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Žvalgybos veikia bus 
centralizuota 

CIA direktoriui George Bush pavedama prižiūrėti kitų agentūrų veikia 

Wasbingtonas. — Prezidentas cijas padarytų viešų diskusijų 
Fordas paskelbė žvalgybos a- objektu, turėtų būti laikoma nu-
gentnrų pertvarkymą, reorgani- sikaltimu. 
zuodamas visą aparatą, sukurtą Paminėjo Fordas ir FBI. Lai-
dar 1947. Centrinės žvalgybos kas parodė, kad ir čia reikia nau 
agentūros (CIA) direktoriui jų taisyklių ir darbo metodų. į 
duodama naujų teisių; sukuria- Šiai agentūrai naujas gaires! Kinshasa. — Zairas pa s K- m$ 
ma neprikiausonia trijų asmenų ruošia Teisingumo departamen- j a W f savo kaimynui Angolai 
komisija žvalgybos darbams ko- tas. I J e i * • į P 8 ^ " * pradės derėtis 
ordinuoti ir prižiūrėti. Žvalgy- Prezidentas buvo nepatenkin- j * pripažins sovietinį 

tas. kad tokių faktų, kurie ne 

Zairas pripažins 
MPLA 

m / ^ ^ a 

bos programa bus labiau suvar
žyta, daugiau centralizuota ir 
ateity priklausys Tautinio sau
gumo tarybai. 

Dabartiniam CTA diretkoriui 
George Bush pavedama tvar
kyti visų kitų žvalgybos agen
tūrų veikla. Agentūrų veiklai 
gaires nustatys Tautinio saugu
mo taryba. Ją sudaro preziden
tas, viceprezidentas, valstybės 
ir gyny'Dos seliretoriai bei dar 
kiti. Komisiją, kuri prižiūrės 
žvalgybos veiklą: veteranas dip
lomatas Robert Murphy (pir
mininkas), buvęs armijos sekre
torius Stephen Ailes ir ekono
mistas Leo Cherne. 

Kad CIA ir kitos agentūros 
nenukryptų nuo savo paskirties 
ir atgautų visuomenės pasiti
kėjimą, pastebėjus kokių nege
rumu, komisija painfcneuoa pr« 
z'dentą. o tas galės doūti nuro
dymus ar įspėjimus. 

Pakeitimai daromi vykdomo
sios valdžios patvarkymu. Kon-

George Bush 

turėjo būti paskleisti viešumon, 
dėl kai kurių neatsakingų asme-
nų kaltės pasklido ir už Ameri
kos ribų. Centralizuojant visą 

gresas paprašytas paruošti įsta- žvalgybos darbą, nereiškia, kad 
tymus, kurie būtų reikalingi pa- CIA diretorius padaromas žval-
pildyti ar koreguoti žvalgybos gybos caru. viršininku, tik pa-
sistemą, taip pat numatyti prie- didinama jo atsakomybė, 
mones, kad kas yra slapta ir Fordas kalbėjo spaudos kon-
būtų už'aikytas slaptumas. Jei- ferencijoje, transliuojam o j per 
gu valdininkai slaptas informa- televiziją. 

išlaisvinimo sąjūd\ MFI... . 
Tos sąlygos būtų: 1. Visi Zairo 
6,000 piliečių, kurie buvo pasam
dyti kovoti komunistų pusėje, 
turi būti grąžinti. 2. MPLA turi 
sutaisyti geležinkelį iki Atlanto 
ir leisti Zairui laisvai naudotis. 
Tuo geležinkeliu Zairas ekspor
tuoja savo vario rūdą. Geležin
kelis jau kelis mėnesiur nevei
kia, ir Zairas turi didelių nuo
stolių. 3. Angoia turi priimti 
milijoną savo piliečių pabėgėlių, 
gyvenančių Zaire. 4. Turi išsi
kraustyti visi svetimieji kariai iš 
Angolos. 

Pritaria Europos 
parlamentui 

Londonas. — Darbiečų vy
riausybė pilnai pritaria Bendro 

j ^'i'.-in-'.i.a. šliko per žemės drebėjimą, dar nežinia 

Guatemalc;, surasta 
žuvusiu 22,000 

Guatemalos Mie>tas. — Gel
bėjimo komitetas suskaičiavo 
nuo žemės drebėjimo žuvusius, 
ir skaičius pasiek* 22.088. Skai
čiai dar nėra galutiniai, dauge
lis užgriautų žmonių dar neat-
kasta. 

Šalia kitų bėdų minima dar 
viena: dauę^is. upelių ir upių 

užversta ir vanauo. ne-

YRA IR DAUGIAU SLAPTŲ FILMŲ 
Latvijoj ir Sov. Sąjungoj pagaminti 

dar du dokumentiniai filmai 

šios rinkos kitų aštuonų vai s- i °uvo 
tybių planui sudaryti pirmą, tie- '•• galėdamas prasivalyti, kyla, už-
sioginiais balsavimais išrinktą, j U e J a kaimus ir laukus, didėja 
Europos parlamentą. Abejoja i P°-vyn:o pavojus. Kariuomenės 
tik dėl numatvtoB datos. 1978 i d a h m a i Padėjo sprogdinti su
mėtai gali būti dar per anksti, j versta s į upes žemes. 

"Šlovingo 
solidarumo 
su SSRS" 

Sovietai neigia 
spindulius 

Visada kalta 
Amerika 

Lagos. — Koli šimtai Nigeri-
buvo prislinkęs iki 500 jardų j o s s t u d e n t ų užpuolė Britanijos 
nuo šaltinio, ir britų patrulinis į Aukštąją misiją ir Amerikos 

Londonas. — Britai dažnai 
pastebi sovietų žvalgybos laivus 
besisukinėjančius aplink šiaurės 
jūroje esančias naftai pumpuoti 
platformas. Vienas toks laivas 

Montceau - Les - Minės, Pran
cūzija. — Latvių baptistų kuni
gas Paul Klavinš, kurio pagalba 
iš Latvijos Vakarus pasekė sen
sacingas dokumentinis filmas a-
pie netoli Rygos esančią kon
centracijos stovyklą politiniams 
kaliniams, pranešė spaudai, jog 
jis tikisi artimoje ateityje gauti 
iš Latvijos kitus du filmus apie 

spaustuvės .kuriosr spausdina
mi "samizdat" leidiniai. 

Antrasis filmas pagamintas 
Latvijoje. Jame nufilmuotos 
slaptos religinės pamaldos, ku-

Ir Britanijos 
komunistai 

prieš Maskvą 
Londonas. — Prasidėjęs ski

limas komunistų pasauly tęsiasi. 
Į nepaklusniųjų Maskvai eiles 
įsirikiuoja ir Britanijos komu
nistai. "NYT* vakar rašė, kad 
britų nedidelė komunistų partija 
taip pat nutarė sudemokratinti 
savo veikimą ir pasakė kritiškų 
žodžių Maskvai. Partija turi tik 
29,000 narių, 1974 rinkimuose 
surinko tik 0.1 proc. balsų, seka 
italų bei prancūzų komunistų 
pėdomis. 

Neseniai išleistoj brošiūroj 
komunistai kritikuoja Brežnevą, 
kuris pasmerkė sovietų "niekin
tojus", pasisako už pilną asme
ninę laisvę, kitų politinių partijų 
egzistavimą, valstybinį pliuraliz
mą, religinę, kultūrinę ir moks
linę laisvę. Kritikuojami sovie
tai ir už neigimą mažumų bei 
disidentų teisių, naudojant prieš 
juos teisinius nuostatus arba 
kankinant ir uždarant j psi
chiatrines ligonines. 

Skilimas kinų 
valdžios viršūnėje 

Pekinas. — "Liaudie? Dien
raštis" antradienį prisipažino, 
kad partijos aukščiausiose vir
šūnėse yra skilimas. Tam tikra 
dalis norėtų atgaivinti "kapita-

rias staiga "pertraukia jsibrovu- Į lizmą''. ir tokius vadus apkalti-
si milicija, grubiai susidorodama n o laikraštis, kac įsa tai. 
su ten buvusiais tikinčiaisiais. 

Klavinš pastoviai gyvena Va-
pogrindžio veiklą ir pilietinių karų Vokietijoje. Jis pažymėjo, 
laisvių slopinimą sovietų valdo- kad Sovietų Sąjungoje yra apie 
muose kraštuose. Abu nauji fil- tūkstantis koncentracijos Sto
mai taip pat buvo slaptai su- v\klų. Kiekvienoje laikoma nuo 
sukti ir dabar laukiama progos tūkstančio iki dviejų tūkstančių 
juos persiųsti į Vakarus. Ha- kalinių. Taigi, Sovietų Sąjungo-
virtš pažymėjo, jog viename fil- je šiuo metu gali būti apie du 
me vaizduojamos kelios Sovietų mihjonai politinių ir kitokių są-
Sąjungoje slaptai veikiančios žinės belaisvių, 

am 

i aivas jj nuvijo 
Washingtonas. — Kongresma-

nas Ken Hachler (dem., W. Va.) 
nusiskundė. 

ambasadą, viską sudaužydami 
ir padarydami daug nuostolių. 
Studentai įsitikinę, kad jų pre-

kad amerikiečiai, j z 1 * 5 ^ 0 nužudvma s buvo sveti-
Maskva. — "Izvestija" panei- atsiliepę į raginimą padėti n u o \ m W i darbas. Pagrindą tam da-

Varšuva. — Jau anks-iau bu- gė pranešimus apie spindulius., * • * • drebėjimo nukentėjusiai j v ė t o k s faktas : penktadienį, 
vorašvta apie naująją Lenki- Amerikos ambasadoje užregist- j Guatemalai. suaukojo ir daug i P™* prezidento Murtala Mu-
jos konstitucija, dėl kurios pro-. meti spinduliai esą nieko dau- į nenaudingų daiktų, kaip aukš- i narnmed nužudymą, žudikas 
testavo lenkų intelektualai. Kon-; giau, kaip paprastas elektro-i tais kulnimis batų. rafinuoto | P lk- Dimka buvo britų Aukšto-
stituciia numato tam tikrus ry-1 magnetinis bangavimas ir jis že- S m a i s t o i r kitokių nesuprantamų 13°n misijon i 
sius su Sov. Sąjunga, ko anks I miau pavojaus ribos. Tokie elek-1 aniems žmonėms prekių. Labiau 
čiaū nėra buvę. Teksto vertimas tromagnetiniai laukai gali atsi- j S-** Jiems reikia statybinės me 
taip skamba: 

"Lenkijos Lir.udies Respubli 
ka. vykdydama savo politiką, 
vadovaujasi Lenkijos liaudies. 
jos suverenumo. nepriklauso-
ffimybės, saugumo interesais, 
taikos ir tarptautinio bendradar 
biavimo siekimu, laikosi šlovin- Į rus. normalius santykius tarp 
gų solidarumo su laisvės ir pa-; abiejų kraštų", 
žangos jėgomis tradicijų, stipri- Į 
na draugystę ir ebndradarbiavi-
mą su Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjunga ir kitomis so
cialistinėmis valstybėmis, san-
tykiug su skirtingos visuomeni
nės santvarkos valstybėmis grin 
džia taikaus sambūvio ir bendra
darbiavimo principais". 

Paskutine 
kolonialine 

imperija 
Chicaga, — Kongresmanas 

Henry Hyde (resp., UI.), kalbė
damas ukrainiečiams, pasakė: 
"Sovietų Sąjunga yra paskutinė 
kolonialine imperija pasauly. 
Jos vienas batas Berlyne, kitas 
Kulyje". 

čia patelefonuoti buvusiam pre- j 
zidentui gen. Yacubu Gowon, Į 

rasti visuose didžiuose "miestuo- į džiagos ir įrankių. ^ Po nuvertimo gyvena Lon-
, . done. Britai telefonuoti neleido.! 

se. kur susikerta radijo ar te- t i m i i j _ T h e Jeruzalem B u v o k a s ^ ? a i ^ ^ i r b a n . 
levizijos stočių signalai ir ko- Post ' žiniomis. Smja ir Jorda- j d v m a s u n i o š t i sukilimą suvertė 
munikacijos ženklai. Laikraščio ! mJa susitarė sudaryti federaci-1 b r i t a m s . 

ją. pavadintą Jungtinė Arabui 
Valstybė. Būtų sudaryti tam tik- j Vatikanas. — Paulius VI nau-
ri bendri valdžios organai, ka- juoju Britanijos katalikų vado-
riuomenė būtų vienos komandos; vu paskyrė benediktinų abatą 

teigimu, amerikiečių sukelta pa- į 
nika esanti "noras sugriauti ge-

zimoje. Msgr. Basil Hune, 53 metų am
žiaus. Po Britanijos primo kar
dinolo John H^enan mirties 
(lapkričio 7), vadovo vieta buvo 
neužimta. 

Saai Francisen. — Patricija 
Hearst teisme sakė, kad jai SLA 
teroristai buvo davę ultimatu
mą: arba ji su jais kooperuos 
ir vykdys jų smulkiausius nu
rodymus, siekiant sukelti chao
są ir revoliucija, arba ji turės 
mirti. 

Liepoja, Latvija (Prieškarinė nuotrauka) 

Senatorius užsieny 
kritikuoja 
prezidentą 

Briuselis. — Belgijos sostinė
je prasidėjo pasaulinis žydų kon
gresas, turįs tikslą padėti So-
vietijoj gyvenantiems žydams. 
Į kongresą atvyko ir penkių 
Kongreso narių delegacija, va
dovaujama sen. Frank Chureh. 

Beimtas. — "^įrkijos diplo- Chureh, vienas iš galimų demo-
matas Libane Cktar Cirit buvo ' kratinių kandidatų j preziden-
nušautas. Vėliau atsiliepė, kas Į tus, atidarymo dieną kalbėda-
tai padarė: slapioji Armėnijos Į m a S t apkaltino savo prezidentą 
išlaisvinimo armija. Prisipažino | F o r d ą k a d j L s n i e k o n edaro ne-
jie. kad ir Turk!!^ ambasadorių ^ M g g ^ 
nužudymas \ ienoie bei Paryzm- ' . 

I je buvo taip pat i darbas, kerš-
Pašliūžų sportą mėgsU ir karaliai. Irano šachas Resa Pahievi i r jo h ^ 8 turkams už 1915 metų ar-

zmona t arah : menų žudymus. 

Sąjungos. Senatorius taip pat 
minėjo, kad ginklai Izraeliui tu
ri būti teikiami be jokių sąlygų. 

Keikia, bet 
prašo pinigų 

NTew DeShi. — Derybos su In
dija apie numatomą Amerikos 
pagalbą krašto gerovei pakelti 
nutrūko, kai ministerė pirmi
ninkė Indira Gandhi nuolat pik
tai atsiliepia apie tą kraštą, iš 
kurio nori gauti pinigų. Paža
dėta suma, 100 mil. dolerių, pa
galba badaujantiems indams, 
ne'eina į derybų objektą ir bus 
šiais metais įvykdyta. 

Maskva. — Cia jau žinoma, 
kad sovietų komunistų partijos 
XXV kongreso atidarymo dieną 
Brežnevas sakys k?.!bą, kuri už
truks penkias ar šešias valan
das. Irgi žinoma, kad jis ir to
liau pasiliks valdžioje. 

kas yra baitą, norėtų paversti 
juodu. Tie patys. esą. sukėlę 
centriniam komitete krizę, ata
kuoja Mao Tse-tungą ir jo re
voliucinę liniją . 

Laikraštis patvirtina, kad pra
sidėjusį dešiniųjų kritikavimą 
pradėjo Mao. Daugiausia kliuvo 
Teng Hsiao - pingui. Užsienie
čiai lankytojai Šanchajuje pa
stebėjo, kaip plakatai prieš Ten-
gą vienų klijuojami, bet kitų 
labai greit nuplėšiami. Juose 
Tengas buvo pavadintas "ant
ruoju Chruščiovu". 

Fordas ar Heagan 
Manchester, N JI. — Atei-

į nantį antradienį N. Hampshire 
valstijoj bus pirmininiai balsa-

i vimai, kur savo kandidatūrą, 
j siekdami nominacijos į preziden-
į tus. yra išstatę penki demokra-
• tai ir du respublikonai — pre
zidentas Fordas ir Ronald Rea-

j gan. Viešosios opinijos stebėto-
j jai Fordui pastebėjo pavojų: 
Į jiedu abu su Reaganu surenka 
į po lygų procentą. 

Mirė 
dail. V. Palaima 

Vilnius. — Žiniomis iš ok. Lie
tuvos, vasario 14 Vilniuje mirė 
dailininkas Vytautas Palaima. 
64 metų. Palaima buvo žinomas 
teatro dailininkas, sukūręs Vil
niaus. Kauno, Šiaulių ir Klaipė
dos teatrams apipavidalinimų a-
pie 90 spektaklių. 

KALENDORIUS 

Vasario 19: Konradas, Seli
na, Šarūnas, Nida. 

Vasario 20: Eleuterijus, Ame-
ta, Visginas, Auksuolė. 

Saulė teka 6:42, leidžias 5:27. 
ORAS 

Apsiniaukę, šalčiau, galimas 
smulkus lietus arba sniegas, a-
pie 35 laipsniai. 
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ILDEEITty V<DO 

remiįij^ P»./.i .^^-etut. t£anKra&iaa 
3948 S. Artosia* Ave-

Telefou» F E *-6488 

•lošta adreMu: 
m. eres 

Pris imin imų" banketą Chica-go-
)e vasario 8 d. buvo pasakyta 
cUvtg kalbų. Lietuvos generalinės 
Jtonsulės Juzės Daužvardienės kai 
b e buvo tokia graži, kad visos 
Amerikos vyčiams pravartu būtų 
burę ją girdėti. T o s kalbos turi
n y ! b u v o Šitoks: 

"Lietuvos Vyčiai, ištikimi savo 
šūkiui G y v e n a m Tautai ir Baž
nyčiai , mirti brangią tautos šven 
tę , Vasario 16-tą, š iuo tradiciniu, 
prasmingai užvardintu "Lietuvos 
Pr is iminimų" banketu. 

