. Washtenaw AT. RE 7-7200 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

Gerų prekių didelis pasirinkimas Au
tomobiliai, šaldytuvai, televizijos, do
lerių certifikatai. maistas, akordeonai 
2«06 W. 6»th Si. Chlcago, ŪL 60«il». 

TELEF. — WA 5-2787. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 
Plauname ir vaškuojame 

visq rfiSių grindis 
I. BUBNYS — TeL BE 7-5168 

N A M Ų R E M O N T A S 
PRIEINAMA KAINA 

Taisau ir naujai }rengiu vonbis, 
virtuves Ir naujas lubas. įrengiu 
kambarius rūsy. Dažau. 
Sginas. tel. 651-9625 ar 778-6838 

10% — 20% — 80% pigiau mok&ttt 
o i apdraudą ano aenles Ir aatomo-
billo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
1208 H West »5tb Street 

Chlcago. Illinois 
TeL GA 4-8654 

M O V I N G 
KERSNAS perkraasto baldos ir bi
tes daiktas. Ir iš toli miesto ie.di-
nal I rpilna apdrauda. 

TEL. — WA 5-8063 

SIUNTINIAI [ LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave. 
Chlcago, m. 60632, tel. 927-5980 

jau gaunami. 
Tai nauja pagerinta laida. 

< ialistas inž. Arėjas Natkevičius ir Liet. namų direkcijos pirm. adv. Algis j 
Širvaitis. 

DEMOKRATIJA-. 

(Atkelta iš 3 pual.) 

Tačiau jeigu ir demokratiš
kiausiai išrinkti atstovai vado
vaujasi nuomone?, kad jie žino 

parlamentą, kur is dirba su vals- į geriau ir nėra savo sprendimue 

Sią knygą parašė šv. Pranciš
kus Salezas. Ją apdirbo, sutrum
pino ir lietuvišką tekstą patobu-i <5la nuosekliai aptariama* tee 
lino kun. dr. K. A. Matulaitis, j tameatų reikalingumą* ir jų galis. 
\Ą\Q *** nurodoma jų forma Ir paduoda 

| ml pavyzdžiai ne tik pagal J A' 
Autorius laiškų forma kreipia- ^eikiančiua įstatymus, bet ir Vokie 

si į Filotėją (myUmą sielą) su j S l ^ , ^ ! ! ^ 8 ^ ^ 1 3 ^ *"' 
patarimais ir pamokymais, kaip 
gyventi maldingą ir dorovingą 
gyvenimą. Čia yra daug gražių 

Įvairių prekių pasirinkimas, moto-
dkla t šaldytuvai, maistas. dolerlniaJ 
CKKT1FLKATAI IK 4LTOMOBII.LAJ 
OOSMOS PARCELS EXPR£SS 
SIUNTINIAI j LIETUVA 

M . i mmm.»^m m*. •— m Mm.« S 5 0 1 W - ' • t b S*- Chica^), IU. S062S 
B U D S R E A L T Y »**» *° H»L«ted. Chieaco ni. 60«4)8 

minčių bei nurodymų bet kokia
me gyvenimo kelyje. Knyga tin 
ka kiekvienam, kas nėra abejin
gas savo sielos išganymui, kas ieš 
ko tiesos ir siekia geriau supras
ti savo uždavinį žemėje. 

Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Gaunama "DRAUGE" 

Kaina to Legaiiskomis Formomis — 
tUO; be tą termą — CM. 
nilaois gyventojai prašomi pridėti 

5 proc. mokesčiams. 

Gaunama 
$3.50. 

niteotit State gyventojai prie kalno* 
tari pridėti 7*rrr mofcesftu. 

tybės galva, kaip y ra Anglipj^-
arba tokį, kur is funkcijonuoja 

se atsakingi prieš tautą, kas gi 11 - •*- <* 
gali juos sutvarkyti? Tok?, api-

savistoviai, gal net kontro^uoia nasris demokratijoje yra ate: 
valstybės galvą, kaip Ameriko
je. Taip pat demokrat i ja neturi 

nančių rinkimų baimė. Šiuo at-įį 
veju kritiškiausiu instrumentu 

nieko bendro su ekonomija, j i tampa spauda ir televizija, kn-
gali būti tiek kapitalistinėje, tiek į rie turi išlikti r.epajungti vic-
socialistinėje valstybėje, kaip \ nai minčiai, nes rinkikas, negau- į] 

Švedija. Didieji biznieriai daž-! damas informacijos iš keiių \ 
nai rėmė "pralaimėjusį kandida- i krypčių, nustoja nuovokos, ką1 

tą. Taip pa t demokratijos eg
zistencijai nėra būtinas krašto 
piliečių didelis 'ši-ilavinimas. Is
tori ja žino demokratiškai susi
tvarkiusių mažų salų. istorija ži
no ir Hitlerį, pajėgusį išk'lti taip 
apsisvietusiame kraš te . Reika
lingas tėra piliečių noras tole
ruoti ir kitokią nuomone. Pef 
didelis atsidavimas savo princi
pams neišvengiamai pakvimpa 
tironija, nepaisant, kokie tie 
principai bebūtų. 

jam siūlo opozicija, o opozicijos 
pranykimas drauge yra ir demo
krati jos mirtis. Demokratija nė
ra būdas užsitikrinti teisingu
mą, tai t ė ra vien būdas spręs' i 
bendras problemas. Niekas ne
tur i teisybės monopolio, tad, 
nors ir su šypsena suprasdami 
demokratijos demokratiškumą, 
mes kiekvienas vis dėlto nešioja
mės privatų norą dalyvauti gy
venamo krašto 6prendinų dary
mo procese. 

PUIKI DOVANA ŠVENČIŲ IR KITOMIS PROGOMIS 

SV. RAŠTO NAUJOJO TESTAMENTO 
A N T R A L A I D A 

I 8 1 e I i t a 
LIETUVIŲ KL'NIGŲ VIENYBES 
Mecenatas — PreL Juozas Karalius 

Naujasis Testamentas yra praktiško formato: Jrištas kietais virše
liais. Vertimas padarytas gražia lietuvių kalba. Mecenato dėka laida 
parduodama prieinama kaina. 

Gaunama "DRAUGO" knygyne 
Kaina — $5.00 

(nilnois gyventojai prašomi pri46ti 50 centų mokesčiams Ir per. 
siuntimui; kitur gyvenantieji pridekite 25 centas.) 

Gera proga visiems įsigyti Naujajj Testamentą. Siuskit užsakymas: 

D R A U G A S 
4545 West 63rd Street 
Chicago, Iilinois 60629 

Intymiąsias meilės paslaptis ir 
Drauge", kaina gilią gyvenimo išmintį vaizdingai 

atskleidžia klasiškas, pasaulinio 
garso kūrinys 

Šekspyro sonetai 
Į lietuvių kalbą pirmą kartą iš

vertė A. Tyruolis, Goethės, Šilerio, 
Dantės ir kitų klasikų vertėjas. Su 
Šekspyro atvaizdu, autografu, iš
samia įžangine studija ir sonetų 
paaiškinimais. 176 psL, kietais dro
bės viršeliais. 
Kaina $3.00. Gaunama "DRAUGE" 

NAMM PIRKIMAS BEI 
PARDAVIMAS 

BUTŲ NUOMAVIMAS 
BALYS BUDRAITIS 

4369 So. Archer Avenua 
TeL — 254-5551 

BTJTC NUOMAVIMAS 
Namų pirkimas — Pardavimas — 

Valdymas 
Draudimai — Income Tas 

N o taria tas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

645S 8. Kedzle Ave, 778-2283 

TeL W s ft-2737; 2&4-S320 
V. Valastinas. 