Jame prisiminimais grįžtame j 
d idingą Lietuvos praeiti, į jos 

UETUYOS GENERALINĖS KONSŪLŽS KALBA 
Per vyčių suruošta 'I. -vosĮ šviesų tik, deja, per trumpą pas

kutinįjį nepriklausomybes perio
dą, ir su giliu liūdesiu žvelgiame 
į skaudžiąją jos dabartį, į sovietų 
smurtu okupuotą kenčiančią Lie- i 
tuvą. Pagirtina yra Lietuves Vy
čių veikla bei jų pastangos ati
dengti sovietinio smurto pasėkas 
ir padėti siekti Lietuvai laisvės. 

Savo uolią efektingą akciją Vy
čiai apvainikuoja š iame bankete 
pagerbdami labiausiai pasižymė
jusį lietuvį veikėją. Parinkimas 
dr. K. Bobelio iškiliausiu šių me
tų lietuviu pilnai derinasi su vy- Į 
čių patriotine veikla, nes dina
miškas dr. Bobelis, keletą metų 
pirmininkaudamas Amerikos Lie 
tuvių Tarybai, parodė gj • u pa-

D;. rv:.-•...; ::U •• .. A.čr:aai:o."--> Pakc.nLsk.s ir Cfcis*- - ."..i .."..SČ We;.s 
įteikia metinį žymenį Lietuvos Vyčiu ^..rengtame "Lietuvos t-r-simir:-
mų" tankete vasario 8 d. \ . ,:r. D. Januks 

DETROITO ŽINIOS 

I pasišventimas, jo ryžtas ir pas
tangos, pravėrė daug durų JAV 
valdžios rūmuose ir surado ne
maža mums reikalingų įtakingų 
draugų. Sveikinu Vyčius, parin
kusius dr. Bobelį ypatingam pa-

I gerbimui. Sveikinu dr. Bob?! p.\-
I niausiai užsipelniusį to pagerbi

mo. 
Lietuvos Vyčių ir dr. Bobelio 

I pavyzdžiais inspiruoti, pasiryžki-
me smarkiau darbuotis, kad Lie-

I tuvai laisvė būtų kuo greičiau at
gauta. Jų ir mūsų pastangos pa-

j greitins dieną, kuomet minėsime 
ne prisiminimų Vasario 16-tąją, 

l u z ė Daužvardienė. Lietuvos gene- M** r e a ^ Lietuvos vėl atgautos 
raline konsule Chicasoje ' laisvės dieną". 

PAGERBĖ KL X. KLEB. 
KAZIMIERA SIMAITI 

Sv. Antano parapiečiai nese
niai sužinojo, kad jų mylimam 
klebonui Kazimierui Simaičiui su
ėjo 65-ri metai. Parapijos taryba 
su organizacijų atstovais ir akty
viaisiais parapiečiais nutarė ta 
proga pagerbti savo gerą ir my.:-
mą kleboną. Tos pagerbtuvės vy
ko vasario 8 d šv. Antano Baž
nyčioje ir po pamaldų parapijos 
kavinėje, kur visi kambariai pil-

vyzdžiu, kaip reikia v c-ik: i Lietu-:-"i papuoštų stalų ir saus;-, kirbai 
•• .- ".a;>v^ :-:o%\; fronte. Jo retas , prisėdusių parapiečių k svečių iš 

kitų parapijų. Prie garbės stalo 
kleb. Kaz. Simaitis, Dievo Ap-

. 
112 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS 
Sausio 27 d. Vyčių salėje, Chi-

cagoje, tuo pačiu metu vyko 112 
ir 36 kuopų susirinkimai. Buvc 
norima bendrai abiejų kuopų na
rius pakelti į pirmą ir antrą vy
čių laipsnius. Pakėlimai buvo 
pravesti prieš susirinkimus. 

D a u g jaunųjų buvo pakelti į 
pirmą laipsnį. 36 kuopa dabar 
galės didžiuotis prieaugliu. Tai 
energingos 36-tos kuopos pirmi
ninkės Sabinos Klatt nuopelnas. 
Pati turi jauną ir gausią šeimą, 
todėl nori, kad ir jos vadovauja
m a kuopa būru gausi jaunais 
žmonėmis . 

Pakėl imų komisija buvo suda
ryta S 112 kuopos pirmininko 
Aleksandro Mockaus, Alberto Za 
itarkos, Vinco Samoškos ir centro 

. v a i d y b o s narės Ifenos Sankutės. 
.; Apygardos ritualų komiteto pir-

iriininkė Rūta Dagienė negalėjo 
atvykti, kadangi jos vyro Alberto 
Sesutė buvo ką tik mirusi. Chica-
gos vyčiai užjaučia Albertą ir Rū
tą Dagius , netekusius brangaus 
asmens . 

Į pirmą vyčio laipsnį pakelti 
šie 112 kuopos nariai: Katrė Ber-
tu i i enė , Rasa Bertužytė, Lina Ber 
tužytė, Leonas SorkeviČius irKa-
zys Rožanskas. Antrą laipsnį ga
v o Juozas Laurinaitis. Iš 36-tos 
kuopos narių pakelti buvo: Alma 
Bear, Antanas Brokeličius, Linda 
Daugirdaitė , Silvija Gražytė, An
tanas Giedraitis, Alice Kent, H e n 
ry G. Klatt Jr., Sabina Klatt, Ro-
Semarie Klatt, Irena Xorušytė, 
M a r y a n n Shebelski, Mike She-
feelski, Faustas Strolia, Silvija 
Zaniauskaitė ir Robertas Zapolis. 

' Jų visų priesaiką priėmė 112-tos 
kuopas dvasios vadas kari. Vac
lovas Zakarauską*. 

Po pakėlimų persiskyrė kuopos. 
fr yyčfti salė buvo perdalyta. Vie
noje pusėje vyko 36 kuopos, kito
je 112 kuopos susirinkimas. 

112 kuopos susirinkimą atida
rė pirmininkas Aleksandras Moc 
fcnS. Maldai vadovavo kan. V. Za-

•. k a r t o j a s . Sekretorės pareigas ė-
įo Geraldina Mockuvfene. 

Albertas Za karka 112 kuopos 
vardu įteikė pirmininkui A Moc
kui plaktuką, kaipo valdžios sim 
borį. Ir kaipo kuopos Lietuvos 
Reikalų komiteto pirmininkas pra 
nešė, kad yra ir tol iau rašomi 
laiškai senatoriams bei kongres-
manams dėl Lietuvos nepripaži
n imo Sovietų Rusijai. 

Pirmininko A Mockaus pa
kviestas, dvasios vadas kan. V . 
Zakarauskas tarė žodį. Kalbėjo 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Vyčiai kas metai pamini ją. Ir 
pamini savaip, iški lmingai Pa
gerbti Šiais metais parinko asme
nį, kuris dėl Lietuvos laisvės dau
giausia dirba. Parinko A L T o s 
pirmininką dr. Kazį Bobelį, kuris 
turi glaudžius ryšius su Ameri
kos valdžia. Jo pastangomis Kong 
resa.« vienbalsiai pravedė rezoliu
ciją nepripažinti Lietuvos komu
nistinei Rusijai. Jis stengiasi, kad 
ir Senate būtų šitas nepripažini
mas paskelbtas. Yra žmonių lie
tuvių tarpe, kurie bando tas jo 
pastangas suniekinti.Labai gaila. 
Jeigu tą energiją jie sunaudotų 
garsinti laisvoms tautoms apie 
Lietuvos kančias ir nelaisvę, mū
sų tautai greičiau rSauStų lais
vės rytas. Vyčiai vieningai kovo
ja už Lietuvos išlaisvinimą, remia 
politini darbą dirbančią ALTą, 
patys būdami jos nariu. Vyčiai 
tiki Lietuvos prisikėlimu. Jie ko
vojo prieš caristinę Rusiją — ir 
Lietuvos nepriklausomybė buvo 
laimėta. Istorijoje paliks užrašyti 
jų kilnūs darbai. 

Dvasios vado kalba buvo pa
lydėta plojimais. 

Iždininkė Monika Kasper pra
nešė apie pinigini kuopos stovį. 
112 kuopos vardu ji išsiuntusi 
kun. Adolfui Stasiui linkėjimą 
greitai pasveikti. 

Estelle Rogers turi daug parei
gų. Yra naujų narių verbavimo 
komiteto pirmininkė ir vyčių cho
ro pirmininkė. Įvairių parengimų 
komitetui neapsieina be jos.... Yra 
viena ir darbščiausių organizuo
jant stalus šventėms, minėji
mams ar šokiams. Juk vyčių cho
ro šokiams ji suorganizavo net 
aštuonis stalus. Tą vakarą pasi
sakė jau tričift s u l ą baidanti or> 

vaizdos parap. kleb. V i k t Kriš-
čiūneviČius, Šv. Petro par. kleb. 
Kaz Butkus, iš Kanados Šv. Ka
zimiero par. kleb. Lionginas 
Le'gyir.a? rr visi parapijos tary-
HL nariai.Malda pradėti pietūs, 
kuriuos sudėtiniu būdu darbš
čios parapietės pagamino, sune
šė, apkrovė stalus ir patarnavo. 

Kun. Kaz. Simaitį sveikino pa
rap. tarybos vardu Jurgis Mikaila, 
Saulių vardu Alfa Sukis, Myko
las 'Kizis iš Kanados, Vincas Ta
mošiūnas, Šulcas, Garliauskas, 
Zaparackai, Misiūnai, LF vardu 
Vyt. Kutkus ir kiti. Keli įteikė 
kun. Kaz Simaičiui asmenines 
dovanas. Sugiedota Ilgiausių me
tų. 

Jonas Mikulionis priminė, kad 
visi, kuriems sueina 65-keri me
tai, turi išeiti į pensiją. Tada pen 
sininkai gali ilsėtis, svajoti, ke
liauti, žvejoti ir ramiai laukti se
natvės. Bet mūsų klebonui, deja, 
nėra poilsio ir laiko svajoti, ke
liauti ar žvejoti. Jis ir toliau bus 
darbštus ir kruopštus administra 
torius — klebonas. Kad sukaktu
vininkui nebūtų liūdna, Jonas 
Mikulionis parašė ketureiliais 
posmais linksmos nuotaikos eilė
raštį — dainą, kuri skamba taip: 

La: aangaus • .-sa šviečia, 
naujus žingsnius kely, 
-. rr.e-% r>z.-~p čiai, 
Su tavim širdy. 

P: dai:v/< '• -.. - su saldu-
rr.ynu.ii kur.. R . y:r.ai:is pasi
sakė, : or visai -i'r.uciąs 65-rių 
rr:;:u pensinir;:. . 'i- cU: ilgai ne
retų būti Sv. A ...n.* parap. kle
bonu ir :=T.a\ -" ??r;3ms pa-
npieSuMtt O šiandien esąs 
lir.Ktmas ir laimingas, kad žmo
nės jo nepamiršta ir myli. Už šią 
cideię ir zerai parengtą staigme-
oą — pagerbimą visiems širdin
gai dė <:>;?, s. ypač tos staigmenos 
sumanytojams ir rengėjams. O 
šių eilučių autorius linki kartu 
su visais svečiais kun. Simaičiui 
daug laimingų metų šv. Antano 
parap:; u-je- M 

ausis. Šitiek, kiek kitokia žodžių 
tvarka, ir "Drauge" jau ne kartą 
buvo faftyta. Dar pora komenta
rų. 

Tu r būt. nedaug pameluosiu sa 
I kydamas, kad ką naujo sudurstęs 
I ir pirma Chicagai parodęs Ant-
l ra s Kafrnas vi<* atveža i Detroitą. 
^ T ar būt, nesuklysiu pasigirda-
| mas, kad visus Antro Kaimo 

spektaklius mačiau, išskyrus vie
ną, kai jam besivaidinant, bu
vau ne Detroite. 

Paskutinį kartą mačiau Antrą 
Kaimą Sheraton-Cadillac viešbu
tyje, studentų suvažiavime, 1973 
m. lapkričio 24. T e n net trys sce
ninės miniatūros vadinosi PAS 
DAKTARĄ (L, H ir m ) . Nepa
menu , po kurios, į apšviestą sce
nelę įpuolė vienas iš aktorių ir 
šaukėsi daktaro. Juokėmės 
ir plojome jam, o keli gydy
tojai klegėjo su mumis kartu. 
N e t nežinau, kada ir kuris dakta-

[ras nuo apvalaus stalelio dirrgo. 
Programa tęsėsi iki pabaigos. Tik 
vėl iau sužinojome, jog iš mažųjų 
pasirašęs algirdas ritus antanai-
tis, Kaimo prievaizda, užkulisy 
gulėjo priepuoli; išriktas. 

.Kitos Antro Kaimo viešnagės 
nebuvo tokios dramatiškos, bet 
visada sukeldavo skersvėjį, kuris 
prorinciškarn, konservatyviam 
Detroitui labai reikalingas. Ak, 
būdavo ir aštresnės viešos kriti
kos, būdavo ir neviešo .pasipikti
nimo ultarmoralistų tarpe 
('"pooonia, kaip galima tokias 
nešš-vankybes scenoje!..."), bet 
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• Redakcija dirba kasdien 
8(30 — 4c3C, šeštadieniais 
S:30 — 12:00. 

• Administracija dirba kas
dien nuo 8:30 iki 4:30, šešta
dieniais nuo 8:30 iki 12:00. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių 
nesaugo, juos gražina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skelbi-
mų turinį neatsaką Skelbimų kai
nos 

dauguma, kas pirmą ir antrą kar-
Stonvs [ ^ 3 t ė l ° - v e l i a u J a u A n t r o Kaimo i J e l noatguiepia. 

I t i . PR 8-3-K9 

DR. ANNA BALIUKAS 
28o« NVest 63 r d Street 

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
,4kus*-r1ja ir /r>oieni iijjo* 

(J inrkoloęin^ i h įnirs:: į a 
6449 So. Polanki Road (Cra\rford 
Medical Building) TeL LU $-6446 
Priima ligonius pagal susitariina. 

skambinti 374-8004 

- TeL ofiso ta- bato Olympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

144S So. 50th Vve., Cicero 
Kaadien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vaJk. 

Išskyros trečiadienius, 
de^tadieniala 12 ir 4 vai. popiet. 

AXTR. \N! K.UMUI IŠ 
ANKSTO PLOJU 

Net jeigu šiandien Detroito 
žinių puslapy ir kito būtų para
šyta, skubu pakartoti oficialų 
skelbimą. Šeštadienį, vasario 28 
d.. Detroite viešes Antras Kai
mas. Dievo Arr. 'zdo? parapijos 
kultūriniame centre suvaidins 
trisdešimt miniatiūrų. Progra
ma, prasidėjus: 8 valandą, už
truks apie 90 minučių. Publika 
kviečiama nuo septintos, koktei
liam. Ir pra>v>ma neišsiskirstyti 
po programos, nes bus šokiai pa
gal Rimo Kaspučio orkestro tak
tą. Pobūvio forma kabaretinė: 
apvalūs stalai, gėrimų ir valgių 
bufetas. Bilietai studentams ir 
pensininkams po- 3 , o visiems ki
tiems — po 5 dolerius. Dar ne
vėlu, bet jau pats laikas stalus 
rezervuoti pas Mindaugą Gilvy-
dį ir dr. Al g; Barauską. Pobūvio 
rengėja — LB Detroito apylin
kės valdyba. 

N e , čia taško dar nestatau. Ši
tiek tai jau mums radijas prirėkė 

ganizuoti 'Lietuvos Prisimini
mų" banketui. Choro šokių va
kare daug lietuvių pareiškę norą 
įstoti j vyč ių organizaciją. Po 
"Lietuvos Prisiminimų" banketo 
būsią daugiau laiko paskirta nau
jų nariu verbavimui. Vasario 19 
d. 6:30 vai. vak. Vyčių choras at-
liksiąs programą Ford City patal
pose, tautų festivalyje. 

Emilija Pakalniškienė perskai
tė savo parašytą laišką, atsaky
mą fioridiečiams į jų pareikštą 
norą įstoti į vyčių organizaciją. 

Kovo mėnesį ruošiamas varto
tų daiktų išpardavimas. A. Moc
kus yra ne tik 112 kuopos pir-
mirifnkaS, bet if Vyčių salės ta
rybos narys. Jam rūpi, kad salė ne 
atsidurtų skolose, kaip kad buvo 
anksčiau atsitikę. Jis kreipėsi į su
sirinkusius, lead padėtų jam ir 
Pranui Svelniui suorganizuoti iš
pardavimą. Taryba nutarusi, 
kad kiekviena Illinois — Indiana 
apygardos kuopa turi salei paau
koti po 100 dol. per metus. 

Irena Sankutė pranešė, kad a-
pygaardos mokės salei už kiekvie
ną susirinkimą po 25 dol. Juk yra 
deginama elektra ir apšildymas 
kainuoja. 

Kasininkė Doloresa Vainaus-
kaitė pranešė, kiek vyčių užsimo
kėjo nario mokesti. Turėtų ne
delsti, tuojau atiduoti kas kam 
priklauso. 

Geraldina Mockuvienė patarė 
ieškoti būdų kuopos kasai padi
dinti. Vieni siūlė ruošti pavasa
rio Šokius, kiti rudens šokius, tre
ti feftlėdinj pob iM, ketvirti nau

jų metų sutikimą. Per valdybos 
posėdį bus patvirtintas vienas iš 
tų siūlymų. 

Buvo pristatyti naujieji kuo
pos nariai: Katrė Bertužienė, Li
na Bertužytė. Rasa Bertužytė, Le 
onas SorkeviČius ir Kazys Ro
žanskas 

Kovo 7 d. Chicagoje bus Šv. 
Kazimiero minėjimas. Mišios bus 
Nekalto 7-asidėjirno bažnyčioje, 
po mišių pusryčiai Vyčių salėje. 
Per tą minėjimą bus keliami kai 
kurie Illinois — Indianos apygar
dos vyčiai \ trečiąjį ir ketvirtąjį 
laipsnius. Minėjimą ruošia 36 
kuopa. Susirinkimas baigtas mal 
da. 

Po susirir.ldmo 36 kuopa pa
kvietė vaišėms. Buvo kavos, py
ragaičių, kuriuos pačios 36 -tos 
kuopos vytės buvo iškepusios. 
112 kuopa dėkoja už pakvietimą 
ir nuoširdų draugiškumą. 

E. P. 

nebenorėjo praleisti. 

Iki šiol n ė vieno Antro Kaimo 
aktoriaus nebuvo medinio, be ta
lento. Tai vieni g geriausių Čika
gos lietuvių vaikų, pilni tempera
mento ir entuziazmo. Sakau — 
"iki šiol", nes kas jie bus ir kaip 
elgsis čia kitą šeštadienį, tai pa
sakysiu pamatęs ir paklausęs. 

Ir vis dėlto, Antram Kaimui 
ploju iš anksto. Ploju, nes pasiti
kiu algirdui titui antanaičiui, jo 
skoniui (visiškų niekų jis gi 
mums neveš) . Ploju kolektyvui, 
scenoje ištvėrusiam 13 metų su 
pačiu sunkiausiu — satyros — 
žanru. 

Tik atsidūręs ligoninėje Antro 
Kaimo nematyčiau. Dabar jau vis 
ką pasakiau. 

Alfonsas Nakas 

(Nukelta i 4 psL) 

Paieškojimas 
KHJNSKC DĖMESIUI 

Paieškomi prieš trisdešimts metų 
Amerikoje mirusio Juozo K3LINS-
KIO broliai arba jų vaikai. Jie turi 
teisę į dalį palikimo. 

Yra žinoma, kad Mykolas Kilins-

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquett« Mfirtical Center 
%l&2 So. Kedzie A\e. 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:10 vaL vakaro. 

ŠeStad. nuo 1 iki 3 vaL 
Pasai susitarimą 

Offtso telet. WA 5-2670 
ReridL teL WAlbrook 5-S048 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 

antrad., penkta. 1-5, 
susitariu. 

1 iki 6 popiet 
treč. ir šešt. tik 

t>r. Ant. Rudoko kabinetą per&ne 

DR. EDMOND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street 
T t L. GP. 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk-
tad. 10—4, Seštad. 10-8 vaL 

Ofe. teL 799-4477; Rez. PR 8-«960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA JR CHLRLKGft 

Specialybe — Nervą ir 
Emocinės l i g o s 

CRAWFORD MELHCAL BUtLX>tNO 
•449 So. PulasM Road 

Valandos pagal susitarimą 

R « U . teL — 6 1 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 

TeL RJSaase 5-1811 

DR, WALTER I. KIRSTU K 
( l i e tuv i s gydytojas) 

3925 West S9th Street 
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vaL popiet ir 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CH1RURGS 
KŪDIKIŲ IK VATJtV LIGOS 

SPECIAlilSTfi 
MEDICAL BUIIJ>rXG 

7156 South VVestern A u a M 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 
Iki 1 vai. popiet. 

Ofttso telef. R E 7-11M 
Rerid. telef. 239-2919. 

• : —~-1 « _ 

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 7Lst Street 

(71-o» b CampbeU A v e , kampas) 
VaL: pirmad.. antrad., ketvirt. tp 

penkt Nuo 3 Ucl 7 vai. 
Tik susitaraa p. 5. 

TeL 778-6565 

DR. VIDAS J. NEM1CKAS 
ŠIRDIES LR VIDAUS LIGOS 

2454 West Tlst Street: 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKOS 

AKITJ LIGOS — CHIRUBOOA 
Ofisai: 

111 VO. mABASEL A VE. 
4200 NO. CENTRAI. AVE. 

Valandos pagal Tusitarima 

DR. FRARK PLE6KAS 
OPTOMETRISTAS 
CKaiba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
tr 

kis. Amerikoje žinomas, kaip Mike! AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
Kiiinsky, gyveno Morgan, Pa., o jo j GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
brolis Stasys Kilinskis. žinomas Į 6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
kaip Stanley Kilinskis. gyveno į F a l a n d o q p , , ^ ^^run^ M 
Ridgeville, Pa. - . - - . . . 

Jie patys arba apie juos Žinantie
ji malonėkite rašyti Lietuvos Ge
neraliniam Konsulatui New Yorke 
tokiu adresu: 

CONSULATE GENERAL OF 
LJTHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10924 

atsiliepia, skambinti: MI 2-0O01. 

TeL — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

Our summer and spring 
merchandise is now in! 

Sfretch Your Doltars! 
Y ROT S H 0 P P E 
6116 No. Lincoln Ave. 

Phone 281-6638 

BODY W0RK C 0 L L I S I 0 R E K P E R T S 
JL STANEVlCniS 

Tr»mmaimtom — Dešynas — Metero 
— Kvoeerijoe ( B e i y ) ir Sparne darbas 

(Ftader) P U M S PatateyniM 
GAS FOR LKSS 

2 6 3 7 W . 4 7 f H S t H M S Z 3 - l 2 4 9 
Chicap, HHMis 60632 

K>OOOOO<>OO^-O<>OO<><>OOOO<X>OOOO<>O<>OOOOOO<>OOOOO->OO<>O<>O<>O<X^ 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3240 9 0 . H A U f O S I K E T TBL. — CA 5-7252 

RADIJO LR 8TMUD0 APARATŲ PARDAVli£A« XtL TAIBTMAS 
DIDBSU8 PAJBBIKKBMA ĮVAIRIAUSIŲ TELBVTZLJŲ APARATŲ 

SPAiVOTOi TJUBVOUOS APARATAI 

Ofiso telef. PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEYIČIUS 
i o m # A 

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

Pirmad. antrad.. ketvirtad.. Ir pentet. 
mm 11 tkl t vai. ir nuo S tki 8 vml. 
vak., ftefttml ano 1 Iki 4 vaL 

Ofs. PO 7-fiO00 Re/- GA 3-~278 

DR. A. 1ENKINS 
GYDYTC-TAS IP. CHrPū.'?.GAS 

3844 W«*t 63Td Street 
Valandos pagai pnsitar:mą 

DR. K. A. V. JUČAS 
4M-4441 — IX) t .4«0* 
Irt n*a««k»pta MM-1070 

OT>OS LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N. Westem Ave. 

5214 N. Weatern Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

Visi telefonai 652-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGA5 

1407 8a. 40tk Ceart, Osere 
VaL: kasdien 10-12 Ir 4-7. TreMad. 
tr tmaA. tik gosHaros. 

Tikrina akis. Pritaiko 
"conttact lenaea" 

VaL pagal sa^tariina. Uždaryta trefi. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES LR 

PROSTATOS CHLRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL T76-2880; rez. 448-5545 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. 63rd S*. 
Ofiso telef. R E 5-441* 

Renfclencijoa telei. GR 4-OS17 
Valandos: pirmad., antrad., ketvirtad. 
ir penktad. nuo 1 Iki 3 vai. popiet. 

DR. VYT. TAIBtAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų, ligos 
OftoM ir ra>. 2*M W. 5Mb Sk. 

TeL PRoHpec* a-1222. 
Ofiso vaL: Pirm., antr. treč. ir 

peokt. nao 2 Iki 4 vai. Ir ano ( DS S 
v. T. fteštad. 2-4 vai. popiet Ir kita 
laikn pagal susitarimą. 

Ofiso te! H F. 4-2123, namo GI * - « ! • * 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2434 W e e t 7 1 s t Stveil 

Vald.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
S-S Ir 6-7 — IS anksto ausitartja. 

TeL ofiso PR 04448 

DR. F. 0 . WINSKDNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71«t Street 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Tr*€. ir £eAad. pagal i<usitartena. 

Ofiso teL 386-3166; 

DR. PETRAS ŽU0IA 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

VaL: mirm^ ąatr.. ketr. t- l tr •*. 
penktad. 2-5. t a t a i pacal 

- i i i i « a m 
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Didijį kalėjimą 

GĄSDINANTIS 2 0 0 I S 
: Reikia džiaugtis, kad buvo iš- liau konstatuoja: "Šiam skyriui 

sirūpinta per Laisvės radiją trans- vadovauja JAV žvalgyba", 
liacijos lietuvių kalba. Kokios tos * 
transliacijos reikšmingos, liudija Sovietų Rusijos ideologai, puo-
patys komunistai, nepagailėda- lą Laisvės radiją, rašo, kad stotys 
mai piktų žodžių, kovodami prieš naudojasi komunistinės Kinijos 
jas ir net sudarydamai sąlygas, patarnavimais. Esą, "jausdami, 
kad radijo korespondentai nebū- kad žemė iš po kojų slysta kas
tų įsileisti j žiemos olimpiados dieną vis labiau, stoties šeimi-
žaidynes Insbruke, Austrijoj. ninkai laužo galvas, į ką dar ga-

Neseniai "Pravda" išspausdi- lėtų atsiremti. Jie godžiai žvilg-
no Aliodūio straipsnį "Priešingi čioja Pekino pusėn. Ir neatsitik-
įtempimo mažinimo interesams", tinai Laisvės radijas vis plačiau 
kurį persispausdino ir komunisti- naudoja pikta antitarybinį 
nė, paskui Maskvos "Pravda" šmeižtą, pagamintą Pekino vir-
lekianti "Tiesa". Ir komunisti- tuvėj". 
nis ideologas skundžiasi, kad toks Toliau "Pravda" skundžiasi, 
radijas neprisideda prie detentės, kad anksčiau radijas siekdavo e-
prie tarptautinio įtempimo ma- samos padėties Sov. Rusijoje pa
žinimo, tačiau iš to puolimo ma- sikeitimo, o dabar atvirų ardo-
tyti, kad radijas stovi an t tikro mųjų kurstymų stengiasi vengti, 
•kelio, kad jo informacija tiksli ir bet, esą, ir dabar radijų t a m a u -
veiksminga. Iš kitos pusės matyti, tojams skirtose instrukcijose ra-
kad šiandien detente tėra tik nie- šbma, kad transliacijos turi iš-
ko nevertas žodis, nes ideologinė laikyti objektyvų toną, bet pa-
kova tebevyksta ir ji vyks, kol brėžiant juodąsias komunistinio 
egzistuos žemėje raudonasis kolo- pasaulio puses. Esą, siūloma vis 
nializmas. kartoti negatyvias komunistinio 

* gyvenimo puses ir taip klausyto-
"Pravdos" bendradarbis skun- jas pasidarysiąs savo išvadas, 

džiasi, kad jau daugiau dvide- Komunistinis autorius rašo, kad 
šimt metų iš Vakarų Vokietijos šiais radijais pažeidžiamas Hel-
į Sovietų Rusiją siunčiamos anti- sinkio susitarimas, kur buvo pa-
tarybinės žinios. Tai, esą, dirba sto žymėta, kad valstybė negali kiš
tis su reikšmingu užrašu Laisvė, tis į kitos vlatybės vidaus reika-
o taip pat kartu transliuoja ir ki- lus, o transliacijos yra kišimasis, 
ta stotis Laisvoji Europa. Tos sto- Anot "Pravdos", Tarptautinė vi-
tys, esą, transliuoja, šmeižtą, pik- suomenė visiškai pagrįstai pikti-
tą socialistinės santvarkos priešų naši, kad JAV oficialiosios įstai-
propagandą". Šie žodžiai, rašyti gos, kaip ir anksčiau vairuoja ir 
sausio 21 d., rodo, kad net ir da- finansuoja šią ardomą veiklą 
bar, kada nuolat skamba žodis prieš Tarybų Sąjungą ir kitas so-
detente, komunistai jokio intere- cialistines valstybes", 
so neturi patylėti. Jie kaltina Va- Toliau negaili piktų žodžių ir 
karus, patys tuo tarpu vykdyda- Vakarų Vokietijai, teigdami: " N e -
mi ne žodinius, bet karinius puo- suprantama, kaip mūsų laikais 
limus, pvz. Angoloj. Straipsnyje suvereni valstybė gali pakęsti to-
rašoma: "Labai apgailestaujant kią padėtį, kad jos teritorijoje 
tenka konstatuoti, kad ši veikla laisvai veikia šlykščios užsie-
plečiasi. Praėjusiais metais Lais- nio stotys, tie diversiniai C L \ 
vės šeimininkai atidarė dar tris centrai", 
transliavimo kanalus, padidino * 
eterio valandų skaičių. Nupirk- Šie puolimai liudija, kad, ne-
ta dešimtys naujų siųstuvų, paisant visų susitarimų, gyveni-
1975 m. abiejų radijos stočių fi- mas eina sau, kad Sovietų Rusi-
hansinis biudžetas sudarė 50 mil. ja bijo laisvojo žodžio, ir taip pat 

DIALOGAS ISPANIJOJE 
V. Europos politikus ir spaudą 

intriguoja keturių valstybių liki
mas. Ar Kremliaus meškos lete
nos įkėlimas į Turkiją negresia 
Xato sąjungai? Ar Italijos socia
listų grasinimas pasitraukti iš 
koalicinės vyriausybės nėra pavo
jus, kad Italijos vyriausybėn ateis 
komunistai? Ar Portugalija išliks 
demokratiška, nugalėjus komu
nistinę karinę junta? Ar Ispanija 
atlaikys kairiųjų spaudimą mestis 
į neapgalvotų reformų sūkurį? 

Pirmieji Ispanijos karaliaus ir 
vyriausybės žingsniai visų buvo 
sutikti palankiai. Nei karalius 
Juan Carlos, nei naujoji vyriau
sybė neužtrenkė durų, kad į vy
riausybės nutarimus neįeitų švie
žio oro, bet tų durų neatidarė 
perplačiai, kad nepasidarytų aud
ringos politikos skersvėjis. Ligi 
šiol naujosios Ispanijos eros lai
kotarpis vystosi pamažu ir pla
ningai. Atrodo, kad Ispanija iš
vengs Portugalijos politinės ir 
ekonominės katastrofos. Šiuo me
tu vyriausybės ir tautos nuotaiką 
tik drumsčia kairiųjų partijų stip
rus spaudimas, kad būtų paskelb
ta visuotinė amnestija politi
niams kaliniams. Tuo reikalu ka
ralius gauna šimtus telegramų 
ne tik iš kairiųjų politinių parti
jų vadų, bet ir iš kai kurių dides
nių miestų valdybų, dvasiškijos 
bei atskirų asmenų, kurie yra bu
vę ištikimi Franco gerbėjai. Reiš
kia, visuotinės amnestijos klausi
mas tampa tautiškai aktualiu 
reikalu. 

Išmintingos galvos 
Tie visi amnestijos reikalavi

mai yra Vidaus reikalų ministe-
rio Fraga Iribarne žinioje. Ta i 
labai įtakingas dabartinio minis-
terių kabineto narys, pritariąs 
naujoms reformoms, mokąs pa
laikyti taktišką kontaktą su socia
listų, komunistų ir darbo unijų 
vadais (pakviesdamas juos su juo 
papietauti ir atvirai pasikalbėti 
amnestijos ir reformų reikalais) 

Spaudimas didelis, bet nepavojingas 

A J. STANIUS 

nisterių kabinę: gali būti galu
tinis. 

Iribarne nėra staigus savo 
sprendimuose. Jis pareiškė, kad 
skubios reformas .jali būti kenks
mingos vidaus tvarkai. Prieš skel
biant visuotine amnestiją, turi 
būti stropiai išstudijuoti dabarti
nės konstitucijos nuostatai, ką jie 
leidžia ir ko jie neleidžia. Niekas 
neturi būti daroma asmeniniu 
impulsu, bet įstatymų keliu. Snie 
gą ir ledą, esą. zalima greit iš
tirpyti, bet potvyniai padarys di
delių nuostolių. 

Iribarne turi du stiprius talki
ninkus: teisingumo min. Amo
nio Garrigues ir užsienių reikalų 
min. Jose-Maria de Areilza. Tie 
trys ministeriai dabar sudaro vy
riausybės branduolį. Jų dėka 
jau duotas vidaus policijai įsaky
mas nekliudyti kairiųjų partijų 
susirinkimų ar demonstracijų, jei 
jos tvarkingai vedamos. Yra atsi
tikimų, kad tokių kairiųjų sanbū-
rių pabaigoje policijai buvo sukel 
tos ovacijos už jos taktišką laiky
mąsi. 

Tvirtas pagrindas 

Pats karalius ir vyriausybė sto 
vi kol kas ant tvirto pagrindo. 
Tai parama visos kariuomenės 
(išskyrus kelio! i'<ą jaunų karminį 
kų) ir vidurinės žmonių klasės. 
Kairieji, žinoma, nori, kad karą-1 
liūs ir ministeriai tuojau nukirs
tų visus ryšius su buvusiuoju gen. 
Franco režimu. Bet ir vyriausybė 
turi stiprų ginklą tą kairiųjų puo
limą atmušti. Tai įspėjimas, kad 
staigus perėjimas iš režimo ir di
delė laisvė reikš tą pačią katas
trofą Lspanijai. kurion pateko 
Portugalija. 

Pirmiausia tūkstančiai darbi
ninkų liktų be darbo. Dėl to se
nojo režimo apribojimas kainų ir 

progos naująją Ispaniją įvesti į V. 
Europos tautų šeimą. Jo pasi
kalbėjimai su Bendrosios rinkos 
kraštų vyriausybių atstovais ir su 
dr. Kissingeriu buvo labai vai
singi. B. rinkos vadovybė yra nu
sistačiusi tuoj pradėti su Ispanija 
dialogą priimti ją į savo šeimą ir 
jos ekonomiją paremti finansiš
kai. Tą patį esąs pažadėjęs ir Kis-
singeris. Cia įsidėmėtinas tas l*on-
rastas, kad Portugalijos vyriausy
bės vadai praeitais metais pir
miausia skubinosi į komunisti
nius kraštus. Reiškia, gen. Franco 
savo valstybininkams vis tik yra 
įspaudęs daugiau tikrų demokra- į' 
tinių įdėjų, negu buvęs Portuga-1 _. . 
i::~„ « - - • • «• - c , i „ „ „ . i L>°J i 

VASARIO 16 MINĖJIMAS DETROITE 
Nepriklausomybes 58-ji sukak

tis Detroite buvo paminėta va
sario 15. Pamaldos už Lietuvos 
laisvei galvas paklojusius vaikus 
atlaikytos visose trijose lietuvių 
katalikų bažnyčiose, dalyvaujant 
organizacijų atstovams, unifor
muotiems ir su vėliavomis. Šių 
eilučių autoriui teko išgyventi 
iškilmingas pamaldas Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Cia organizuo 
tai atėjo gausus ateitininkų bei 
skautų būrys. Kun. Viktoro Kriš-
čiūnevičiaus, klebono, pamoks-

ogiškas las-jautrus, patriotiškas, 
ir pasakytas taip, kad į širdį pa
teko kiekvienas žodis. 