"LIETUVOS ATSIMINIMAI" 
Radijo Valanda )an SO meru tarną a-
ls Ne^r Jersey, New York Ir Con-
aecticut lietuviams. Kas šeštadieni 
nuo 4 lkl 5 vai. p. p., 1S WEVD Sto
ties New YorkedSSO k:l AM > »«* 
meg FM). 
Dlrekt. — Dr. Jokūbas i. Stok**. 

14«7 Foroe Dr. 
Mountainsl.lp N. i. 07OM 

TeL 2S2-556& (oode 301) 

Kviečiame taip pat klausytis 
Lietuviškų Kultūriniu Valandų ang
lų kalba, is Seton Hali Universiteto 
radijo stotlea (New Jersey VfSOU) 
(8».& meg. FM) Plrmad. 7:30-8:30 
vaL vak. (Tadovauja prof. J. Štokas). 

INDIJOS RELIGINĖ 
IŠMINTIS 

originali, dalykinė sruarja apie vie
ną iš šviesiausių Indų religijos lai
kotarpių parašyta Vytaato Bagda-
navičiatn 

Kai Azijos religijos šiandien per
ia mums savo mokslą ir kai kai 
kurios jų sąvokos darosi kasdieni
niai mūsų žodžiai, verta yra susi
pažinti, kas tose religijose yra ver
tingo ir ko jose nėra. 

fiia atspaudas vk Draugo kainuo
ja 3 dol. ir yra gaunamas Drauge 
Ir paa platintojus. 

Grazna mūr. bangalow. 5 kamb. su 
valgomuoju. Platus sklypas. 81 ir 
Whipple. 

i H aokSto, 2 botai po 5 karab., 
Jruofttas skiepą*. Gerai užlaikyta*. 72 
ir Campbell. 

S botai Ir biznis. Puikus namas. 
Platus sklypas. Brigrhton Parke. 

4 bntų m&Hnls. Mūr. garažas. Mar
ąuette Parke. Reto gerumo pirkinys 

5 H kamb. mSr. S miegamieji. 15 
metų senumo, atrodo kaip naujas 
71 Ir Artesian. 

K otariataa — DrsndlmaJ 
Income Tas 

ŠIMAITIS REALTY 

M. A. Š I M K U S 
REAJL ESTATE. JiOTAKY PTJBLIC 

DSOOME TAX SERVICE! 
4 2 » S. Mapieffood, TeL 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU I9KV1ETIMAL pildomi 

PILIETTBR9 PRAŠYMAI Ir 
kitokį blanks! 

Maža lietuviška dovana 
• 

Visuose lietuviškuose namuo
se turėtų būti lietuviška vėlia
va. Nėra vietos dažnai didesnei 
vėliavai iškabinti, bet galima 
laikyti mažą vėliavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinaciją su 

2 9 5 1 W. 6 3 St. — 4 3 6 - 7 8 7 8 A x B e r i k o a vėliavukę. Dienraščio 
"Draugo" administracija gali 
pristatyti tokias mažas, gražias 
vėliavukes, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėlavos kainuoja po 
$1.25, (reikia pridėti 5 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Ulinoia 
valstybėje). Užsakymus siųski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rd 
S t r ee t Chicago, DL 00629. Biznieriams apsimoka skelbtis 

dienraštyje "Drauge". 

/ i 



M ŪSŲ KOL O NI J OS £ 
Roche^ter, N . Y . 

PASITRAUKIMAS IS TĖVYNĖS 
PATEISIXAVUS, JEI* 

ISIPAREIGOIAMA KOVOTI 
UŽ ŪKUSIU LAISVC 

Gruodžio 20 ir 30 d Simas Ku
dirka ir jo šeima vietos' lietuvių 

i mas Sakadokkis. Simas Kudirka nerasi ir jos negausi. Važiuokite 
dėkodamas lietuvių visuomenei į Lietuva, bot būkite budrūs, sa-
už neįkainuojamas pastangas kė Kudirka. 
kovoje dėl jo išlaisvinimo, iškė-! Vakare 7:30 vai. Sv. Jurgio pa
le, kaip jis teisingai pavadino, : rapijos salėje sausai prisikimšusio-
dabartinę Rusijos imperiją G u l a - j e lietuvių ir svečių, Simą Kudir-
go salynu, jos nežmoniška elge-jką ir jo šeimą pristatė Kudirkai 
s{ tiek su nekaltais kaliniais , tiek priimti kom.pirm.prof. dr. A. Kli-
a su visais pavergtų tautų £mo- mas. Kun. Dyburiui sukalbėjus 

buvo šiltai [r dosniai sutikti. Gai- nėmis, bei pačiais paprastais ru 
la, kad pasitikimo aerodrome va- sais. Visais laikais pavergtieji Ru-
landa buvo pranešta tik prieš sijos žmonės privalėjo kovoti ir 
pusvalandį, lietuvių radijo prog- mirti tiek už carų Rusijos, tiek ir 
ramos metu. Bet ir tai didokas dabar už Gulago imperijos impe-
būrys lietuvių juos aerodrome rialistinius tikslus. Žmonių pasi-
entuzias:ingai sutiko ir pasveiki- traukimas iš Lietuvos ar ir iš ki
no. I tų pavergtų kraštų yra ypatingai 

Kiek pailsėję Birutės ir Vito-; pateisinamas, jei jie įsipareigoja 
lio Litvinu namuose. 11:45 va i . ' stoti kovon už Gulago imperijos 
atskubėjo dalyvauti Jaunimo žmonių laisvę. Po Stalino niekas 
kongreso proga suruoštose pa- nepasikeitę Gulago salyne, todėl 

maldą, po sveikinimų, S. Kudir
ka, kaip ir susitikime su jauni
mu, jautriai- dėkojo už stebėti
nas lietuvių visuomenės pastan
gas dėl jo išlaisvinimo. Jis jaut
riai klausė, kas būtų atsitikę, jei 
būtų niekas jo neužtarę, nekėlę 
jo laisvės teisėto reikalo? Grei
čiausia, aš nebūčiau gyvas, ne
būtų man reikėję Vilniuje KGB 
policijai sakyti nuobodžius paro
dymus? Tai štai, ką pada*ė jū 

ATPAŽINO SKELBTĄ 
Policija nustatė, kad trečiadie

ni Palos Hills mibk j ras tas ske-I 
lėtas yra Dovydo Cuilivan. 26 
m., priemiesčio YVorth gyvento
jo. Tėvai buvo pranešę, kad jis 
dingęs įugsėjo menes). Nerasta 
i-nevartos žymių. Net ir pinigai 
tebebuvo jo drabužiuose. 

GAISRAS DĖL Dl J I 
Prasisunkus iš vamzdžių kū-

i enamoms dujoms, Huntley 
I riemiesty Mugavero namuose i 
:ilo gaisras, kuriame žuvo 3 m. : 

mergaitė. 