Pirmą valandą, ir tai beveik 

tarp žemo ir vidutinio ūgio kong. 
James Blanchard, tikiu, mūsų il
gai neužmirš. Publika sustojusi 
plojo jam prie mikrofono einant, 
sustojusi plojo mikrofoną palie
kant, apdovanojo A Jonynienės 
karpytų šiaudelių paveikslu. Jo 
kalba buvo keletą kartų ploji
mais pertraukiama, kai tik patai
kydavo į klausovų širdis. Sensaci
jų, žinoma, jis nepasakė, bet 
kalbėjo taip, kaip mums reikia. 
Beje, prie mikrofono jis išbuvo 
gerą dešimtį minučių, gal net 
kiek ilgiau. 

Dr. V. Dargis per 14 minu
čių išpyškino tiek, kiek kitam 
būtų trims valandos ketvirčiams 
užtekę. Jeigu jo kalba bus kur 

Įneveluojant, Kultun:..ame centre ^ .. ^ „ ^ t a i p ^ ^ . 
į įvyko pagrindines is.<ilmes, sk : r - U o .^o .. m-r 

os "visiems Detroito i-etuviams 

lijos diktatorius Salazaras. 
Suminint tuos teigiamus reiš

kinius ir konstatuojant, kad Ispa
nijoje padėtis yra įtempta, naujos 
eros sėkla dar nepasėta, vis dėlto 
ji yra pakenčiama. Niekas negali 
užtikrinti, kad audra gali prasi
dėti ten, kur jos visiškai nelau
kiama, bet galima tikėti, kad ka
ralius ir vyriausybė yra pasiruo
šus bet kokiems įvykiams. Kara
liaus, reikia manyti, ir visos vy
riausybės noras yra judėti pir
myn labai pamažu ir pirma pa
ruošus dirvą. Visi sutinka, kad 
jis jau žengė pirmyn tris išmin 
tingus žingsnius: paskelbė dalinę 
amnestiją Cortes prezidentu pa
skyrė išmintingą ekonomistą pro
fesorių Femandez Mirandą, ku
ris, nors buvo ištikimas Franco 
tarnas, yra moderniškų pažiūrų 
asmuo, trečia, ministeriu pirmi
ninku paliko tą patį Arrias Na-
varro, kuris yra liberalizmo Šali
ninkas. Vyriausybės mišinys ga
na įvairus, bet neabejotinai tvir
tai sulydytas. 

algų kilimo turi tęstis ir toliau. 
Komunistai ir jų talkininkai ge-

Jo žodis amnestijos reikalu mi- rai supranta, jei jie imsis tokių re-
dol., o šįmet, Vakarų Vokietijos liudija, kad amerikiečiai nėra 
laikraščio ' 'Die Welt" praneši- taip naivūs ir nesiduoda užliū- T^8*, k a d niekas nekibtų. kiek 
mais jis padidintas iki 65 mil. liuojami raudonųjų pažadų ir su- ^ ^ k a r t ą « J S ? * 8 2 * Į*1**'1*"* 
j i » .. *. ,. . i i i operaeną, paKisdavo naują pavar-
doį- . , t a r c l ^ - š , e P y l i m a i rodo, kad d ę . i r y ^ ; be reikalo! Kam slėptis, 
« -Straipsnio autorius toliau laisvasis žodis tikrai yra svarbus, į jei kolūkio pirmininkas vis tiek ži-
skundžiasi, kad per šiuos radijus kad ne veltui lietuviai kovojo, į no, kas tikrasis karvių pardavėjas, 
bus paskelbta daug kalbų apie kad tokie radijo siųstuvai duotų | žino ir netrukdo piktnaudžiavi-
mformacijos laisvę ir keitimąsi žinias į pavergtą Lietuvą lietu 
idėjomis, tačiau nieko bendro ra- vių kalba. Tuo džiaugėsi ir Vasa-
dijai su tuo neturį, tai, esą, tik rio 16 d. Senate kalbėdamas 
**tiesioginių diversijų ir šnipinėji- Illinois sen. Ch. Pefcy. Puolimai 
mų tarnyba". Ir nepaisant, kad rodo, kad, nepaisant visų JAV ir 
bandoma teigti, jog čia yra priva Maskvos susitarimų ir kalbų apie 
čios įstaigos, ta i esą tik JAV žval- detentės politiką, realybė yra visai 
gybinė ir propagandinė įstaiga, kita. Amerikiečiai nelenda užsi-
CL\ per savo žmones ruošianti merkę į komunistini propagan-
laidų turinį Paryžiuje, Romo- dos bučių, kaip kas galvoja, 
je, Londone, Vienoje ir Briusely Komunistai visaip stengiasi ra-
je. O tarnautojai turį pasižadėti diio stotis suniekinti. Jie in-
niekur nieko apie savo darbą ne- filtruoja šnipus. Seniau ilgai 
skelbti, o jei skelbia, tai gali būti dirbęs pasitraukė iš Laisvosios 
nubausti ligi 10,000 dol. baudos Europos radijos lenkas bėglys, 
arba 10 m. kalėjimo. dabar pasitraukė 7 metus išdir-

Travdos'* autorius taip pat bęs Laisvės radijuje čekas šnipas 
skundžiasi, kad kiti radijų skyriai Pavelas Minaržik, kurį jau mini 
turį įvarius uždavinius, esą, Itali- "Izvestijos" ir vasario 5 d. "Gim-
yĄ buvo suorganizuotas specia- tasis Kraštas". Tačiau, nepai-
lus skyrius, pavadintas Tarptau- sant įvairių nesėkmių. Laisvosios 
tinę literatūros sekcija, kuris "mė Europos radijas veikia, atnešda-
gina organizuoti antitarybi- mas pavergtiesiems tiesos ir pa
neš literatūros siuntimą į Tary- guodbs žodį. Ir tai yra jau vaka-
bų Sąjungą, atitinkamai apdo- riečių ir visų kovojančiųjų už lais-
roti į kapitalistines šalis vykstan- vę laimėjimas. 
ims tarybinius piliečius". Ir paga Al. B. 

Spaudoj ir gyvenime 

mams: pirmininkas taip pat Cer-
kausko pavardę turi. Ir ne bendra-
pavardi8 koks nors ar tolimas S. 
Čerkauskienės giminaitis, o tikras 
jos vyras... 

Reikia manyti, kad partijos Pas
valio rajono komitetas tinkamai 
įvertins S. ir R. Cerkauskų poel
gius, padės jiems susiorientuoti, 
kur privati ir kur visuomeninė nuo
savybė". 

Taigi, net karvių pirkimas pa
vergtoj Liteuvoj yra nusikaltimas. 

voliucinių priemonių tai tvarkai 
pašalinti, jie praras bet kokį pa
sitikėjimą tautoje ir, kai ateis vi
suotinių rinkimų metas, jie gali 
būti visiškai žmonių atmesti. Jie 
neturi paramos nė karių tarpe. 
Tad jie turi pasitenkinti tik pra
šymais, ramiomis demonstraci
jomis ir ieškojimais sau paramos 
tarp kitų partijų. D dėsnių išsi
šokimų jie yra priversti vengti. 

Geras kontaktas 

Gerą įspūdį Vakarams padarė 
Ispanijos užs. reikalų ministerio 
de Areilza pasirodymas Ekono
minio bendradarbiavimo konfe
rencijoje Paryžiuje, kur jis turėjo 

— Vyro didžiausia nuosavybė 
y r a jo s impat iška žmona. 

— Ku lipidą* 

Deja ne visi arėjo. Kodėl? Pa-
I sakysiu vėliau. Pirmiausia apie 

ritualą, kuris metai iš metų be
veik lašas lašan kartojasi, tik 
atlikėjų vardams kintant. Iškil
mes trumpu žodžiu pradėjo jų 
rengimo vyriausias šeimininkas, 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro — Dloco pirm. d r. jur. 
Rimas Sukauskas-Sakis. Progra
mai vadovavo dr. Algis Baraus
kas. I darbo prezidiumą pakvies
ti kun. Kazimieras Simaitis, dr. 
Vytautas Dargis, dr. jur. R. Sa-
kis ir JAV kongreso narys iš de
mokratų partijos James Blan
chard. JAV himną sugiedojo Pra
nas Zaranka, akompanuojant Ri
mui Kaspučiui. Sekė kun. K. Si
maičio invokacinė malda. Pa
gerbti savanoriai kūrėjai, prise
gant prie krūtinių po baltą gė
lytę. Majoras Kazys Daugvydas 
perskaitė Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktą. Michigano valstijos 
gubernatoriaus bei Detroito ir 
Southfield miestų merų prokla
macijas skaitė Birutė Barauskie
nė, Giedrė Sirutytė ir Asta Še
petytė. Pristatyti keli garbės sve
čiai — kitų etninių grupių ats
tovai. 

Lieknutis, jaunutis, kažkur 

LB darbuotojai Floridoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Prekeris, LB Flo
ridos apygardos valdybos narys. J. Gaila, krašto valdybos pirm.. K. 
Gimžauskas, Floridos apygardos pirm.; stovi: P. Stanelis. St. Peters-
burgo aplinkės pirm., ir B. Raugas, krašto valdybos vicepirm. 

te, jog ji mirga poezijos posmų 
bei patriotinių dainų citatomis, 
limas daiktas, kad ir jį publika 
būtų kelis kartus plojimais nu
traukusi, bet įsiterpti nebuvo ga
lima nė tada, kai grūmojo prie
šams. Tik pačiame kalbos gale 
publika smarkiai plojo, o dr. 
Dargis, visiškai prie mikrofono 
lūpom prigludęs, šaukė "tegy
vuoja Vlikas, tegyvuoja Altą, te
gyvuoja Lietuvių Bendruomenė, 
tegyvuoja laisva ir nepriklauso
ma Lietuva! (dėl veiksnių įmi
nimo tvarkos nesu tikras — ga
lėjo jie ir kitaip rikiuotis). 

Visiškai nauja šiame minėji
me — Aukštosios Žiburio litu
anistinė mokyklos moksleiviu pre
mijavimas už geriausius patrio
tinius rašinius. Keturios pirmo
sios premijos teko Aliukui Lė
liui, Ritai Neverauskaitei, Vidui 
Neverauskui ir Astai Šepetytei. 
Keturios antrosios — Reginai But 
kūnaitei, Taurai Zarankaitei, 
Kristinai Butkūnaitei ir Kristinai 
Jankutei. Premijų mecenatas — 
— Stasio Butkaus šaulių kuopa. 
Slapyvardžiais pasirašytus raši
nius atrinko ir premijavo Jonas 
Švoba, Kristina Daugvydienė ir 
Jaunutis Gilvydis. 

Oficialioji dalis baigta rezoliu
cijų perskaitymu (dr. A Baraus
kas) ir publikos plojimais priė
mimu. 

Meninėje programoje dalyvavo 
dvi grupės. Stasio Sližio diriguo
jamas Moterų vokalinis ansamb
lis padainavo Vyt. Poltanavi-
čiaus, M. Petrausko, Stp. Sodei
kos ir Br. Budriūno sukurtas dai
nas, arba didesnių kūrinių iš
traukas. St. Butkaus šaulių kuo
pos kanklininkės, vadovaujamos 
Danutės Petronienės, paskambi
no keletą Alf. Mikulskio kompo
zicijų. Programėlė baisiai trum
pa, tik keliolikos minučių, bet 
ištisai puikiai atlikta. 

Iškilmės baigėsi Lietuvos him
nu. 

Kultūrinio centro patalpose 
minėjimo metu buvo truputį ma-

(Nukelta į 4 pusL) 

TIRONŲ NAGUOSE 
siąs. 

: PREKYBA KARVĖMIS 
Komunistinė Vilniaus "Tiesa" 

sausio 28 d. laidoje rašo apie pre
kybą, karvėmis: 

"Dėl skonio nesiginčijama: vie
nam patinka viena, kitam kita. Sa
kysime, vienai šeimininei patinka 
juodmargė, antrai — žalmargė, o 

kienė ir vėl. trečią karta per kelis 
mėnesius, pardavė karvę. Ne tik 
nieko nenustodama, bet priešingai 
dar uždirbdama 25 rublius. 

Klausite, kaip Cerkausienei taip 
greitai pavykdavo perpardavinėti 
tas karves. Ir be jokių nuostolių, 

trečiai — gal palša. Kartais skonis .pelningai. Mįslė labai paprasta: vi-
ketčiasi. tad nieko nuostabaus, kad sų šių karvių pirkėjas vienas — 
ir S. Cerk^uskicnė negali iš karto i Pumpėnų kolūkis. Ir kaip nepirksi 
pasirinkti tinkamos karvės. Į tų karvių, jei jų pardavėja S. Čer-

Turejo ji karvę. Nepatiko. Par- kauskienė dirba tame pačiame ko-
davė — už tūkstanti rublių. Nusi-. lūkyje. Ir ne eiline kolūkiete, o bu-
pirko kitą — už 950 rublių. Vėl ne- haltere. štai Cerkauskienė ir perka 
patiko: per mažai pieno duoda, iš gyventojų tas karves, kol atsi-
Pardavė. Ir dargi su pelnu. Už ras atitinkanti jos skonį kokia nors 
tūkstantį rublių. Trečioji, įgyta už žalmargė. O kol kas netinkamas 
860 rublių, irgi pasirodė ne gerės- < bruka kolūkiui, dar vieną kiLą rub- j 
nė — pienas per liesa*, centaus-' lį uždirbdama. 

P r i s i m i n i m a i 

M. K I . £ I X A I I I S 

25 
Tuoj pasiteirauju apie dukrelę. Atsako, kad j i jo 

bute ir žaidžia su jo dukrelėm. Jo dvi dukros beveik 
tokio pat amžiaus — 6 ir 9 metų. 

Paklausau Budraičio ir pasakau, kad sutemus pasi
stengsiu pasiekti mokyklą. Paėjęs galą, imu Budrai
čio dviratį ir vėl važiuoju pro mokyklą Kretingos k ryp-

Apžiūri bu tą ir klausia: 
— Čia t u r i būti j o duktė? 

ti įsitikinti, ar a š namuose, ar vėl kur neišvykau. Af>-
siašarojusi prieina prie manęs, apsikabina ir klausia, 
kodėl ji šiąnakt nogalint miegoti savo lovytėj, savo 

Tuo metu visos t r y s mergaitės, — Budraičių dvi į kambary kartu su manim, kodėl j i turinti miegoti pas 
ir mano dukra bėgiojusios po mokyklos koridorius ir Danutę (Budraičio dukrelę). Aiškinu, kad pikti žmonės 
žaidusios. Budrait ienė atsakiusi: šiąnakt daug gerų žmonių prikels iš miego, išplėš iš 

Cia visos mano dukros, vedėjo dukrą žmona j namų, veš ten toli, toli, kur vargas, šaltis, badas, aša-
įssiveze. 

Sunkvežimis su raudonarmiečiais išvykęs. Mokyk
loje kurį laiką likę civiliai. Po geros valandos ir j ie 
išvykę. 

Vėliau sužinojau, kad tas pa t s sunkvežimis išvežė 
girininką Lapeną su žmona. Skubiai su Budraičiu ap
tariame, kaip ir ku r slėptis. Jis s a k o : 

— Aš j a u viską apgalvojau. Paklausyk manęc. 
timi, paskiau pasuku kairėn — Virbališkės kaiman, i Eik, vedėjau, į savo butą ir a ts igulk ant sofos, ne -
Ten gyvena mano mokinių tėvų. Pasakau, kodėl aš pas 
juos. Jie priglaudžia mane. suranda slėptuvę tvarte an t 
lubų pastogėje. Sėdžiu ten iki tamsos. 

Sutemus pakrūmiais slenku Palangon, mokyklon, 
kaip vagis a r plėšikas. Slepiuosi, kad niekas manęs 
nepamatytų. Gerai apsidairęs, prislenku prie mokyklos. 
Budraitis j au laukia manęs lauke prie mokyklos. Įei
nu i jo butą. Dukrelė susirūpinusi laukia mares, pri 
bėgusi apsikabina, verkia, klausia, kur aš taip ilsrai bu
vau. Ir ji jaučia, kad vyksta kažką* baisaus, bet ji 
suprasti negali. 

Budraitis trumpai papasakoja, ka' šiandien ma
nęs ieškojo: 

— Atvyko apie pietus sunkvežimis, t rys raudon
armiečiai ir du civiliai jauni vyrai. Užėję į mokyklą 
paklausė, kur yra mokyklos vedėjas. Paaiškinau, kad 
išvykęs. Paklausė kur ir kada grįšiu. 

Budraitis jiems atsakęs, kad nežinąs, kur išvy
kęs, ir nežinąs, kada aš grįšiąs, nes mokyklos ve-

nusirenk. Aš sėdėsiu mokyklos rašt inėje. Iš ten gerai 
matyti bet koks judėj imas Kretingos gatve. Visos mo
kyklos durys užrakintos . Jų neišlauš taip lengvai, o a š 
neskubėsiu jų a t rak in t i . Jei ims kas belstis, pirmiau 
tau pranešiu. Tu pakilęs bėgsi į mokyklos trečią aukš
tą — ekskursijų patalpas, o iš t en kopėčiomis į palė
pę. Užlipęs t en , užsitrauksi ir kopėčias, uždarysi lu
bų dureles. Kopėčias jau ten pastačiau. Tu gerai žinai, 
kokios ten ge ros slėptuvės, juk nekar tą j a s apžiūrė
jome. Pirmiau reikėtų uždegti mokyklą ir t ik tada iš 
ten išvarysi pasislėpusį. Dukrelė temiega mūsų bute su 
mūsų mergaitėmis. 