PAVOJUS G E L E Ž I N K E L I O 
] 

Rock Island geležinkelis, api-i 
mantis 7,500 mylių, reikalingas \ 

Į 100 mii. dolerių paskolos. Jei ne- į Į 
dr. A. Klimas, globėjas dr. J. Dė-1 S a u s tos paskolos iš vyriausy-
dinas. sb. — į kės, yra pavojus užsidaryti, š i 

SKULPT. VAŠKIO PARODA g C 

DRAUGAS, peuktadicrus!, 197b m. sausio men. 17 d. 

Rochesteryje Pranas Budrys įteikia 
500 doL S. Kudirkai. 

Nuotr. J. Jankaus 

maldose, kurios įvyko tuoj po ir Kudirkai nieko daugiau nelikę, ,sų gitus žmoniškumas, pagarba 
Rochesterio lietuvių pamaldų. Šv. kaip su ašaromis palikti savo tė- i žmogaus žmogui, sakė Kudirka. 
Mišias atnašavo Toron to l i e t vyne. Kudirka labai jautriai pri- • Reikia, kad už tiesą ir šviesą bū-
Prisikėlimo parapijos kleb. k u n Į sipažino, kad jis čia esąs pasikei- į tų kovojama dabar, ji ginama vi-
Augustinas Simanavičius. Jis sa- tęs tik išorėje (geriau apsirernĮsu aktyvumu, visomis išgalėmis, 
vo pamoksle didžiausią dėmesį ges), bet ne savo dvasioje. Tegul:visu budrumu. Okupacijos ne
kreipė į lietuvių jaunimą, pabrėž- Bimbos ir kiti dabar važiuoja į gandas, kurie prabilote, išgelbė
damas lietuvių jaunimo lau--Lietuvą, o ne po mirties pelenų i jote, nes tironas pabūgo tiesos, 
kiančius u/davinius ir darbus dėžutėje. Toliau jis kalbėjo, kad j vienybės, aktyvaus įsikišimo ne 
Lietuvos laisvės kovoje ir lietu-iirž 2mogaus Teisių deklaracijos i tik jūsų, bet ir laisvojo pasaulio 
viais išlikimo reikale. į 13 punktą reikia užmokėti ilgais I į tą nežmonišką, barbarišką 

Tuoj po pamaldų, parapijos 'kalėjimo metais. Žmogaus Tei-1 veiksmą. Gulago imperijoj esan-
salėje jaunimo susitikime su Ku- 's ių deklaracijos, kurią neseniai!čaos pavergtos tautos kenčia di-
dirka, Simą Kudirką pristatė Ro- ' pasirašiusi ir Sov. Rusija, ten jos i džiausią demoralizaciją, išnaudo-

į jimą, jos yra sulyginamos su pa-
Į prasčiausia rusų žmonių ekono-1 
mine būkle, kurie per šimtme- i 

i čius nežinojo, nei kas yra laisvė, 
nei kas yra pasiturintesnis gyve-

: nimas. Kolektyvinė sistema ir 
i anų laikų baudžiava yra tapatiš- j 
į ka, tik kiek kitaip apipavidalin-
[ ta. Mes turime kovoti už visus 
• pavergtus žmones. 

Simo Kudirkos jautriai išgy-
i venta kalba truko apie valandą 
! laiko. Nors jis laisvėje jau du mė-
jnesiai, bet patirti keturių metų 
į jo kančios vargai ir skausmai dar 
i yra giliai įsispaudę jo veide ir lai-
! kysenoje. Atrodė, kad S. Kudirka, 

L. Zaremba laužo plotkeię su LB apyl. kaip ir anie lietuviai kunigai 
Nuotr. V. Bacevičiaus j drauge su--vysk. Matulioniu tik 

, j grąžinti apiplyšę, išbadėję iŠ So-
lovkų salų kalėjimo per Maskvą 
į Lietuvą, spaudos atstovų pri
ėmime, Kaune, nors ir buvo suso
dinti už gausiai apkrautų stalų 
valgiais, vis da r dairėsi, ar už jų 
nugarų nestovi žiaurus enkave-

Sdistas. Jie tada nedrįso nei drą-
!siau prasitarti, nei laisviau paju-
| dėti. 

Po Simo Kudirkos jautrios kai 

Sausio 25-26 dienomis, Rockes 
terio LB kultūros skyrius ruošia 
skulptoriaus Petro Vaškio kera
mikos parodą. Parodos atidary
mas įvyks sausio 25 d., 8v.v., Šv. 
Jurgio parapijos patalpose, 555 
H u d s o n Ave. i r tęsis sekančią die
ną n u o 10 v a i rvto m * va! 

s enumo. 

vių kolonijų aplankęs su savo pa
rodom ir yra dažnas parodų ren
gėjas taip pat ir amerikiečių tar
pe. Šiuo metu Petras Vaškys dės
to keramikos ir komercinio me
no mokslus Philadelphia College 

ryto iki Z val.poįof A r t i r y r a t ų s k y r i ų v e d ė j a & 

pietų. Atidarymo metu skulpto-; Rochesterio ir aoylinkiu lietu 
nus Petras Vaškys skaitys paskai- j v i a i m a i o n i a i kviečiami atsilan-
tą apie kurejo idėjų atsiradimą. k y t i | š i ą r e t ą p a r o d ą _ 

Petras Vaškys yra daug lietu-' Živilė Tamošiūnienė 

Skautui vyčiui, skautininkui, puik. J. Šarausko 
S. V. židinio nariui 

A. f A. 
ALBERTUI AUGUSTINUI 

ŠEIMAI ir GIMINĖMS reiškiame 
mirus, 

gilią užuojautą. 

Pulk. J. šarausko S. V. židinys 

Clevelando pensininku kūčios. Kun. 
pirm. J. Malskiu. 

C L E V E L A N D O Ž I N I O S 
(Atkelta iš 4 psl.) 

žadėjo nupirkti gero alučio sta
tinę, o rengėjai parūpins virtų 
žirnių ir lietuviško sūrib. Visi, 
kas domisi diskusijų tema, mielai 
kviečiami. 

DR. P. J O M KAS IR 
ST. BARZDUKAS 

Vasario 22 d., šeštadieni, Lie
tuvių namuose LB apylinkė ren
gia pranešimą - vakaronę, kur 
išgirsime dr. P. Joniko paskaitą 
"Kodėl Lietuvių kalba nebuvo 
oficialioji kalba"? ir PLB garbės 

pirm. Stasys "Barzdukas aptars 
naująjį P. Joniko veikalą ''Lietu
vių kalbos istoriją". 

LITUANISTIKOS KURSAI 

A. f A. 
ALBERTUI AUGUSTINUI mirus, 

jo žmoną GIEDRC, sūnų ANBRIŲ, mūsų mokyklos 
mokini, ir kitus sūnus bei dukrą nuoširdžiausiai už
jaučia 

Čikagos Aukštesnioji 
Lituanistuos mokykla 

S P O R T A S 
(Atkelta iš 2 pusi . ) 

4. slidinėtoja Proell, Austrija, 
5. plaukikė Richter, Rytų Vo

kietija, 
6. plaukikė Ender, Rytų Vo

kietija, 
7. iengaatletė Vi l shas , Rytų 

Vokietija. 
8. lengvaatletė Melnik, Rusija 
9. lengvaatletė F u c h s , Rytų 

kietija, 
10. plaukikė Babashoff, Ame

rika. 
įdomu, kad boksininką Muha-

med Ali ne Washingtono "Stars 
and Stripes" statė pirmon vieton, 
bet vokiečiai ir prancūzai. 

— 1975 m. Europos krepšinio 
pirmenybės įvyks birželio mėn. 
Jugoslavijoje. Galės dalyvauti tikį 
12 rinktinių kurių 8 jau kvalifi-
kavosi pereitose pirmenybėse. Li
kusioms 4 vietoms kvalifikacija 
itin sunki, nes 18 rinktinių var
žysis kvaiifkaciniame t u r n y r e 
gegužes mėn. Vokietijoje. IŠ tri
jų grupių po 2 pateks į finalinę 
6 komandų grupę, iš kurios dar 
2 turės nubyrėti. 

Europos pirmenybėse 12 ko
mandų bus suskirstyta į 3 gru
pes, kurių priekyje jau pateko A 
grupėje: Rusija ir Čekoslovakija, 
B — Ispanija ir Bulgarija ir C 
— Jugoslavija ir Italija. 

Studentai, aukštesniųjų mo
kyklų mokiniai, baigę lit. mokyk
las ir visi kiti lietuviai, norin-jbos, ilgai dar užtruko vakaronė 
tieji pagilinti lituanistinių daly- j su Simu Kudirka, nes gausiai šu
kų žinias, prašomi registruotis' sirinkę norėjo su juo i r jo šeima 
pas LB apylinkės sekretorių J. Į susitikti, pasikalbėti, įteikti savo 
Žilionį, tel. 486-5275. V. R. i asmenišką dovanėlę. Stambiau-

DR. MINDAUGAS P A m E N I s j I V ^ t * ^ ^ J ™ * * 
Budrys, Rochesterio miesto mo-

Dr. Kazimiero ir Onos Pautie-j tykių, darbininkas ir nuosavybių 
nių sūnus Mindaugas, kaip jau i pardavėjas Aleks. Beresnevičius 
Drauge buvo rašyta, baigęs! i r žmona Agnė 100 dol. ir su 100 
odontologijos fakultetą Cokcm-

A. t A. Kpf. BRONIUI JASUI mirus, 
jo ŽMONAI, SŪNUI ir DUKTERIMS su šeimomis ir 
kitiems giminėms reiškiame gilią užuojautą. 

Vincas Ruseckas ir šeima 

bus. Ohio , gavo dantų gydyto
jo diplomą. Jaunasis daktaras su 
žmona Dalia (Bilkevičiūte) sau
sio mėn. vidury išvyksta į Virgi-
nią, kur dvejus metus dirbs ka
riuomenės ligoninėje kapitono 
laipsny. 

Jau penktas lietuvis - lietuvė 
iš Clevelando baigė odontologi
jos mokslus. Dr. Giedrė Matienė 
(Natkevičiūtė) sėkmingai verčia
si praktika Brecksville prie Cle
velando, dr. Kristina Stankaitytė 
— Chicagoje, dr . Viktoras Stan
kus turi savo kabinetą Riclimond 
Hts — Clevelando priemiesty, 
dr. Dainius Degesys — atidaro 
savo kabinetą Euclid, Ohio. Ne
trukus da r dvi lietuvaitės kleve-
landietės baigs odontologijos 
mokslus. 

Džiaugiamės gražiu profesio
nalų prieaugliu! 

dol. įrašė nariu į Lietuvių Fon- ; 

dą. Prie įėjimo buvo surinkta 717 
dolerių. Rytojaus dieną Simą Ku
dirką ir jo šeimą priėmė miesto 
meras savo įstaigoje. 

Simą Kudirką ir jo šeimą dvie
jų dienų viešnagės metu nuošir
džiai globojo Birutė ir Vitolius 
Litvinai savo erdviuose namuo
se. 

— Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas bus vasario 
24 d. Lietuvos laisvinimo klausi
mu pranešimą padarys prof. dr. 
Jonas Genys, svečias iš Wash-
ington, DC. 

—• Rochesterio lietuvių jauni
mo teatro sambūris sausio 19d. 
Clevelando lietuviams suvaidins 
V. Kudirkos satyrą "Viršinin
kai", scenai pritaikė rašyt Jurgis 
Jankus. Grupes režisorius And
rius Cieminis, grimorius St. Il
gūnas, kalbos prižiūrėtojas prof. 

A. f A. 

KUN. KAZIMIERUI PETRAUSKUI mirus, , 
seserj ADELC BRIČKIENĘ, artimuosius IRENJJ ir j 
JU0ZJ& RAUDONIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kar- j 
tu liūdime. 

Sigute ir Juozas Užupiai 

A. t A. JADVYGAI EKERTAITEI mirus, 
p. MARIJAI EIDRIGEVIČENH, p. ELEI EKERTAITEI 
p. IDAI RUTKAUSKAITEI, p.p. SPRINDŽIAMS ir gi
minėms reiškiame gilią užuojautą. 

Ričardas ir Gražina Pauliukoniai 
ir Janina Ūsiene 

A. f A. 
ALGIUI R U D Z E V I Č I U I 

tragiškai žuvus, tėvus Konstanciją ir Juozą, dukrą 
Teresę ir sūnų Liną Rudzevičius bei gimines gilaus 
skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime. 

M. Bonatiene, E. ir J. Butkai 
K. ir A. Bulotai, A. ir J. činšai 
A. ir Br. Dūdai, B. ir A. šimkai 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
S240 80 . HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252 
RADUO tR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATT. 

8PALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

P A D Ė K A 
A. + A. DUKRELĖS GRA2INOS netekę, sulaukėme dat« užuo

jautos ir pagalbos mūsų skaudžiausioje nelaimėje, už ką re.sk.ame 
gilią padėką: 

J. E. vyskupui Vincentui Brizgiui, Lietuvos Generalinei konsulei 
poniai Juzei Daužvardienei, kanauninkui Vaclovui Zakarauskui, ope
ros solistui Arnpidui Voketaičiui. muzikui Alvydui Vasaiciui. \ 
Vladui Baltrušaičiui ir visiems, pareiškusiems savo pagarbą mūsų 
mirusiai dukrelei ir suraminimą mum-. 

Tariame širdingą ačiū už Sv. Mišias, aukas, gėlt-s, užuojautas, 
išreikštas asmeniškai, laiškais, spaudoje ir dalyvavimą laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame dukrelės artimiausiems draugams Nijolei 
ir Arnoldui Vokeiaiciams už rūpestį ir dukrelės globą ligoje bei pas
kutinėje jos kelionėje. 

Nuoširdžiai dėkojame Onai ir Jonui Gradinskams, pasiėmusiems 
didelę mūsų rūpesčių dalį. 

Nuoširdžiai dėkojame Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir kitiems 
skautų-čių vienetams, jų vadovams, karsto nešėjams ir laidotuvių 
direktoriui p. D. Petkui 

Dukrelės laidotuvių proga pinigais buvo suaukota: I. šventoms 
Mišioms 508 dol. 2. Lietuvių Fondui 735 dol. 3. Lietuvos Dukterų 
draugijai 363 dol. 4. Balfui 35 dol. 5. Vydūno Jaunimo Fondui 95 dol. 
6. Tautos Fondui 10 doL 

Aukas, paliktas mūsų nuožiūrai, ir aukas be parašo mes paskv-
rėme šv. Mišioms. 