J o pasiūlytam planui pr i tar iu ir padėkoju. Eina
me. Aš į savo butą, j is — į mokyklos rašt inę. Durys 
jau seniai visur užrakintos. Sutar iame į telefoną neat
sakyti. Jis mokyklos raštinėje su perjungimu į mano j liai ir seserys, nes jie visi mano kenčiančios ir žudo-
butą. Į mos tautos vaikai. Gal ryt . poryt ir aš ten būsiu ir eisiu 

Man besėdint savo bute prie lango ir stebint Pa- tuo pačiu vargo ir kančių keliu. Minčių sūkury, i i pa-
langos-Kretingos ga tvės judėjime, .patamsy užeiną i <ąmonės iškyla Mykolaitis-Putinas: 

ros, kančios. T a s gali ir mudu šiąnakt ištikti, todėl tu
rime slėptis, geriau nebūti šiąnakt savo namuose. Pra
šau ją eiti pas Danutę. Ji vėl man sako: 

— Bet, tėveli, tada tave vieną jie išveš. Jie r a s 
tave vieną čia, o aš liksiu tada viena, nes mamytės 
nėra. 

Vėl aiškinu, kad aš nemiegosiu, kai tik pajusiu 
tuos piktus žmones čia ateinant, grei t pasislėpsiu. 

Nurimsta. Atsisveikindama vėl sako: 
— Tėveli, tik nepalik manęs vienos. Ką aš dary

siu be tavęs, be mamytės. 
Palydžiu tamsiais mokyklos koridoriais, nunešu 

laiptais žemyn į Budraičio butą, pabūnu valandėlę, ima 
snausti, užmiega. 

Slenka nerami naktis. Guliu an t sofos ir galvoju. 
Mintys, lyg kaleidoskope, lekia viena paskui kitą: čia 
skrendu pas žmoną, čia vėl pas dukrelę, nes taip grau
džiai ką tik su ja atsisveikinau. Mintyse lankau bro
lius ir seses, j au esančius užkaltuose vagonuose pake
liui į tremtį. į nežinią. Tarytum girdžiu jų aimanas ir 
matau jų ašaras ir jų tarpe savo bendradarbę Verutę 
su trejų metų sūneliu, matau savo mokinį Palaituką su 
tėvais, prietelių Lapeną su savo simpatiška žmona, 
Vinco Krėvės seseria. Pagaliau juk visi ten mano bro-

I dejas netur įs j a m pasakyti, kur vykstą i r kada ^ugrį-į butą Budraitienė, veeaama verkiančią dukrelę. J i noriu- l&uf daiigMai 



DfUCGAS, ketvirtadienis, I9T6 M vasario 19 d. 

D E T R O I T O Ž I N I O S 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

žiau negu 400 žmonių (aš jų 
suskaičiau, su visais programos 
atlikėjais, garbės svečiais, kavą 
pilstančiomis šeimininkėmis ir 
po koridorius slampinėjančiais 
vaikučiais — 381; kitas skaičiuo
tojas rado maždaug dešimčia 
daugiau, tad sakykime, jog bu
vo 400) . Jie Altai suaukojo 3,096 
dol. Pasitikrinęs savo ankstesnių 
šešerių metų užrašus, radau: 
1970 m. minėjime — 700 žmo
nių, 3,300 doL; 1971 m. — 800 
žra, 3,774 dol.; 1972 m. — 700 
žm., 3,452 dol.; 1973 m. — 450-
500 žm., 2,953 dol.. 1974 m. 
— 700-800 žm., 3,700 dol.; 1975 
m. — 600 žm., 3,200 dol. 

Tad kodėl šį karta mažiausias 
žmonių skaičius, nors suaukotų 
pinigų suma kiek didesnė už ma
žiausią 1973 m. sumą? Todėl 
kad kalbėtoju pakviestas atskalū
niškos "bendruomenės" pirmi
ninkas. Dloco vadovai teisinasi, 
jog, kai dr. V. Dargi kvietė, jis 
dar neturėjo pasipiktinimą ke
liančio posto, bet prašomi jo 
( dr. Dargio) kaip kalbėtojo atsi
sakyti — užsikirto. Užtat dalis 
tautiečių Vasario Šešioliktąją tą 
pačią dieną minėjo Windsore, 
Kanadoje, o kiti iš bažnyčių va
žiavo namo. Ranką prie širdies 
pridėjęs galiu pasakyti, jog dr. 
Y. Dargis absoliučiai nieko pa
piktinančio nepasakė nei minė
jimo metu, nei ryte kalbėdamas 
Lietuvių Balso radijo programo
je (nebent rytinėje programoje 
jo i vienybę kviečiančius žodžius 
laikytume skaudžia ironija, ska
tinančia šaukti, "daktare, pats 
pasigydyk!"). Vasario Šešiolik
tosios minėjimuose svarbu ne 
vien tai, ką kalba, bet ir tai, 
kas kalba. Dloeo vadovai turi 
šią aksiomą geriausiai žinoti. 

Ironiškas buvo ir kongresma-
no Blanchard pakvietimas, kai 
mūsiškis Algis Zaparackas į JAV 
kongresą tuoj oficialiai skelbs sa
vo kandidatūrą, ir kai jis bus 
kaip tik James Blanchard opo
nentas (kausis dėl to paties dist-
rikto). A. Zaparackas rengėjus 
įtikinėjo kviesti kurį kitą kongre-
» . ar senato narį, bet nieko ne
pasiekė. 

Pagaliau, dar antraeilė pasta
ba. Programos vedėjui lietuviš
kai kalbant, labai sunkiai sekėsi 
derinti linksnius. Jei būtinai no
rėta, kad programai vadovautų 
Otoco valdybos narys, tai jau jam 
reikėjo viską kalbėti iš rašto. 

Sj reportažą rašiau su didžiau
sia širdgėla. Visada buvau Dlo
co draugu ir jo interesus gin
damas ne kartą gerokai nuken-
tėjau. Bet, tiesa, bičiuliai, yra 
svarbesnė ir už draugus. 

Alfonsas Nakas 

13 LIETUVIU FONDO 
POSĖDŽIO DETROITE 

Rūpindamasis Lietuvių fondo 
vajumi ir jo užbaigimo koncertu 
— vakariene, kurio programą at-
teks mūsų iškilieji solistai Jonas 
Vaznelis, Dana Stankaitytė ir Sta 
sys Baras, akomponuojant muzi

kui Vasaičiui, lietuvių fondo Det
roito vajaus komitetas aptarė sa
vo posėdyje visas detales ir Detroi 
to bei jo apylinkių visuomenei 
praneša, kad norintieji įsijungti 
į Lietuvių fondo gretas kreipiasi 
i bet kurį vajaus komiteto narį-
Lietuvių Fondo Detroito vajaus 
komitetą sudaro: pirm. Vytautas 
Kutkus, vicepirmininkai — dr. 
Vytautas Majauskas, Vacys Ur
bonas ir dr. Povilas Šepetys, pa
rengimų vadovas Vincas Tamo
šiūnas, iždininkas Martynas Sto
nys, spaudos atstovai — Antanas 
Grinius, Vladas Mingėla, Alfon
sas Nakas ir Vladas Selenis, foto 
korespondentas Kazys Sragauskas 
k jaunimo atstovai — Ramunė 
Fraactsco (Stonytė) ir Aldo
na Petrauskaitė, 

Taipgi posėdžio metu parink
ti kalbėtojai per abi lietuviš
kas radijo valandėles, kalbėta a-
pže gerą maistą ir gėrimus vaka
rienei, apie programos atspausdi
nimą, kurioje bus pilnas sąrašas 
visų Detorite ir jo aį^Iinkėse e-
saniSų Lietuvių Fondo narių są

rašas. Koncerte — vakarienėje 
dalyvaus Lietuviu Fondo valdy
bos pirm. dr. Antanas Razma iš 
Chicagos. 

-Lietuvių Fondo Detroito va
jaus komitetas nesiekia pelno iš 
šio koncerto — vakarienės, todėl 
nustatytos šios bilietų kainos: su
augusiems — '12.50 doL asme
niui, 25 doL porai, studentams ir 
moksleiviams — 7.50 dol. Stalus 
rezervuoja ir bilietus platina prie 
Dievo Apvaizdos bažnyčios Mar
tynas Stonys, telef. 557—7839, o 
prie šv. Antano bažnyčios Sta
sys Garliauskas, telef. 554—1384. 
Koncertas vakarienė bus 1976 
m. kovo 27 d. 7:00 vai. vak. Kul
tūros centre. 

Vytautas Kutkus 

IŠĖJO NEGRĮŽTAMAI 

Stasys Vasiliauskas, amerikie-1 Lituvos vaizdų 

jo juos suprasti. Jis vienas iš pir
mųjų įsirašė į LB Detroito apy
linkę ir joje išbuvo iki mirties 

Stasys Vasiliauskas paHko Imo-
ną Bronę su jos mamyte Lotu-
žienę, tris seseris ir keturis bro
lius su šeimomis. Bėjo jis pas sa
vo Viešpatį, kurį gerbė ir ištiki
mai mylėjo per visą savo Ilgą gy
venimą. Ilsėkis ramybėje. 

M. Stonys. 

DETROITO SKAUTAMS IR 
SKAUTĖMS 

Vasario 16 sueiga 
Vasario 21 d. 6 vai. vak. Kul

tūros centre įvyks "Gabijos"* ir 
"Baltijos" tuntų sueiga. Numaty
ta įdomi programa.Vasario še-
šioliktosi vyr. skau 
tė f ii. Danutė Jankienė. Vyr. skau
tė Rita Matvekairė ir Daina Asta-
šaitytė papasakos apie Jaunimo 
kongresą Pietų Amerikoje ir savo 
pasakojimus pailiustruos skaid
rėmis. Buv. "Baltijos" tunto tun-
tininkas ps. D. Dulaitis parodys 

čių tarpe Stanley Wesley, sulau
kęs 72 m., netikėtai mirė vasario 
1 d. ligoninėje po didelės ir sun
kios vidurių operacijos. Stasys 
buvo optimistas, visada rasdavo 
kuo pasidžiaugti, visada buvo 
linksmas ir mėgo žmones, su vi
sais mokėjo gražiai sugyventi, su 
kiekvienu rasadavo apie ką kal
bėti. Gimė jis gausioje Vasiliaus
kų šeimoje Pennsylvanijoje, 
Coal GentraI miestelyje. Turėjo 
4 brolius ir tris seseris, ir visi jie, 
išskyrus du brolius, gyvena Mi-
chigano valst. Stasys buvo vedęs 
Lietuvoje gimusią Bronę Lotužy-
te, vaikų neturėjo. 30 metų išdir
bo Fordo automobilių fabrikuo
se, paskutinius 10 metų buvo vie
no skyriaus vyresnis prižiūrėtojas. 

A. a. St. Vasiliauskas 

Paskutinius keleris metus buvo 
pensininkas. 

Stasys Vasiliauskas buvo vienas 
iš Šv. Petro lietuvių parapijos stei 
gėjų, jos nuolatinis rėmėjas pini
gais ir darbu. Net numiręs buvo 
pašarvotas vienoje laidojimo į-
staigoje, kuri visai arti Šv. Petro 
bažnyčios, o gyveno toli nuo jos, 
Dearbome. Jis mylėjo savo para
piją ir mažą, puošrrią bažnytėlę. 
Visada atvažiuodavo anksčiau, 
nes turėjo joje pareigų: tai aukų 
rinkėjas, tai bilietų platintojas, 
tai biuletenių dalintojas, tai ku
nigo palydovas ar net šv. Mišio
se patarnaująs. Jis dalyvavo pa
rapijos taryboje ir bažnytinėse or
ganizacijose. Labai mėgo bažnyti
nę muziką, ypač vokalinę — cho
rą. Bažnyčia be choro jam buvo 
kurčia ir skurdi. Todėl dažnai 
prašydavo klebonus, kad remtų 
muzikalų vargonininką ir jo su
organizuotą chorą. "Choras ke
lia žmogaus dvasią į Dievą. Cho
ras sukelia prakilnią nuotaiką 
melstis. Choras parodo Dievo di
dingumą ir gailestingumą nusi-
dėjėliui."Ne kartą mačiau bažny-

Kviečiami dalyvauti skautai,-
-ės, skautininkai, tėveliai ir visi, 
kuriems rūpi mūsų jaunųjų rei
kalai. 

I šią tunto sueigą prašome at
nešti bent po tris gerus fantus 
Kaziuko mugei. 

Dalyvaukime šv. Mišiose 
Vasario 22 d. "Gabijos" jr "Balti 

jos'' tuntai organizuotai daly
vaus Šv. Mišiose Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje. Visi 
skautai,-ės uniformuoti renkasi 
10:15 vai. ryto Kultūros centre 

T R U M P A I 
— Dearborno studentu klubo 

ruošiamas studentų suvažiavimas 
įvyks šį šeštadienį, vasario 21 d. 
1 vai., Gabriel Richardson Cent
re, vakare, 8 vai., šokiai Studentų 
centre. 

— Tautinės sąjungos skyrius 
vasario 22 d. Lietuvių namuose 
ruošia draugišką užgavėnių po
būvį. Rašyt. Vytautas Alantas pa
pasakos apie jo ruošiamą knygą 
Romas Kalanta ir paskaitys kele 
tą ištraukų. Politiniais klausimais 
pranešimą padarys Algis Zapa
rackas, kuris yra Mkhigano res
publikonų partijos 4-tas vicepir
mininkas ir kandidatas i JAV 
kongresą. Pradžia 12:15 vai 

— Dariaus - Girėno klubo 1976 
m- valdybą sudaro: pirm. Myko
las Kizys, I vicopirm. Juozas Km-
čius, II vicepirm. Bronius Tata-
rūnas, finansų sekr. Antanas No
rus, sekreotrius Edvardas Vasi
liauskas, ūkio vadovas Vincas 
Lorentas, iždininkas Petras BJiu-
džius, tvarkdarys Feliksas Blauz-
dys. Rev. komisija — Jonas Gai
žutis (pirm.), Viktoras Perminąs 
ir Jonas Atkočaitis. 

— Antras Kaimas su nauja 
programa atvyksta vasario 28 d. 
ir Kultūros centre parodys apie 30 

LB MICHICAXO 
APKGAjRDOS RINKIMU 

KOMISIJOS PRANEŠIMAS 

Komisija darbą pradėjusi 1976 
m, vasario 12 dieną skelbta, kad 
rinkimai į LB Tarybą įvyks 1976 
m. balandžio 24—25 dienomis. 
Kandidatai į LB tarybą turi būti 
pristttvta iki šan. ^ovo 1 dienos 
LB Michigano apygardom ravi
mų komisijai šiuo adresu: Stasys 
GarBauskas, 1949 Hubbard Ave. 
Detroit, Micb. 48209. 

Kandidatus į LB tarybą gali 
siūlyti ne mažiau kaip dešimt 
tos apylinkės regis: ruotų rietuvių. 

(Kandidatai į LB tarybą siūlo
mi raštu, nurodant kandidato 
pavardę, -vardą, amžių, adresą ir 
kurioje apylinkėje priklauso. 

Prie siūlomo rasta pridedamas 
kandidato raštiškas sutikimas, 
kad sutinka kandidatuoti į LB 
taryba. Prie siūlomojo rašto nu
rodoma siūlytojų įgaliotinio pa
vardė vardas, adresas bei telefo
nas. Taip pat nurodomi siūlyto
jų vardai, pavardes, adresai ir pa
rašai bei kokioje apylinkėje pri
klausą 

Kandidatai į LB tarybą bei 
siūlytojai turi būti registruoti LB į 
apylinkės lietuviai. 

LB Michigano Apygardos 
Rmktmti komisija 

C L A S S I F I £ D G U I D E 
K E A L E S I A T E I 

Beautiful updated bungak>w with 
6 rooms, 2 bedrooms. Den? mod-
ernized kitchen cabinets, panelled 
basement, plūs income from. mod. 
cottage. Low tazes. $37,500. CaU 
GEMINI REALTY __ fK 2-1288 

S E A L E S I A T E >; HELP ffLVTED 
i » w t « 

MOTERYS 

Mariais 5 
apylinkėj 58-as ir tfsirfield Ava. 
Pilnas rūsys, Garažas, Skambiau: 

PBospect 9-2811 

2'įH aukštų ša
mą su valgyklos biznio. Viskas naujai 
įrengta. Brigbton Pke. ant Westeri 
Ave. Parduoda dėl senatvės. $32,560, 
arba pasiūlymas. Nepraleiskite pro
gos. Skambinkit 52MS4S acte 25MNSL 

Savininkas parduoda 10 kambaris 
rezidencija 55-os ir Kedzie apyL 5 
miegamieji. Visur fcflim»i, Pilnas 
rūsys. Gazu karstu vand. apaild. 
žema mokesčiai. Garažas. Arti mo
kyklų, krautuvių ir susisiekimo. 
$37,900.00. Skambinti 737-8916 

linksmų škicų. Kokteilis 7 vai., 
spektaklis 8 vak, šokiams gros 
Rimo Kaspučio orkestras. Veiks 
bufetas ir svečiai sėdės prie apva
lių stalų, sekdami linksmą prog
rama Suaugusiems 5doL, studen
tams 3 dol. Ruošia LB apylinkės 
valdyba. 

— Skautų Kaziuko magė įvyks 
kovo 14 d. Kultūros centre .Daly
vauja Gabijos ir Baltijos skautų 
tuntai. 