Vietoje pietų laidotuvių dalyviams, aukojame: 1. Lietuvių Fon
dui 500 dol.. 2. Balfui 100 dol. 3. Lietuvos Dukterų draugijai lOOdol. 

Dar kartą visiems ir visiems nuoširdžiai dėkojame. 

Skausme likę be savo dukrelės 

Gražina ir Kazys Musteikiai 

Laidotuvių Direktoriai 

MAŽMA 
8843 SOUTH WESTERN AVENTE 

AER-CONDITIONED KOPLYČIOS 

TRYS MODERNIŠKOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

REpublic 7-8600 REpublic 7-860' 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL KOME 

— TĖVAS IR S Ū N U S — 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst St. Tel. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S, 50th Ave., Cicero T0wnha!l 3-2(08-09 

ATKSTB AUTOMOBILLAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Callfornia Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas YAids 7-1741 

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI 
Lietevk} Leldotvvfcj Direktorių Asodacijon Narte! 

ANTANAS M. PHILLIPS 
ISOT S. LTTCANICA AVE. TeL TArde 7-S401 

STEPONAS C. LACK (LACKAW!CZ) IR SONOS 
M14 W. 2Srd PLACE TeL Virgiui* 7-6672 
8424 W. 69th STREET Tel BEpabiM 7-1213 
L102S So«tfaweat B%hw*y, P&loe B1U» Iii. TeL 974-441* 

PETRAS MELIONAS 
484* E. CAJUBORNL4 AVE. TeL LAfayetta S-ST7* 

POVILAS J. RIDIKAS 
tSM «. HALSTED iTREET TeL YArds 7-1911 

JURGIS P. RUDMIN 
tSIS R. LTTCANICA AVm. TeL YArfa 7-11SS-3* 

VASAITIS - IUTKUS 
1444 • . Mik A V * OtCKBO, OJL Tel OLTTBJ*. t-1003 

. 



X Kun. V y t Bagdanavieius 
pasakys pamokslą katalikų -
evangelikų pamaldose sausio 19 
d.. 5 vai. p. p., Marąuette Parko 
presbiterijonų bažnyčioj. 65 ir 
California gatvių kampe. 

X ĮJusė Dargienė, Simo Ku
dirkos pagerbimui pirm., praėju-

x Marijonų bendradarbių ' ;ią savaitę sugrįžo iš Floridos ir 
Brighton Parko okyrius rengia ; intensyviai tvarko užbaigiamuo-
susitikimą ši sekmadienį, sausio • sius darbus. Bankete dainuos 
19 d., 1 vai . p. p. pirmininkės : sol. Pr . Bičkįenė ir gros Neolitu-
namuose, 2439 45 Place. Narės | anų orkestras. Bankete gausiai 
ir svečiai kviečiami atsilankyti. ; dalyvaus ir kitų tautų organiza-
Bus įvairių vertingų dovanų ir cijų atstovai, 
kavutė su pyragais. Ta proga x Arūnas Kaminskas vado-
na rė s galės susimokėti metinį j vau ja Lietuvių evangelikų liute-
mokestį. j ronų "Tėviškės" parapijos jau-

X Pokalbis - simpoziumas su i nimo rateliui. Ratelio nariai 
Vaclovu Sevruku, vienu iš ak- ; ruošia vakarus, vaidinimus, pa-
tyvių Sovietų disidentų, ruošia- skaitąs, diskusijas ir aktyviai 
m a s šį sekmadienį, sausio 19 d., dalyvauja parapijos gyvenime. 
5:30 vai. vak. Jaunimo centre, i x Aldona (Balytė) ir dr. 
Simpoziume taip pat dalyvaus 4ohn Valicenti neseniai atsikėlė 
Danguolė Kviklytė, prof. Z. Re- gyventi į Downers Grove, Illi-
kašius. istorikas Saulius Girnius, nois ir pradėjo leisti savo dukrą 
Vadovaus prof. dr. T. Remeikis. Kristiną į Lemonto lituanistinę 
Kviečiami visi dalyvauti. 

x sve. Marijos Gimimo Mo
kyklos motinų klubo susirinki
mas įvyks pirmadienį, sausio 20 
d., 8 v. v., mokyklos salėje. Su
sirinkimas prasidės punktualiai, 
nes atsilankys arkivyskpijos 
švietimo tarybos atstovas ir su
pažindins su naujausia pagelbi-
ne mokslo priemone — televizi
ja , kuri bus naudojama katali
kiškose mokyklose sekančiais 
metais. Po paskaitos, penkto 
skyriaus mokinių mamytės pa
vaišins kavute. 

x Nauji audimo ir mazgų ri-

mokyklą. Valicenti šeima anks
čiau gyveno Midland. Mich. 

x Norbertas ir Filomena Ta-
ruliai, Chicago. 111.. prisiuntė 
auką savo dienraščiui stiprinti. 
Dėkojame 

x Cliicagos lietuvių Pir
myn" choras turi apie 50 narių. 
Maždaug pusė narių yra Ame
rikoj gimę Lietuviai, kita pusė 
Lietuvoje. Choras gražia veikla 

Čiurlionio ansamblis, švenčiąs 35 metų sukaktį. Nuotr. J . Garlos 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
i Valdybos rinkimai praėjo be į ir "Kur banguoja Nemunėlis". 
didelių sunkumų, pas i t raukus iš: Dainų žodžius iliustravo atitin-
valdybos Genovaitei i r Antanui kan tys vaizdai skaidrėse. 

SAKIŲ KLl'BO 
SUSIRINKD1AS 

Sausio 5 d. Petronėlės svetai-; Kevėžams jų vieton išr inkt i J. 
nėję susirinko daugiau 60 klu
bo narių aptarti svarbius reika
lus 

Klubo pirm. J. Laurinaitis 
pradėjo susirinkimą pasveikin
damas dalyvius ir patiekė tos 
dienos darbotvarkę. Pasidžiaug
ta, kad per šį laikotarpį mirusių 
narių nebuvo, visi sergantieji 
pasveiko. Praeito susirinkimo 
protokolą skaitė J. Vasiukevi-
tius, protokolas priimtas. Val
dybos pirm. J . Laurinaitis pra-

parodo, kaip visiems kar tu su- Į nešė kas buvo nuveikta per 
praeitus metus, turėta dvi ge
gužinės, derliaus šventės, vaka-

tariant galima atsiekti gražių 
laimėjimų. 

x Bronius Ginčauskas, Ham-
mond, Ind, parėmė "Draugą" 

rienė ir platinamos knygelės lai
mėjimams. Iš visų renginių tu-

šimo kursai prasideda šiandien, į 20 dolerių auka. Nuoširdžiai dė- į reta kiek pelno. Neturint pilnai 

Vasiukevičius ir A. Borukevi-
Dr. Adomavičius paskaitė hu

moristinį laišką iš Lietuvos. 
čius. š i u metų valdybos sąsta- j klausytojuose sukėlusį liūdną 
ta s : J. Laurinait is , pirm. A. Bu-įnusišypsojimą. Toliau jis papa-
rokevičius vicepirm., J . Vasiuke-j šakojo apie kultūrinių valandų 
vičius, protokolų sekret . J. į rikslą, ka ip dvasios tobulėjimą 
Skaura, fin. sekret., M. Abro- į žmoniškume. Todėl prašė saviš-
mavičienė. kasininkė, E . Pake- kių ir svečių dalyvauti progra-

penktadienį. 7 vai. v. Jaunimo 
centre. Keramikos kursai bus 
pirmadieniais 7 v. v., o ne t re 
čiadieniais, kaip buvo skelbta. 

X šv. Kryžiaus ligoninė sau
sio 22 d. organizuoja gyvybės 
apsaugos dieną, kurioje bus pri

jojame. paruoštos praeitų metų apyskai-
x Eduardas Sipavičius, Chi- i tos. kadangi sirgo kasininkė M. 

cago. I1L atnaujindamas prenu- į Abromavičienė, bendras pelnas 
meratą pridėjo 10 dolerių auką \ per 1974 metus nėra žinomas, 
savo dienraščiui sustiprinti. La- į Apytikriai apskaičiavus su ne-
bai ačiū. i dideliu pelnu susirinkimas pa-

x Aukų po 3 dolerius pri- ! skirstė aukų spaudai, radijams, 
simintas gėdingas aukščiausio I siuntė: J. Ozalas. Ona Zukaus-: Balfui 25 do!.. Bražinskams 25 
teismo sprendimas leisti žudyti i kas; 2 dol. — V. Dunderas; 1Į dol. Viso paskirta aukų 150 dol. 
negimusius, bus kalbama apie! dol — St. Rupeika. Dėkojame. Buvo svarstyta Įstatų pakeiti' 

turienė, įvairiems reikalams. 
Parengimų komisija ir talki

ninkai M. Mockaitienė, N. Dum
čienė. A. Vasiukevičienė, H. Lec-
keat. K. Krikščiūnas, J. Kalys, 
J . Staška, p. Galeckas, p . Alu-
*5enė ir O. Didžbaiienė. P i rm. J. 
Laurinai t is padėkojo visiems 
sutikusiems darbuotis , prašė 
glaudaus bendradarbiavimo klu
bo veikloje. 

LIETUVIŲ ABITURIENTŲ 
ŠVENTĖ 

Pavasar is artėja, o su juo 
pavasario šventės pobūviai Chi-
cagos lietuvių tarpe jau tapę 
tradicija. 

mose savo įnašais pagal suge
bėjimą: mene, poezijoje, gera 
mintimi pasakojime bei bran
džiu pamokančiu žodžiu taikos 
dvasioje, t iktai be subjektyvios 
kritikos, be asmeninių a r grupi
nių užgauliojimų, su tolerancija 
i r įžvalgiu supratimu kiekvieno, 
be sk i r tumo tautos, rasės, pa
saulėžiūros ir tikėjimo. 

Čia pa t pris tatė eiles kurian
čią Sodybos gyventoją Juoze ' šelis." Po jo — pasaka Jonukas 
Marinienę, kuri paskaitė savo ir Gretutė, bei kiti vaizdai, 
elegiją J ą sekė dainos mėgėjas Tiems tautiečiams, kurie ne-
Marcelinas Čepulionis. sodriu i turi galimybės šventadieniais 
baritonu padainavęs "Už jūrių- ''• pasižmonėti, minėtos kultūrinės 
marių, už vandenų..." i valandos veiks kas sekmadienį, 

An tanas Kevėža skaitė savo 3 vai. dienos Galima pasinaudo-

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Inž. Algimantas Gečys, 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas, LB krašto 
valdybos vardu pasiuntė laišką 
kongresm. Joshua Eilberg dėl 
JAV Imigracijos tarnybos pa
skelbtų kaltinimų Lietuvos suki-
liminei vyriausybei. Laiške pasi
sako prieš kongr. Eilberg, kaip 
JAV Atstovų rūmų imigracijos 

natūralizacijos pakomisės 
pirmininko, iškeltą Valstybės de
partamentui siūlymą kreiptis į 
Sovietus su prašymu surasti liu
dininkus apkaltinti "nusikaltė
liams". 

— Philadelphijoje leidžiamas 

milijoninio tiražo dienraštis 
"The Evening Bulletin" š. m. 
lapkričio 8 d. laidoje išspausdi
no Danutės Pliuškonytės ir Vi
dos .Bendžiūtės laišką redakcijai 
dėkojantį už vedamąjį straips
nį Kudirkos klausimu. Laiško 
autorėms pažymėjus, kad jos 
esančios Philadelphijos LB 
Aukštesniosios lituanistinės mo
kyklos mokinės, laikraščio re
dakcija sulaukė užklausimų dėl 
galimybių Philadelphijoje mo
kytis lietuvių kalbos. 

— \Vasbingtoiie buvo suruoš
tas S. Kudirkos priėmimas. Ja
me dalyvavo šie senatoriai ir 
kongreso nariai, sen. James 
Buckley (R- N Y ) , sen. Charles 
Percy (R. UI.), sen, Robert 
Griffin (R. Mich.), s e n Jacob 
Javits (R NY) , sen. Jesse 
Helms ( R NC) ir kongresma-
nai Robert Hanrahan (R. 111.), 
Morgan Murphy (D. EI.), Ralph 
Metcalfe (D. BL), George 
O'Brien (R. BL), Ralph Regula 
(R, Ohio), Gus Yatron (D. 
Penn), Ed. Derwi:iski (R- EI.), 
Samuel Strat ton (D. NY) , 
Frank Horton (R. N Y) , Robert 
Huber (R. Mich.), Peter Fre-
linghuysen (R. N J ) . 

ITALIJOJ 
— Prel. L. Tulaba, grįžęs iš 

JAV, buvo stiprokai susirgęs, 
bet šiuo metu jau pamažu 
sveiksta. Prel. Z. Ignatavičius ir 

Po to, Kazimieras Jankauskis 
pardavė kelias Vyčių choro Ka
lėdų giesmes, užrašytas Alvudo 
kūčių šventėje. 

Po trumpos pertraukos už
kandai, dr. Adomavičius prane
šė neliksmą žinią, jog artėjame 
prie gripo epidemijos- Įspėjo vi
sus didinti kūno atsparumą svei 
ku maistu ir poilsiu. Ypatingai 
seniems žmonėms ir ne seniams, 
turintiems bet kurio kūno orga
no ydą, patarė būti atsargiems. 

— Visi turime didinti atspa
rumą, nes atsparumas daug 
reiškia — pakartojo dr. Ad. — 
kad išvengtume "flu", jau besi
sukinėjančio kitose valstijose. 

Po to buvo parodytas links
mas filmas "Dainuojantis par- j p r e l . K. Razminas neseniai grįžo 

iš ligoninės, kur ilgesnį laiką 

kūrinį, sk i r tą Sofijos Oželienės 
Liet. Moterų federacijos klu-; garbei, parašiusiai knygą "Die-

ti ir valgiu, nes užkandinė vei
kia visą dieną. Tačiau mokslinės 

bo ruošiama per Atvelykį Vely- Į nų Vitražai" . Ji dėkojo kūrėjui kultūrinės valandos, su medici-

x 
vas . 