— Susirinkimai: Vasario 29 d. 
12 vai. Lietuvių namų draugijos 
savuose namuose, kovo 7 d. Ra
dijo klubo 12:15 vai. Lietuvių na
muose ir kovo 21 d. 12 vaL Švy
turio jurų saulių kuopos Šv. An
tano parapijos patalpose, (sln) 

LEMONTE 
4 butą maro namas $G0,tOfeM. 
Sklypas 1% akro su medžiais — 

— Visi filosofai, turėję religi
ją, visais amžiais tvirtino: "Yra 
D t a m ir reflria auti teisingam'*. 
Taigi yra vkacvmė tikyba žmo-
S į į l rairtsrinni čimtmečiuose. 

— VdUoire 

Namai $lM»*a» M SlSajaMO. 
Ūkis su namais, |1,5—.» už akrą. 

5 akrai miško, įmokėti $5»0M.Mk. 

A B R O M A I T I S R. E. 
1005 Porter Street 
Lement, UL 60349 

Telef. — 257-6675 

CRYSTAL LAKE 
IK APYLINKĖSE 

— Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimai 

E S S E X - C O S T E L L O 
B E A L E S T A T E 

Laima Kinderiene 
Ofiso teL 313—639-5561 

Namu teL 815-459-3758 

PROGOS — OPPOBTUNTTY 

FOR BEAtTrCIANS 
71st & Kedzie — $45AM.80 
Beeuty auop with beautiful apt. 2 
storea and 2 car garaga. 
M. K. JENKJN8 — 339.7200 

BCPOHENGED HOUSEKEEMOt 
TQ LTVE-IN 

Pteasaat Lake Forest famiry viitas 4 
chfldren. Private rocm. batą and ootor 
TV. Sun, and Mon. off. Salary opea. 
Recent reference reąuired. Mušt speak 
Engiish. 295-25CS 

VYanted eleaamg wemaa 
One or two days a week. 9L W. 

Chicago. CaU 585^*41 

mSCELLANBOUS 

iiiiinmiHuuiiiiiinuiiiiiiiimnni 
TELEVIZIJOS 

M I G L I N A S TV 
Spalvotos ir paprastos 

Badtjai 
Stereo ir oro vėsfertsvai 
Pardavimas ir tahvmas 

M i G L I l I S T ¥ 
2346 W. G9th St, — TeL 776-1486 
>iiiii3iifUHiim!!ii;!immiitiininitittrriiii 
HilHilUiiiiiiiiltilHUIilUlilillIlfllinUiltiii 

HELP WANTS3> — TYBAi 

Af>PR£HTICE MACBIHIST 

1 to 2 years esperience. $3.15 per 
bour to start Hours 7 A.^L. to 
3:30 PJtL Profit sharing, hospitall-
aation. Applicaat mušt be depend-
able. Apply weekdays 10 A. M. to 
2 P M 

HARTCO COMPANT 
7060 No. Lawndale Ave. 

, LiacefcMVsod* fflmom , 

VTBAI BR MOTERYS 

Applications being accepted fsr 
M A I D S a HOLSEMAN 
Please apply in person 

8 a m — 4 pjn. 

TREMONT HOTEL 
l e a E. Cbestuut, Cfakago 

Hottsekeeping Depi., AT 751-1900 

IŠNUOMOJAMA — PO* BENT 

ISNUOM. 3-jų kamb. apstatytas 
t butas 1 asmeniui Geras susisieki' 

NAMU APŠILDYMAS Į a » Arti A i * « Varto i a t 
*eY LA S-o623 

ATEITIS TIKRA 

— Patarimas tai toks daly
kas, kuria išmintingam nereika
lingas ir kurio puflragig vistiek 
nepaklausys. 

6 Ymtą tSkOtam grožio mfirae. S au
to mūro g&raž&s. Patiks ir Juma Mar-
ąuette pJce. J66,«0O. 

S kamb. 15 meto maras. Įrecgtas 
belamentas su vlrtrrve. Naujas gara-
ias . Arti 72-os ir Califomia. Vertas 
pirkti. $27,700. 

Uoksas naaja rezidencija. 8 kamb. 
tinka ir pajam >nr.3. Arti Ta! man ban
ko. Ekstra platus lotas. 2 auto gara
žas. $33,000. 

Didelis mūr. aamaa. 6 kamb. Puiki 
vieta. Marquette Pke. Graži vonia. 
Naujas gazu šildymas. Garažas — 
$21.000. 

Moderno* 4 batą mAme. X auto 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai 
Contr. air ooadhioning. Arti Meria 
High. $45.600. 

ModernoM a aufcštn ummmm, 2 auto 
mūr. garažas. "Radiaat'* aOdymas. 
Puiki apyL 3Carqnetto Pke. Vertas 
daugiau bet gavom už $38,800. 

2 bulu modemus mdro namas su 
garažu. Atskirt Šildymai. Rami graži 
garvS MartĮuette Pke. $2S,SO0. 

VALOIS REAL ESTATE 

Taagau ( e « u n- ideda naujas 
&us. Pigiai išvalau taipgi alyvhtina 
ir perdirba d»T-l duja. Įdedu vandens | 
Silytuvusk Kreiptis — 

A. B A N T S — 447-6806 
IIUlUllHiUIHlinUliimHIHHHIIllllIlUUm 

SIU«Tl"rllAI į UETUYA 
ir kilus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Av«n 

MfaSO NLOMUOT1 

Ar ieškote geru anomlniskąf 
Dirbanti vedusių pora (be vaikų) 
ieško 2-jų miegamų buto. Mar-
ąuetta Pke. ar toliau į vakaras. 

Skambinti GK 6-1936 
• i . i H i , • i 

Cbieago, BU. 60632, teL 927-S980; { g i e Y K l T F D A B AJ? 

mmnratiiiiirniHiiiiiiti 
PLUMBING 

Voota, virtuvas sinkų ir vandens Hl-
dytnvo specialistas. Virtuvės ir vonios 
kabinetai Keramikas ir kt plytelės. 
Glsss blocks. Sinkos vamzdžiai isva-
2ocsj eldctra. Kreiptis po 5 vai. vak 

SERAPINAS — 7704S05 
titiatNmtmuaitiirmNfranmiimtttmii 

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 
HEATTNG OOVTRACrOR 

Įrengiu mieste ir užmiesty aacius 
tr perstata u senus visų rūsiu namo 
apšildymui pečius, air conditicning 
ir vandens boilerius. Dirbu greit, są
žiningai ir garantuotai. 

DOMAS ŽOLSCSKAS 
4444 3o. Vfetttern Ave. 

Chioago, UL SOSOt 
1WL VI 7-3447. 

oooooooooocooooooooooooooo* 

Maža lietuviška dorara 

1S«. — tea, — 809^ Pigiaa mohMC 
2625 W. 71st S t , t e l HE 7-T»>i *&£****** — •*"*** 

JAV LB CICERO AP TUMUS AUKOJUSIŲ 
III PU KONGRESUI SfRAiAS 

P o 79§ doL LB Cicero Apyiu**: Pa 
100 doL BLPT Krivūlės Khibas, K. 
Dočkus, J. F. Gribauskas, Dr. F; V. 
Kaunas, John Kimbark, "X": Po 55 
dol. A. V. Orvidai: Po 50 doL Dr. P. 
Atkočiūnas, Sally Butkus, Cicero Na
mų Savininkai, Dr. J. Valaitis: Po 3S 
doL J. Pečkys: Po 25 dol. J. M. Arš-
tikiai. B. Bartkus, V. Bikulčnis, F. 
Bobinas, G. V. Gečai, M. Kupriene, A 
A. Markeriai, Aldona Prapuolenytč, 
Paul Putrimas. A. I. Suvaizdžiai, H. 
K. Suvaizdžiai, A. Šatas: 

Po 20 dol. E. Bačinskas, B. Balt
rūnas, S. Diržienė. K. Kynas, K. Kriau
čiūnai, Jonas Kubilius. V. Laniauskas, 
L. K. Tharp, Regim. Vedegys, Po 13 
dol. J. Balutis, A. Zailskai. 

Po 10 dol. I. Arimas, A. B. Baukiai, 
. L V. Bichnevičiai, B. Kkulčius, J. 

čioje moteris .verkiant, o vyrus su j B r e i v ė ) j . Budininkas, K. J. Clervi. A. 
nuleistomis galvomis, kai choras: Didžiulis, J. M. Gabalas, V. R. Ged-
gražiai ir jaudinančiai giedoda-; gaudai. J. Gužaitis, A. Jankūnas, J. 
vo", sakė Stasys Vasiliauskas. Jis f' 
pats nesigailėdavo pinigo ir dar
bo, kai chorui pagerbti būdavo 
rengiami pietus ar vakarienė. 
Dalyvaudavo Stasys fr spindėda
vo džiaugsmu, nes tai būdavo ne 
tik choristų, bet ir jo šVentė. To
dėl per paskutines su Stasiu at
sisveikinimo šv. Mišias šv. Pet
ro parapijos choras taip gražiai 
ir jautriai giedojo, kaip niekad 
prieš tai. Tai buvo choro iškil
minga padėka savo rėmėjui Sta
siui Vasiliauskui — Wesley. 

Stasys Vasiliauskas, j a iupo it 
prie naujųjų ateivių ir mokė-

J. Jankauskas. V. Kacienas. J. Kali
nauskas B. A. Knoriai, J. Končius, A. 
Kostas. J. Kreivėnas, A. Lamaitis, A. 
J. Liutkus, V. Menčlnskas, V. MeS-
kauskas. A. Mickus. Mr. Centrą! Food 
Mart, M. Norvaišienė, E. Olšauskas, 
Edw. J. Osmolak, J. Pautėnai, K. PJ-
žeraitė. A. Pračkailienė, J. Prapoole-
nis, J. Purtulis, K. Razma, Z. Reima-
nas. M. Rimkienė, I. Ruginis, č. Ru-
kuiža, Dr. V. Sakalas, J. Skorabskn*. 
M. Skroodys, Rev. J. Stankevičius, P. 
B. Torouiiūnai. V. Tiknevičius, M. Uk>-
žienė, R. Urbonas, K. Vabalaitis, J. 
B. Vadopolai G. Valantinas, Jonas Va-
saitls, A. Venclovas, A. Zalrskas. J. 

! 2emaitis, V. J. 2vgai; P * 0 d o i L • » 
t a a s i P« i 4 o i J. HittmMu. L S s > 

'P**» 

Po 5 *oL B. S Alisai. A. Ašoklis, 
A. G. Baltaragial, A. Baronas, M. 
Bankus, V. Bendikas, Anthony Berna-
disius, J. Bigelis, R, Bikulčius, S. Bi-
kulčius, X Bliujus, M. Bytautienė, V. 
Chalnas, P. Čeponis, S Daukšienė, R. 
Dunn, E Gečas. C. Genis, Z. Gerulai-
tisv J, Jakutis. J Jalmokienė, J. Jas-
mantas, Pranas Kasparas, P. Kaspa
ravičiūtė, J. Kizauskas, A. Krikščiu
kas, V. Krikščiukas, S. Kuprys, B. R. 
Lrtoža\ V. Masaftis. M. Memėnartė, 
J. Paltarokas, P. Pikčius, A. Ragaus
kas* K. Ramanauskas, R Rubienė, J. 
Sabimkas, G. Šeduikis, A. Sideravt-
čius, M. P. Sidaravičius, S. Simonai-
fls, P. Sugedu, A . Skarnelis, V. So
deika, Z. Tamohūnas, K. Urbonas, V. 
Vaitkevičius, M. L. Vansauskal. K. 
Vaarlittskas, Valė Vasys, V. Vingelis, 
O. P. Zailskai V. Žemaitis, B. Žukaus
kas, R. (Neišskaitoma pavardė); 

Pa 4 4sL J. GrlSmanauskas, V. Re-
meflds; Pa S dol. J. Arabrosia, J. Gii-
galiaMS, J. yatairis: Pa 2 *»*• K. De-
vsBris, E, M. GraaL S. Naaaaskas, 
S. Joazaitis, V. ūmos ios K. Matulai
tis, A Maurukas. V. Motasis, E No-
vickis, E Račiūnienė, T. Stučinskas,, 
E. Sulaltis, AL Zumaras; PO 1 dol. V. 
Ališauskas, M. Ignatavičius, R. Iva-
nausidesS. K. Jasmastas, T. Karaliūtė. 
K. Kavaliauskas. S. Palionienė, J. Rū
bas, J. SkamieD^ J. Sudžius, J. To-
teflds, "X. Y."; p» 50 eeata M. Nei-
vlsaė. 

Ttesiormiai L? vardu aukojo: Pa 
MBt M Dr. P Kisielius; Po 100 doL 

Medžiotoju Klubas. 

t $410456. 

UIIMIIMIUtlUHHUIIIIIimiltHtiHIiiHMnj 
B O T NXOMAVTMAS 

Narna f W n » — Pardavfcaan — 
Valdymas 

Draodlmai — iaoosaa Tai 
Notariataa — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6455 S. Kedzie Ave. — TO-223S 
HHIHIHIHfHUMUMMimfMmttH 

Z i P O L I S F R A M K 
S20S^4 Wes| S5th Street 

CMcago, lUIiioifi 
Te. OS 4-SS&4 

UUIIUtUIIIHIrUlUIIU 
Įvairiu prskhj pasirinkimai 

taraaglal « mušt] sandelio. 
OOSMOS PARCELS EXPBESS ' 

SIUNTINIAI { LIETUVA 

apoooooooooocooo^ 
M. A. i I N K U S 

R S a X KSTATE XOTABY F C a i . l t 
INOOME TA-T ^EKVTCE 

2.74-7450 -

2501 W. SStlj SS. Chloago, Itt, v n u i , 
S*3S3 8o. rTflĮFT*"* Bi ""̂ sŷ . DL pf«Wf« 

TeL WA 6-27S7, 354-aS29. 
V. Vataneisaa 

I M l I i t i n i I l i u m U K U H i f l H H ' H I t i l i M I I I U M 

Visuose betoviškuose 
ta tarėtų būti lietuvifika vėlia
va. N ė n vietos dažaai dždeaBei 
vėliavai iškabinti, bet gafiaaa 
laikyti mažą vėiiavukę ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražią kombinacija ao 
Amerikos vėliavoke. DteuraiHio 
"Draugo'* administracija gali 
pristatyti tokiaa mažas, graSas 
vėnavokeą kad Luetavoo vėlia
va pievėsBoto. Justj sazauoae. 

"Pokios vėliavai kainuoja po 
SL50, (reikia pridėti 8 eaotua 
mokeačkĮ ir 26 centus u i per
siuntimą, jei gyvenate Dlinois 
v^jitrybėje). Užsakymus su|flsri-
te "DRAUGAS", 4645 W. 63rd 
Street, Cbieago, DL 60820 

tet •JR.5* S. Mapl*^pood 
Taip pat daromi VERTMAi-

OrMINTv KKTLETTMAl. pllrfonU 
PILJETTB28 PRASTMAI Ir 

kitokį blankai 
•DOOOOOOOOOOOOOC 

9- :'.s> «*-
Brlsk-

a batai po 4 sjkmh. V\TJT. 
raiaa. Oaao pečiais sUdyr 
ton Pke. 

S botai tr kiaasavSa p t s l a a Medi
nis, gerai prtti&rttaa o s n a a BrlsAton 
Parko centrą 

S I M A I T I S R E A L T Y 

2051 W. M S t 436-787? 

H VKM \ ^ ORfTKJF IN F 
V Y T U T V - i 7 T K \ U S K A S 

SIUNTINIAI j LIETUVA 
Labai pareidaujamoe geros rOfilec 
•ek^s. Maistas 16 Europos sandSlta. 

6»th St , Chioaso, DL SOS2S. — i asas w. 
TEXL — WA 5-S787 

iiiiiiiniiiMiM'iiiuiiimiMiiiiiinitmHffiiii 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT — PiOUJūOSIT -

NUOMOSR 
I?HRt» DMtJDtMJU 

Maloniai jums patarnaut 
BALYS BUDRAITIS 

A369 Archer Awe.f 254-5551 

M O V I N G 
aERftNAS rterkraasto saidas ir kr> 
tas daiktas, ir Vk toli miesto kids-
BMsi ir pilna apdraada, 

TELEF. — WA M0«S 
•a»«e^a»o^a»o^aa»*^aa>a«aB^>«Ba«saw«easaowB>«4>a*s)SMaaa^BS)S 

^oooooooooooooooooooooooot 
V A L O M E 

KILIMUS IR B'.DUS 
Pluiuams tr vaArnojasss 

visą rattg griadhk 
S. BUBNT8 - M K 7-«l«8 
>o«oooooooooooooooooooooo» 

n r M T. •< r o 
oooooooooooooooooooooooeoo 

••LIETUVOS ATSIMINIMAI" 

3Udao V*l*iida ten SS 
New Jersey, New Tork Ir Ooaaectl-
cnt llettnriams! Kaa settadleul fraa S 
Iki 5 *aL popiet, iš W..VX> StsCSe* 
tftrm Torke (1380 klL, AJf tf'97.9 
man. PM) . 

Direkt. — Dr. 

2SS-SSS5 

J. 9m 
N. 4. e?e*a 
(oode 2S1) . 

Kviestame taip pat klaaevtis — 
t,letuv»ktj ^nttSr+nr!? vshmSi; «av4rj 
kalba, iš Seton Hali Universiteto ra
dijo stoties: (New Jersey WBOt>. 
8».5 aneg. FM) Plrmad., 7:SS^>SO 
v. vak. (Vadovauja prof. J. Srokaa) 

0 0 0 O O 0 O O 0 0 O O O O O 0 O 0 * 0 « « O 0 O O ' 

LtM* & Arsksr Ava 
T>L — 2S2-6881 

•ntiiinunimmiimifniHinfuiinHiMiriH 

Remtrite tnos bcuiiertua. ka* 

tSSm rtraf-1-*— i Ha akeibiaaf diear MDraagaM. 

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

Apdraustas perkraostyaiaa 
{vairiu atstuan; 

823 WEST 34ta PLACE 
TeL — FRontier 6-1883 

( parakaHe •'Dranea' duokite 
jį kitiems pssisksltytL 

IIHII!l!!IMItl!IHIIillUUtllHUHWHMWini 
P U**YBfi UETTJV0S MBBSTE-
LIŲ •prsisaia ar. 4. ''•Ilasani. 

"Marijos gcff binimas 
Lietuvoje" 

Knyga asra tik tealogteė, % dėl 
{domiu vietovių aprašymo irdėi įo* 
gautioe istoriaės medžiagos tiaka 
pasiskaityti idekvi«osm Ust«vhsi. 
besidominčiam Lietuvon istorija ar 
vietovėmia Knyga didelio formato 
44o pai- — Kai&a tik U&L. Oafiaua 
isi&ytt "Dnmr. 
niHiiiiiiiiiiimiiiiimiiur 

http://FCai.lt


KOL 
Nashua. N. H. 

K A L B Ė S STMAS KIT>IRKA 
Vasa r io 16 minėjimas rengia-

.nxas vasar io 29. sekmadienį. Iš 
r y t o 10 vai. bus pamaldos šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Mišias u i Lietuvą ir jos žmones 
a t n a š a u s svečias kunigas tėvas 
pranc iškonas Rafaeiis šakalys 
iš Kennebunkport , Maine. Prieš 
mišias jaunimo grupė atneš ir 
padės a n t simbolinio kapo ties 
a l to r ium vainiką gėlių Lietuvos 
laisvės kovotojams. Trečią vai. 
po pietų bus iškilmingas minė
j imas A r t s and 9cience Centro 
C a r t e r auditorijoje, 14 Court St~ 

-Vyr iaus iu kalbėtoju pakvies
t a s S imas Kudirka, kuris yra 
sirribolis visų lietuvių isteriniam 
veržimosi gyventi laisviem, kaip 
gyvena Amerika per 200 metų. 
Pakv ies t a ir Onos Ivaškienės su
augusių tautinių šokių grupė iš 
Bostono. P o minėjimo — kavu
tė . Minėjimą rengia Balfo sky
r i u s i r š v . Kazimiero parapija. 
Visi vietos ir apylinkių lietuviai 
maloniai prašomi dalyvauti x. 

Cambridge, Mass. 
MOTERTJ KUOPOS SUKAKTIS 

PreL P . Jatul is a ts iuntė savo 
ia Lie tuvos kaimynei An. Am-
brozaitienei ir 4 l i e t . Kat . Mo
terų kuopai ypatingą šv . Tėvo 
palaiminimą sidabrinio jubilie
j a u s proga . , 
: Metinės buvo kukliai paminė
to s . Buvo prisiminti atliktieji 
darbai . Nor s spaudoje apie juos 
rpflfrai rašoma, be t vaisiai y ra 
jaučiami Cambridge parapijoj ir 
l ietuviškoj visuomenėj, nes vi
sada aktyviai prisideda prie lie
tuviškų minėjimų. Kiekviene-
rdais metais , ta ip pa t ir Šiais 
(vasar io 15 d.) , pagelbėjo mi
nėjimui Tautos šventės proga. 
- Kuopa daug padeda apylinkės 
mar i jonams, Pu tnamo ir Brock-
tono seselėms ir Maine pranciš
konams . 4 kp . karesp. 

MiamL Fla. 
E S A M E REIKALINGI 

;;j3Fk>ridos gubernator ius ir šių 
naefcų Vasar io 16 d. paskeHaė 
Ūefervių dieną Floridoje. Ta pro 
g a Miami Al tos skyr ius l i e t u 
vių Piliečių klube surengė Lietu
vos nepriklausomybės minėjimą, 
Jcttriame pagrindiniai kalbėtojai 
buvo V. Bražėnas ir dr . John 
Grady , American P a r t y atsto
v a s i r kandida tas į Senatą Wa-
phuigtorie. 

I ška lbus ir radikalus Grady 
ryžosi mest i pelningą medicinos 
profesiją ir atsidėti vien poli
t ikai , susirūpinęs, kad "priešas, 
kuris prar i jo Rytų Europos val
s tybes , Kubą ir Angolą, darosi 
pavoj ingu JAV-bėm. Tik skubus 
pasipriešinimas detentės politi
kai , klaidų a t i ta i symas nusigink
lavimo i r ekonomijos srityse iš
gelbėtų šį kraš tą nuo pražūties 
i r suteiktų išsilaisvinimo vilčių 
pavergt iesiems k raš tams ' " . 

Kreipdamasis j Altos minėji-
m a n atsi lankiusius letikų, ukrai
niečių, vengrų ir pabaltiečių at
s tovus, dr . Grady visus prašė 
ta lkint i American P a r t y progra
mai. 400 klausytojų atsiliepė en
tuziast ingais ir ilgais plojimais. 

Po nepriklausomybės minėji
mo d r . Grady su žmona apsilan
kė A- Stongri los rezidencijoje, 
k u r prelegentams buvo paruos
t a s vaišės Jų metu buvo išsiaiš
kinta, kad American P a r t y jau 
jungia beveik visus svarbiuo
sius dešiniojo sparno politinius 
veiksnius jAV-bės© ir šiuo me
t u ieško paramos naujųjų pilie
čių t a rpe . "I lietuvius dedu vil
čių ir jaučiu j iems didelę melię. 
nes mano religiniai i r doriniai 
principai susiformavo vieno pui
kaus lietuvio kunigo įtakoje", 
p ras i t a rė dak ta ra s . " Jūs , tiek 
daug iškentę, esate mums labai 
reikalingi pagalbon, kad už mus 
balsuotumėte, nes mūsų pačių 
vals tybės pamatai jau braška". 
TaĄ> atvirai Išsitarė ponia Gra
dy, fcttri politinėje veikloje uo-
mi tolute* «*«» r*vi S. v 

St. Petersburg, Fla. 
LIETUVIU PASIRODYMAI 

AMERIKIEČIAMS 

Ryšium su tautybių pasiruoši
mu Bicentennial festivaliui St. 
Petersburge vasario 20-22 d., ku
riame aktyviai dalyvaus ir lietu
viai, energingosios Angelės Kar-
nienės dėka, propaguojant ruo
šiamą tautybių festivalį, jai pavy
ko net 3-jose televizijos stotyse, j 
tarp kitų tautybių, išgauti laiką ir 
lietuviams pasirodyti televizijoje. 
Pažymėtina, kad A. Kamiene St 
Petersburgo Tarptautinio Fes
tivalio draugijoje yra sekretorė ir 
,savo sumanumu, iniciatyva bei 
energija visas tautybes gerokai iš
judina (ji yra ir lietuvių komite
to Bicentennial minėjimui pir
mininkė). A . •Karnienės rūpesčiu 
ir jai vadovaujant pasirodyta: 

Sausio 29 d. 13 televizijos sto
ty apie 20 min. buvo su A. Kar-
niene pasikalbėjimas apie Lietu
vą, gintaro bei lietuviškų audinių 
parodėlė ir pora tautinių šokių, 
jos pačios paruoštų bei moterų ok
teto, vad. E. Rūkštelienės, padai
nuota. Šiuose pasirodymuose ji 
atliko ir paaiškinimus. 

Vasario 6 d. 44 televizijos sto
ty apie 10 min. taip pat pasikal
bėjimas su A. Kamiene apie Lie
tuvą, jos paaiškinimai apie rodo
mus gintaro išdirbinius bei lie
tuviškus audinius ir demonstruo
jamus tautinius drabužius. 

Vasario 13 d. A. Kamiene vėl 
pasirodė 10 televizijos stoty apie 
10 min su jaunuoliais Linda Jur-

T ^ A T ^ T A ? . VpfviVsdienis. 1#7f» m. vasario- i«» <i • - 3 

Dabar lietuvių grupė, drauge 
su kitomis tautybėmis, dalyvaus lies klubo valdybos narės V. Gar- t gos pamaldom įvyko vienu sekma-
tautybių festivalyje Bayfront 
Centre, St. Petersburge, vasario 
20-22 d. K. Gmž. 

Lietuvaitės atlieka programą St. Petersburge, Fla., miesto centre. 

gėlaite ir Mykolu Jakušovu, kurie 
buvo pasipuošę tautiniais rūbais 
ir televizijos kalbėtojui atsakinė
jo į jiems pateiktus klausimus 
apie Lietuvą. Ir čia buvo pasikal
bėjimas su A. Kamiene bei maža 
gintaro parodėle. 

Visose televizijos stotyse A. 
Kamiene dalyvavo gražiuose tau
tiniuose drabužiuose, vaizdingai 
nupiešė Lietuvą ir, kur trk galė
dama, pokalbiuose įterpė Lietu
vos pavergimą. Ji buvo puiki lie
tuvių reprezentante. 

Vasario 8 d. (sekmadienį) St. 
Petersburgo miesto centre, Wil-
liams parke, vidurdienį, miesto 
simfoninis orkestras duodamas 
koncertą, pagrojo ir porą lietu
viškų maršų, o užbaigė Lietuvos 
himnu, kurį lietuviai gausiai įsi
maišę gausių amerikiečių klau
sytojų tarpe, visai publikai susto
jus, darniai pagiedojo. Po šio kon
certo estrado'e pasirodė didoka 
lietuvių grupė, vadovaujama A. 
Karnienės, kuri atliko valandą 

A. t A. Muzikui BRONIUI JONUŠUI 
Omahoje miras, 

jo šeima ir gimines nuoširdžiai užjaučiame. 
DAINAVOS ansamblis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

A. t A. Elzbieta Konkulevičienė 
STYRAITĖ 

Mirė vasario 15 d. Santa Monikoje, Kalifornijoje, sulaukus 
senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje tegyveno 14 metų. 
Pasiliko dkieliame liūdesyje doktė Halina ir žentas Anta

nas Milakniai, anūkė Vita Markevičienė su šeima, marti ir anū
kas Šarūnas Konkulevičius su šeima Lietuvoje, sesuo vienuolė 
Aldona-Emilija Šveicarijoje, seserų ir brolių vaikai Lietuvoje, 
giminaitė dr. Konstancija Štuopiene su šeima Chicagoje ir kiti 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Palaidota vasario 18 d. švento Kryžiaus kapinėse Los An
geles, Kalfornijoje. 

Nuliūdę: Duktė, žentas, sesuo, anūkai, proanfikai ir kiti ži
rninės. 

A. T A. SOFIJAI BOBELIENEI mirus, 
jos suims dr. KAZĮ, inž. JURGĮ ir dukrą LftIMJį su 
šeimomis, likusiems giliam liūdesy, nuoširdžiai už
jaučiame. 

Stasys ir Rimas Pundzevičiai 

Brangiai Motinai 

A. t A. SOFIJAI BOBELIENEI mirus, 
dukrai LAIMAI JASAITIENEI, sūnums dr. K. BOBE
LIUI ir inž. JURGIUI BOBELIUI ir jų šeimoms bei 
kitiems giminėms gilią užuojautą reiškia 

A. Keturakis su šeima 

trukusį montažą, susidedanti iš 
tautinių šokių, A. Karnienės pa
ruoštų, stilizuoto 2-}ų porų šokio, 
vad. S. Velbasio, moterų okteto, 
vad. E. Rukstelie-nės, lietuvių 
klubo choro, vad. muž. A. Matei
kos ir akordeonisto P. Kivėno. 
Visą montažą koordinavo ir, taik
liai surišdama paaiškinimuose 
amerikiečiams, šia pynę gerai 
pristatė Angelė Kamiene, duoda
ma eilę charakteringesniu Lie
tuvos gyvenimo vaizdų. Šis lietu
vių pasirodymas miesto parke 
amerikiečiams, kiek teko iš jų at
siliepimų girdėt, padarė labai ge
rą įspūdį. Toje pat vietoje jau bu
vo pasirodžiusios ir kitos tauty
bės. Žiūrovų nuomone, lietuvių 
pasirodymas buvęs geriausias. 

Palm Beach, Fla. 
MAŽOJE KOLONIJOJE 

DIDELĖ ŠVENTĖ 

Palm Beach Lietuvių klubas 
Vasario 16 d. minėjimą suren
gė Juno Beach Metodistų bažny
čios salėje. Nors pačiame Juno 
Beach šiuo metu gyvena vos ke
liolika šeimų, tačiau visi klubo 
parengimai yra labai noriai vi
sų lankomi ir visada sutraukia 
daug svečių. Tad ir šį sykį į 
salę suplaukė per šimtą dalyvių, 
kurių tarpe buvo matyti veidai 
ne tik iš gretimo Lake Wor th 
bei kitų artimesnių vietovių, bet 
taip pat ir iš tolimesnių šio 
krašto ir Kanados pakraščių. 

Minėjimą pradėjo ir pravedė 
klubo pirm. J. Daugėla. Sugiedo
jus himnus ir kun. A. Senkui 
paskaičius invokaciją, jautrų žo
dį tarė svečias iš Chicagos Dan 
Kuraitis. Jo trumpa, bet gerai iš
mąstyta kalba paliko visiems ge
rą įspūdį. 

Koncertinėje minėjimo dalyje 
pasirodė solistė J. Krištolaitytė-
Daugėlienė. Ji padainavo šešias 
lietuvių kompozitorių dainas 
Ypatingai minėjimo nuotaikai ir 
dvasiai tiko paskutinioji St. Šim
kaus daina "Oi greičiau". 

mienė, A. Juozaitienė ir A. Bi
liūnienė visus pavaišino pietu
mis. 

Vasario 16-sios proga iškilmin-

! dieniu anksčiau. Jas atnašavo 
I kun. A. Senkus ir gražų šventei 
I pritaikintą pamokslą pasakė kun. 

V. Piki urna. Dg. 

Vėliau amerikiečių spauda patai 
pino eilę nuotraukų iš šio lietu-Į Po iškilmingosios minėjimo da 

Mylimam tėvui, uošviui ir seneliui mirus, 

URŠULEI IR VINCUI Z1NKAMS 
i r š e i m a i , 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime. 

Vera ir Stasys Povilaičiai 

Mušu mielą 

DR. HENRIKA LUKOŠEVIČIŲ, 
liudint; sesutei ELENAI Lietuvoje mirus, nuošir
džiai užjaučiame. 

Leonidą Šateikiene 
>r Skorubsku seimą 

4 t A. S T E P H A N I E U R B A 
Gyveno Chicago, mihois, lftttraette Parito apyL 
Mirė vas. 17 d., 1976, 12:25 vai. popiet 
Gimė Chicago. Dlinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Albina Clark, Svogeris 

Lawrence, sesers vaikai Thomas ir Mary Clark ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Priklausė Tretininkų dr-jai ir šv. Kazimiero Seserų rėmėjų 
draugijai. 

Kūnas pašarvotas Lack-Lackavricz koplyčioje, 2424 West 
69 Street. 

Laidotuvės įvyks penkta*., vaS. 20 d. B koplyčios 10 vai. 
ryto bus atlydėta j gvč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Prašome nesiųsti gėlių. 

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

Nuliūdę: Scaao, svogeris Ir kiti giminės. 
Laid. direkt. Steponas C. Laek ir Sfoūs. Tel. 737-1213. 

A. t A. BARBORA LUTKUS 
BENUŠYTS 

Gyveno 1421 S. 49th Court, Cicero, Dlinois. 
Mirė vas. 17 d., 1976, 12:50 vai. popiet, sulaukus 86 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 66 m. 
Pasiliko dideliame nuliudis sūnus Anthony. marti Adelė, 6 

anūkai, 6 proanfikai, sesuo Julia St&nis,. marčios Florence 
Lutkus ir Sopkie Laikus ir kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Avenue. 
Cicero. 

< > t t. .* 

Laidotuvės įvyks penktad.. vas. 20 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaJdų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę ***•«, marčios, aafiksi tr praaaftltti Ir seeao. 

Laid Arekt Donald A. Petkus. TeL £63-2108 

ANTANUI SMILGEVIČIUI 
mirus Lietuvoje, jo sūnums kun. ZENONUI SMILGAI, 
ZIGMUI SMILGAI su šeima ir kitiems giminėms 
reiškiame mūsų giliausią užuojautą ir drauge liū
dime. 