ALIAS 
8-15 d. d.. 

nės kapeliono pagalbininkas a t - madienį. 2 vai. p. p. parap. 
laikys šv. Mišias, įriti kartu pa- sporto salėje. 
simels. x Cicero LB apyl. valdyba, 

~ . . . . vad. A. Markelio, narėmė 2O0 Centro valdyba , , , _. TT J TT „ c°l- auka Cicero lituanistines Harder Hali. , , , . „ - , • • • cjoVv̂ ncT CT^^.^^„ ~. mokvklas rengiamo tradicinio 
feeDnng, Floridoje, rengia atos- , * , . . , 
loginę rajoninę konferenciją. J * " 2 p r ° » a - k u n s 2*" S1 

Numatytos sekančios paskaitos:: ****** P ^ p i j o s salėje. 
Dr. Edm. Ringus — Tema bus 
paskelbta vėliau: Dr. J. Valai
t is — "Rūkymas ir plaučių vė
žys." Inžinerijos temos J. Jurkū
nas — "Industrinė s ta tyba" ir 
J. Talandis — "Institucinė, re

gą. 

kų s ta lo popietė ir lietuvių abi- Į už dėmesį, dėkojo ir dr. Adoma 
turientų Chicagos ir jos apylin- J vičiui už globą Sodyboje, k u r 

š-
So-

j laukė susidomėjimo ir gražaus I dybą reikėtų pavadinti dr. Ado- Į tas gretimas namas, pareikala-
| pr i tar imo lietuvių ta rpe . j mavičiaus vardu. A n t Kevėžai į vęs pertvarkymo, sugaišino visą 

nos daktarų ir kitų profesionalų 
paskaitomis, bus kartą per mė
nesį, kaip ir ankstesniais me
tais. Daug laiko atėmė nupirk-

-jdens Laiką. Šio namo butų r - o 
rJninkams pavasį jau baigiasi 

.uvių pagyvenusių pensininkų ir 
-.e ver.sininkų norėtų apsigyven-

zidencinė s ta tyba. : Be akademi
nės dalies — golfas, meškerioji
mas, tenisas, plaukimas ir ki tos 
atostoginės pramogos. Registra
cijos mokestis 10 dol. Dėl pilnes
nių informacijų skambinkit — 
i. Baris, tel. 354-9354 (pr.) 

x POPIETE m Lietuvos Duk
terimis rengiama šį sekmadienį. 
sausio 19 d.. 3:30 vai. p. p. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose. 

x Julija Cijūnėlienė po sėk 
mingos operacijos grįžo namo, Į 
bet dar keletą savaičių turės gy
dytis savo namuose. 

x Aukų po 5 dolerius pri
siuntė: 

Natalija Išganaitis. Hamtra-
mek. 

Ramutis Rūbas. Cicero, 
Bronė Tomkus, Owings Mill, 
Ant. Kovera. Chicago, 
A. Voketaitienė. New Haven. 
Kun. Juozas Grabys. Water-

vliet. 
Anna Kriščiūnas. Chicago, 
Pe t ras Subačius. Chicago. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame. 
x l 'ž a. a. prH. Juozo Kon-

Po susirinkimo vyko vaišės. I Pereitų metų abiturientų po- paraginus, visi Oželiene: sugie-
puikiai papuošti stalai darbščių- j būvį prisimenant , norėtųsi , kad dojo Ilgiausių metų. 
jų E. Paketurienės, M. Abroma- J ir šių metų abitur .entai , tėve- Esant tr i jų Karalių Šventei, 
vičienės, P. Laurinaitienės ir i liai ir jų svečiai, turė tų progos Alfas Brinką kalėdinėm nuotai-
kitų. pasidžiaugti šia gražia jaunimo kom posmavo mistinj tekstą 

I švente- Tai nuopelnas ne vien apie didžią naujieną gimus Kris- ti Lietuvio Sodyboje, jau iš anks 
x Mikalojaus Ivanausko foto\ L.M.F. klubo, bet i r da rbš t aus tui. Ir apie Karalius, skubėjų- to galėtu užsiregistruoti. 

-grafikos "Šviesa iš šviesos" pa-! motinų komiteto, kur į sudarė sius Jį pasveikinti. O. Algminienė. 
! rodą bus publika: atidaryta Ma-' P i r m - s - Bacevičienė. S. Jelio-
rijos Aukštesn. mokyklos Meno n i e n ė - A Grinienė, -S. Labanaus-

' galerijoj šį šeštadienį ir sekma-1 k i e n ė v Tumasonienė ir J . Val-
| dienį„ sausio 18 ir 19 d. nuo 1 į d i e n ė - G - š - 1 9 d- 6 v a L v a k -
i iki 6 vai. vakaro. 6727 South i puošni Sabre Room salėje jau 
California Ave.. Chicagoje. Į ė j i - Į b u v o ? i l n a ( a p e 350) svečių, da
mas iš mašinų pastatvmo aikš- į lyvavo 45 abiturientai , apie ką 
tės. Sausio 19 d.. 4 vai. vak. ten į J a u b u v o r a i y t a Tai buvo darni . 

gydėsi. Ligoninėje da r tebeguli 
prel. J. Bičiūnas. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
Rašyt. Kazio TSorutos 70 

metų gimimo sukaktis paminėta 
Vilniuje, Resp. bibliotekos kon
ferencijų salėje. Kalbėjo J. Bal
tušis, J Paleckis, V. Galinis, V. 
Petkevičius. Buvo ir meninė da
lis. Tą pačią dieną bibliotekoje 
vyko ir rašytojo kūrybos paro
da. 

AUSTRALIJOJE 
— Nauja Australijos lietuvių 

bendruomenės krašto valdyba 
uomos sutartvs, todėl, kas" Tie! l i n k t a paskutiniame tarybos 

suvažiavime iš Me:bourno atsto
vų. Į valdybą išrinkti : Algis 
Šimkus (pirm.). Jonas Pelenaus-
kas, Albr. Blaževičius, Vincas 
Ališauskas. Pe t ras 

pat autorius rodys ska dres. Pa
rodoje išstatyta 50 kūrinių. Jei 
kas turi žiūronus ar žiūronėlius. 

X Skaitytojai stiprina savo 
dienraštį Po 5 dol. aukojo: 

Uršulė Stoškus, St. Peters-
6422 S. Kedzie Ave.. Chicagoje. I čiaun vėlę gedulingos šv. Mišio3:burg, 
Josios programos slinktyje bus bus šį šeštadienį, sausio 18 d., j Jonas Tamulis, Toliet 
susipažįstama su savita Lietu- j 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos | Danielius Žąsinas. Pit tsburgh 
vos Dukterų organizacija, j o s ! Gimimo parapijos bažnyčioje, j Robertas Pinta. VVindsor, 
narių vykdomais lietuvių šalpos I Balfo ir kitų organizacijų nariai • Edv. Olšauskas. Cicero, J 
bei globos darbais. Visuomenė! kviečiami pamaldose dalyvauti Kušlikis, Toronto, 
kviečiama popietėje dalyvauti, i ir už šį lietuvių labdaros da r - ' Iz. Jonaitienė, Cleveland. 
Rengėjai: LMF Chicagos klubas ;buotoją pasimelsti, (pr.) Nuoširdžiai dėkojame, 
ir Liet. Taut . namai_ (pr ) 

X Albina* Rurknfts, akcijų 
brokeris dirbąs su Rodman and 
Renshaw, Inc., patarnauja akci
jų, bonų, fondų bei kitų verty
bių pirkime ir pardavime. Susi
domėję skambinkite 332-0560. 

(ak.) 

X Chicagos Anglijos lietuvių 
Klubo Valdyba praneša, kad 
sausio 25 d., šeštadienį, 7 v. v.. 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
rengia Tradicinį Užgavėnių 
Banketą. Gros orkestras "Vy
tis", o programą išpildo: sesės 
Drūty tės ir Vytautas Bilitavi-
čius. š a l t a s ir šiltas maistas, 
ba ras , ir kaip visada gera nuo
ta ika . Svečiai prašomi stalus po 
10 rezervuoti sekančiais telefo
nais LA 3-9084. ir vak. 776-5927. 
Dalyvavimas asmeniui $7.50. 
Visus kviečia valdyba, (pr ) 

nuotaikinga t a r t u m šeimų šven-
tė. 

Šių 1975 m. Chicagos ir apy-
patartina atsinešti į skaidrių ro- linkių abiturientų skaičius ren-
dymą. : gėjų sąrašuose art i šimtinės, 

i bet kiek iš jų susidomės — už-
! siregistruos į ruošiamą pobūvį 
I ir kaip tėvai į tai r eaguos (o 
į nuo jų priklausys pasisekimas 
! to vakaro) — parodys netolima 
! ateitis. 

Suinteresuotiems j a u laikas 
5-ukrusti, nes pavasarį geresnę 
ir t inkamą salę sunku gauti , ją 

į reikia numatyt i ir užsakyt i iš 
I anksto- K. L . 

ALVUDO KULTŪRINES 
VALANDOS 

Lemonto Maironio lituanistinės mokytos vaikų darželio mokytoja Liuda 
Gcrmanienė pamokos metu. Nuotr. Rimo Kamanto 

CHICAGOS ŽINIOS 
REIKŠMINGAS TEISMO 

SPRENDIMAS 

Sausio 5 d. daug susirinko 
! į L. Sodybos seklyčią, kuo pasi-
I džiaugė dr. J. Adomavičius svei

kindamas visus su Nauja is . 
, , . . , , . . • _ „ ; pri imant kitą. sudarytą maištin-

, Metais. Mes savo tan>e tur ime M- , T,, ' . . 
. . . ., . . . gų vadų: Vv. Smgerio ir negru 

sugebančių asmenų pas.reikšti _ T , , T_ -,__,__„ ,.__ . . 

Vyriausias JAV teismas t r e 
čiadienį paskelbė sprendimą, ku
riuo pateisinamas 1972 metų de
mokratų partijos konvencijos 
nu ta r imas pašalinant mero Da-
ley vadovaujamą delegaciją i r 

1974 m. gcg. 19 d. įvykusio abiturimtų v-akâ o atsakomingosios reiu 

daina, muzika. vaidyba, o ir 
valgių gaminime, kaip š ta i šei
mininkės (išminėjo pavardėmis) 
su Marija Bosiene, kur ios 16 
metų teikdamos lietuvišką mais
tą parengimuose rėmė Alvudo 
finansini pajėgumą. Išvardijo ir 
Sodyboje gyvenančius veikliuo
sius ir visiems praeityje dirbu
siems nuoširdžiai dėkojo. 

Anelė Kirvaitytė pradėjo pro
gramą giesme ' 'Apsaugos Aukš
čiausias" ir dviem da inom: Va-

AUKŠTŲJŲ KONVENCIJA 

Aukšto ūgio žmonių susirinki-

vado Jesse Jackson. Vyr. teis 
mas paskelbė, kad JAV partijų 
visuotinis suvažiavimas turi tei
sę daryti sprendimus, kurie gali 
pakeisti atskirų valstijų partinių! mas sausio 31 d. šaukiamas Ro-
padalinių nutarimus. 

UŽ GINKLŲ KONTROLE 

Sungaila, 
Danutė Levickienė, Vytas Juš 
ka, "Mūsų Pastogės" redakto
rium pakviestas poetas Vincas 
Kazokas. Kontrolės komis :jon 
išrinkti: Vytautas Bukevičius, 
D. Kairaitis. V. Patašius. 

— A. a. Juozas Šeštakauskas 
mirė 1974. XII. 21. Palaidotas 
Fawkner kapinėse, kur atsisvei
kinimo žodį tarė Jonas Mulokas, 
Alg. Grigaitis. Velionis buvo 
kaunietis, ilgą laiką dirbo gele
žinkelyje. Sulaukė 77 metų am
žiaus. 

— A a . Juozas Kronas mirė 
gruodžio 23 d. Melbourne, sulau
kęs 71 m. amžiaus. Buvo kilęs 
iš Kybartų. Palaidotas Fawkner 
kapinėse. 

— A. a. Jonas Bartulis, Bris-
banės lietuvis, ras tas negyvas 
savo kambaryje ir buvo palaido
tas. Sulaukė tik 52 metų am
žiaus. Laidotuves pravedė kape
lionas. Velionis buvo vienišas ir 
artimųjų neturėjo. 

Kazio Barausko 
(i Draugo RIMTIES VALANDĖLES 

parinkt) pamokslai, 
atspausdinti knygoje 

PRISIKĖLIMO ŽMONĖS 
A. a kun Kazimieras Barauskas pa-

rnSt kelis Šimtus pamokslų populia
riam "Draugo" skyriui Jo atminimui 

I Icun. P. Patlabos rūpesčiu Aloyzas Ba
ronas atrinko aktualiuosius V. Bag-

, danavlCius, laidojant velionį sakS, kad 
j 'jokio straipsnio raSymas velionio taip 

semont priemiesty. Aukščiau-1 nedomino kaip religinio Jis juos ra
siąs žmogus Chicagoje yra gal i Sydavo labai atsidėjęs ir giliai suslkau 
Don Koehler. 8 pėdų 2 colių. j ° ^ 

Knygos išleidimas sutampa û jo 70 
m gimimo Ir 45 m kunigystes sukak 
tfmi 

VĖŽIO IK ŠIRDIES 
LIGŲ CENTRAS 

Maurice GJoldblatt 83 metų, 
Goldblatt krautuvių prezidentas, 
pažadėjo buvusiuose Tuberkulio
zės ligoninės rūmuose, 5601 N. 
Pulaski, Chicagoje, įrengti vieną 
didžiausių Amerikoje vėžio ir 
širdies ligų diagnozės centrų. 
Tam reikalui jis pažadėjo greit 
duoti milijoną dolerių. 

jos. I i k. j d.: S. Bacevičienė, K, LeonaiUene, S. Jelionienė, J, Kerelienė. į nagaičio "Kelias, vieškelis mūs" Į žmogžudysčių skaičius. 

Meras Daley ir buvęs valstijos 
prokuroras E. Hanrahan daro 
pastangų, kad Chicagoje būtų 
labiau sukontroliuotas ginklų 
laikymas ir tuo būtų sumažinta | tern. Chicagoje. Nuostolių apie j rentoj* prideda 20 centų mokesčių). 

SUDEGĖ RESTORANAS 

Gaisras sunaikino vadinamą ,**lZ J į * Gaunama "*>«««£ 
. ., _<rt_ XT , ,T

 H tSM W. « r d St , Chicago, ŪL 8082*. 
Labrary res toraną . 7121 N. Wea- rpenrtuntima, 25 centai ir tllinois gy-

j 75,0000 dol. iimmiiiuiiimmitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

• i 