D. ir A. Ancevičiai 
A. Smilga 
J. Petruliene 
G. ir V. Senkevičiai 
A. ir A. Verbickai 
H. ir K. žolynai 

U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR S 0 N U S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 si St. Tai. GRovehi II 6-2345-6 
1410 S. 50th A.e.. Cicero T0wnhat1 3-2108-09 

AIKATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

r^ 

Laidotuvių Direktoriai 

IffilEIKMYANS 
6S45 3 0 . WESTERN AVE. __ 

TRYP MODERMSKOS 
A T J L < » N D r n O N £ D ivOPLYCIOS 

MAHMOMS VBTA 
REpnbBe 7-R40A 

• • 

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

DOVYDAS P. SAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South California Avenue 
Telefonai; LA 3-0440 Ir LA 3-9652 

4605-07 South Hormrtago Avenue 
Telefonas YArdt 7-1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lfatavi* LoUotovhĮ Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

3397 S. LITUANICA A VE. TeL YArds 7-3401 

STEPONAS C LACK (LACKAWICZ) IR SONOS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrgiaia 7-9873 
2424 W. 69tr STRERT TeL REpabUc 7-1211 
11923 Sovttarest H3ehway, Palos HUls, DL TeL 9744419 

PETRAS BIELIŪNAS 

4348 S. CALIFORNIA A VE. TeL LAlayette J-4572 

POVILAS J. RIDIKAS 

S2S4 S. RALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911 

JURGIS F. RUDMIN 

3319 S. LITCANICA AVE. TeL YArds 7-113349 

VASAITIS . BUTKUS 

1446 8. SOta AVIU. CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003 

* . S +m .» -



snis ) Laeluvos bažnytinės pro-
Minė-

I jimas bus Jaunimo centre kovo 
14 d., tuoj po pamaldų, kurios, 

is Jėzuitų koplyčioje 12 vai. 
X Dariaus ir Girėno lituanis 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. vasario 19 d.i X Kun. dr . V. Rimielia MIC, 
• 'Lietuvos bažnytinės provincijos: 

X Kan. Pranui Skrodeniui,'*> m e t * • * * * • minėjime! 
MIC, Marijonų Šv. Kazimiere s k a i t - v s P a s k a i t * " p o r i n i s zvilg 

; provincijos ekonomui vasario 
| 18 * suėjo 70 metų amžiaus, i v i n c i - i o s ^ ū r i m o Vertę"' 
J Ta proga sukaktuvininką pa

sveikino vienuolijos nariai ir jo . 
artimieji. Kun. P . Skrodenis :

 b u s **** koplyčioje 12 vai. , 
vra gimęs Brooklyne, kunigu 

x I R A ~ » P.rt- , į švent in tas 1932 m. Provincijos n ė m o k y k l a P***™* įf . t U V O S 

, - ^ f . " " į a p y L " t ekonomo pareigas jau eina t re- i nepriklausomybės sukakti va-
š ^ m a s Vasario 16-sios minė-; k a d e n c i i a isario 21 d., 11:30 v. ryto. Kvie-
j imas įvyks šį penktadienį, va-j 4 J 4 ' jčiami visi tėveliai, 
sar io 20 d., 7::30 v. v. Jaunimo! x Daiva Kezienė, Vydūno i • Murinėtu- Purko Lietuvai 
cent ro kavinėje. Paskaitą skai- Jaunimo fondo 1975 m. premi- Namu savininkų organizacijos j 
t y s Ged. Gaiva. ! jos laimėtoja, bus pagrindinė susirinkimas įvyks penktadie-

X Kun. dr, Juozas Vaškas.; kalbėtoja Akademinio Skautų i nį, vasario 20 d. 7:30 vai. Vak. 
MIC, "Laivo" redaktorius, va- į sąjūdžio vasario 16 d. sueigoje.' parapijos salėje. Numatomas 
sa r io 20 d. išskrenda į Austrą- '•, Sueiga bus sekmadienį, vasa- trumpas Lietuvos nepriklauso-
liją lietuviams pravesti gavė- j rio 29 d., 5 vai. p . p. Jaunimo j mybės a tkūr imo minėjimas 
nios susikaupimo — rekolekci- centro kavinėje, 
jų. Jis važinės po visas di
džiąsias ir mažesnes lietuvių x K a z y s Bartašius, dailių ^ ^ 
gyvenvietes ir sakys specialius | I i e t u v i š k u audinių bei juostų au I į į ^ dalyvauti, 
gavėnios pamokslus. Prie sa- * 3 " * meniškų adresų kūrėjas, j x Genovaitė ir Cezaris Mo-
vo pareigų grįš gegužės pradžio š i u o m e t u >Ta ^ v y k e s i Floridą. I destavičiai, Chicagos visuomeni 
je . j Savo laiške "Draugui" džiau- ^ ^ ^ n e S en ia i įsigijo naują 

x Kr. Donelaičio lituanisti- i £ - a s i maloniu klimatu, taip pat ^ ^ 0 a k La^-n, m . ir ten ap-
. _ I » _ 1 J A . _ ! i ! l . • ! - ! 

J 

Tikimasi turė t i svečių — val
džios žmonių ir politikų. Pabai 
goj bus kuklios vaišės. Nariai 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

" 

Dr. Sofija šimouūnienė 
mirė prieš metus vasario 15 d., 

'• bet ir po metų jos atminimas 
' tebėra gyvas St. Petersburge. 
i Liko jos sesutė mokytoja EL 
ĮGrigiskaitė ir brolis Lietuvoj. 
| Elena gyvena S t Rate. 

— haji. Vyt. Palubinskai* iš 
.v. rv.-̂ irr—ė "u pa^ap. Los An-

' gėles, Calif., perkeltas ; Santa 
.M.r:: i Ca.u Šv. Onos parapi-
ą Kur.. V. Palubinsko asme-

.._ r- Į'irap.ja netenka uoiaus 
ir pavyzdingo kur.igo ir koloni-
_c. .- ?•.-:', iie:uv:o - patrioto. 

"Laiškų Lietuvia:-is" žurnalo :c-iaKcjos kolektyvas. Ii -:.: dail. A. Ku-įBe savo bažnytinių pareigų, paskiausiai 
rauskas, M. Eivaitė. J. Vaišnys. SJ V. gmmifm?ff stovi iš kaires: Al 
Grigaitis, A. Likanderienė, N. Užubal'.er.ė kun. Vvtau: 

glaudoje baigia savo senatvės 
dienas daugiausia Rytų pabė
gėliai. Paguodos žodžių sene
liams pasakė "Haus der Begeg-
nung' 'kuratori jos pirmininkai 
dr. J. Maurer ir msgr. dr. G. 
Adam. Violeta Landienė vyks 
dainuoti j Chicagoj Margučio 
rengiamą koncertą kovo 21 d. 

— A. a. Marijonas Petkūnas, 
64 metų amžiaus, gimęs Pane
vėžyje, mirė Bad Kreuznache 
sausio 14 d. Lietuvoje buvo bai 
gęs karo mokyklą ir tarnavo 
kariuomenėje. Bene 1952 me
tais įsteio į Labor Service ta r 
nybą, buvo įvairiose kuopose, 

2040 LS kuopos 

rašo, kad ten susitikęs eilę pa- s įgyv eno. Dabar t inis jų adre 
žįstamų. jų tarpe savo gerus s a s : 3309 s T ^ g y Ave„ Oak 
kaimynus Kazį Martinėną, Al—Lavį^ JJI 60453. 

CHIUGOJE IR APYLINKĖSE 

biną Ruzgą, Vytautą Lumbį. I x M a d u p a r o d a , kuri bus 15- j * a i s pasipuošusio, jaunimo, j "^Z^T^2h^Jt. I į M e n d e U a - ^ Sjlvinskas jėzu-1 vo gimęs 1913 rugsėjo 22 Vil-
Su jais. čia atvykusiais iš K a - j ^ g e i i ė s £ j Į g rugsėjo 19 d. j Je igu lietuviškąją publiką v i s į ^ " ^ J ^ . . ! ^ ^ x * . i l t ų P ™ ™ " 0 ^ * * * G- Kijaus-< kaviškyje. Ilgai tarnavo 2040 
nados, maloniai leidžia laiką. Jaunimo centre. Ją organizuo- j dažniau apninka apatiškas no-

ja Putnamo seselių rėmėjai či- r a s į parengimus, koncertus a r . . . 
kagoje. Šioje parodoje daly-j baliukus numoti ranka, tai ver j a _ ™ K ^ t _ a u n a s D U V 0 I a b a i ""-ĮK. Pugevičius, pasauliečiai K 

te tų pamatyt i entuziazmą, ly 
dintį bet kurią jaunimo repeti 

vaus rūbų kūrėja Stasė Koron-
kevičienė iš Santa Monicos, Ka 
ln% ir Randy Ranlazzo iš Dal- 'ci ją , besiruošiant išeiti scenon 
las, Texas. ' j i ems a ts i randa ir laiko, i r 

Vakaro metu buvo pagerbti 
nusipelnę mokyklai asmenys, 
buvusiam mokytojui P. Razmi-

x Jonas Perkumas , gyv. Chi! energijos, ir noro. Ta jaunimo I nui įteikta dovana. Padėkos 
raš ta i buvo įteikti mokyklos rė 
mėjams. Juos gavo parapijos 
klebonas kun. J . Stankevičius, 
mokyklos vedėja seselė Salva-

cagoje, gavo laišką iš spo r t e ' šimtinė šį sekmadienį, vasario 
j veterano Roberto Sidabro, gy
venančio Australijoje, kad šio
mis dienomis j a m bus daroma 
sunki širdies operacija. R. Si
dabras praėjusių metų vasarą 
lankėsi JAV-se, Chicagoje il
gesnį laiką praleido su buvu
siais savo drauga is sportinin
kais, lankėsi "Drauge" ir ki
tose lietuvių institucijose. R. 
Sidabrui linkime sėkmingos 
operacijos ir sveikatos. 

X Marijona Jokūbaitieaiė, 

22 d. 4 vai. p. p., žengsianti į 
Jaunimo centro sceną iš tri jų 
grupių: choras "Audra" (vad. 

niu mokyklų Vasario 16 minė
j imas bus vasario 21 d., šešta
dienį, 11:30 vai. ry to Francis 
McKay mokyklos salėje. Visi 
pradinės ir aukštesniosios mo
kyklos mokiniai tą dieną pra
šomi ateiti su tautiniais drabu
žiais, taip pat prašomi ir mo
kytojai, kurie gali. pasipuošti 
tautiniais drabužiais. Kviečia- '> 
mi tėvai ir svečiai dalyvauti, 
k a r t u su vaikais. 

X Peteris Vilips, Mayvvood. 
EI., žinomas latvių visuomenės 
veikėjas, buvęs vyriausias Lat
vių skautų išeivijoje vadovas 
Vasario 16 proga per "Draugą" 
atsiuntė visiems lietuviams,: 
ypač skautams — ėms, geriau 
sius sveikinimus, linkėdamas 
greito didžiausių vilčių išsipil
dymo — nepriklausomos Lietu
vos atstatymo. 

s, *r m o*. 1 /•» J Sesė Gina Sabaliūnaitė, buvusi 
x Kun. E . š tokas , Grand; A k a d e m i k i u s k a u č i ų draugovės 

Rapids, Mich.. aukojo 10 dole- :
: centro valdybos p:rmininkė, dėkoja 

rių. Dėkui. I savo valdybai už puikų darbą ir 
sugyvenimą, šiuo metu sesė Gina j . 

x Jaunimo Centro choras j > T a" išrinkta j ASS vadijos pirmi-: N e w Haven, Conn., s iųsdama 
"Audra" , Jaunimo Centro s tu-! ninko pavaduotojos pareigas. j prenumeratos mokestį ir auką, j daugiau kaip ketvirtis šimtme-
dentų tautinių šokių ansamblis Nuotr. Jono Tamulaičic j mums rašo: "Nuoširdžiai dė-, čio lanko išeivijoje gyvenančius 
ir tautinių šokių grupė "Žilvi-1 n A f R ' k ° ^ U U Ž s i u n t i n ė J i T n ^ Draugo, I tautiečius, to<iėl gerai supran-
t i s " atliks meninę programą! ^ - T** 3 f"zg>S ™ ^ H a š mėgs tu skaityt i . Lin- t a jų p rob l emas— džiaugsmus 
"Laiškų Lietuviarus" kancerte : P , i e 3 t a s . 3° S U ) t i e 3 . v v t i k i u geriausios sėkmės jūsų dar į r rūpesčius. Viduržiemio apa-
ši sekmadienį, vasario 22 d., 4 ' E Z . P ° k a l b : u i _ a P i e " a ™ ™ : ^ ' " ' . buose". Dėkojame. i t i ja i kamuojant lietuvio sielą ir 

po pietų Jaunimo Centre, i " ^ ^ ^ f i T T * ' i
F o k į b l s

j . b u s i x Vy tau tas Penkiūnas, Bo- sąnarius, "Laiškai Lietuviams" 

utas dirbo šeštadieni- ba rms tad te vadas Ilgokai r.e-
nėje mokykloje, buvo dvasios sveikavo ir maždaug prieš mė-
vadu skautų ir ateitininkų or- n e s į buvo pasi t raukęs į pensiją, 
ganizacijų. Savo privačiame g^rvenime bu-

— National Catholic News ' vo mėgėjas pieš:i. Visa eilė jo 
Service ieidžiamam vardyne oieštų paveikslų y r a jo namuo-
The American Catholic Who's se, bet ta ip pat jų nemaža y ra 

įžodį t a r ė ir mokyklos tėvų ko-lyyho šiemet yra 5 300 žymesnių davęs ki t iems asmenims. Velio-
JAV kataliku pavardės. Vys- r.is palaidotas Bad Kreuznache, 

Meninę programos dalį a t u - i ^ p ^ p Marcinkus C. Salatka. — A. a. Stasvs Astramskas 
ko Ant ro K ū m o aktoriai , j v . Brizgys, prelatai P. Juras , į mirė vasario 2 d. 

Į SCENA ŽENGIA kun. dr . Ant. Juška. Trumpą 
JAUNLMAS 

Jų ne dešimt ir ne pora d e - i m i t e t o P i r n L i n i L J- A r š t i k y * -
šimčių, bet visas š imtas: besi
šypsančio, tautiniais drabu-

vadovaujami Algirdo T. An- Velionis bu-

biau, kiti mažiau patiko, tačiau įaS t kunigai K Bučmys. P. Či- LS kuopoje, iš ka r to Kaisers-
pirmą kartą Cieco miestan, , ^ 3 y . Gidžiūnas, J . Lauri t is . ' 

tai sutiktas. Jurgėla, R. Krickus, J . Stukas 
ir M. Gabrienė. 

VOKIETIJOJ i 

F . Strolia), Jaunimo centro | tore, kurie parapinės mokyklos 
s tudentų tautinių šokių ansam 
blis (vad. L. Bražiienė) ir tau
tinių šokių grupė . "Žilvitis" 
(vad. V. Stankienė ir A. Ma
žeikienė). Tai jau lyg kokia 
mažoji tautinių šokių ir dainų 
šventė, ruošiama "Laiškai Lie
tuv iams" žurnalo. 

"L. Lietuviams" (redakto
r ius Juozas Vaišnys, SJ.) j au 

vai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa- • vasario 19 d., ketvirtadienį, 

ribose labai daug padeda litu
anistinėms mokykloms. Toliau 
atžymėjimai buvo skirti dr. F . 
ir V. Kaunams, dr. P. ir S. Ki
sieliams, dr. B. i r G. Ročkams, 
Cicero medžiotojų ir meškerio
tojų klubui, S. ir J. Butkams , ' 
J. Kimbarkui, Cicero Namų sa
vininkų klubui. Šv. Antano tau
pymo bendrovės vadovybei, Ci
cero Jūrų šaulių kuopai Klaipė- j 
dai. A. PraČkailienei. Visi šie 
asmenys ir draugijos vienu ar j __ £ 3 ^ ^ ^ n k ė Violeta 
kitu būdu mokyklą parėmė. A t ; B a k a i I g I i J l | t ė . r ^ ^ n ė ^ ^ 
žymėjimus įteikė komiteto 
pirm. J . Arštikys ir komiteto 
narė Jūra tė Maurukienė. Iš vi-1 

j vo programoje vasario 1 d- "Su
sitikimo namuose' kuriuose 
vyksta pabėgėlių kultūrinė veik 

16:30 vai. vak., banga 91 L / 2 iri sigėrėti mūsų jaunimo pastan- . , , 
~~™i~ T5-i- 4~ i- • - ^- \ tęsis pusantros vaiandos. 
gomis. Bilietus galima įsigyti r 

iš anksto arba prie įėjimo. 
(pr.) 

. X Juozas Žvynys, patyręs I n - m a r i o Pasaka" išlaidoms p a - ! d o ! e r i ų a u k ą 
t o m e Tax pildyto jas, greitai h-! dengt* P° 1 0 ° dolerių aukojo:; 

X "D.AINAVOS" ansamblio 
statomo muzikinio veikalo "Pa-

~* I so Dri^ v3.lcj1.ro ojiS's^picî Tio Is." i 
wie, MD, prie p renumera tos mo : i šveda į scena visą šimtą ffra-l . , . . , . , ;la. Programą suorganizavo kū-
kesčio pridėjo i r auką dienraš-; žiausio lietuviuko jaunimo, k u - | , . & F, . J . " , ^ r a t o n j a St. Nikolaus senelių 
.. . .. . .. -r-., . -a 4.i_. _-t . ;komitetas, kun sudaro J. A r s : 

ciui stiprinti . Dėkojame. ' — — 
x Marija Vllutis , Chicago. 

III., įteikė savo dienraščiui 10 

rio šypsena ir tautinių rūbų i - " " " - • — j - J J » " » i ; "• ~ ' į prieglaudai. Programoje daly-
margumas išsklaidys ir s tor iau ' ^ ^ ' ^ ™ ' \ B l „ n ^ c , 1 ^ l e ; X ' ! v a v o l e n k U bažnytinis choras, 
s ius žiemos dulkių klodus. 2i-

. T v , v.- i noma. 
Nuoširdus ačiū ' 

I^aniauskaa J. Maurukienė, V. 
Norkienė, K. Razma. E. Rač-

ukrainiečių kvartetas ir solis-

tvarkingai užpildys jūsų F e d į Vladas ir Regina Andrijauskai,, x Marque t t e Pa rko Lietuvių į a tkimšt i bu eliuką ir juos nury 
ra l ir State Income Tax Kreip- Emilija ir Povilas Gaučiai, Kat- ;namų savininkų organizacijos t i , todėl kviečiame pMi * • 

nis. n e i š s k i - 1 h e r i n e i r dr. Romas Giniočdai, susirinkimas įvyks penktadienį j t i "L. Lietu-.iams" "re 

net -eriausi vaistai ne " * » » ™ J - • x ^ " ^ . " ' ' ^ " " i t a s , rumunų tautinių šokių gru-
padės, jeig-j ligonis p a t i n g i į J E S i Rubiene, S. Ta- I p ė įf hetnvių ^ ^ ^ ^j^^. 

mosiumene. 
inaudo-

kas" . Šokėjai pašoko keletą 
Vakare buvo svečių iš kitų [ tautinių šokių. Po "Sadutės" 

t i s visomis dienomis, neišski- . 
r i an t ir sekmadienių, nuo 8 vai. I Vanda ir dr. Ferdinandas K a u - v a s r i o 20 d. 8 vaL v. parapijos 
r y t o iki vėlaus vakaro. 7259 S. °ai. Philomena Pakel — prezi- į salėje. 
Francisco Ave, lefef. PR 6-1349 dentė Chicago Savings & Loan i x Sofija Ptechavlcienė, Has-

( p r . ) Ass'n., Ulė ir Valentinas Ra- tings on Hudson. N . Y - atsiun-

eceptu" mokyklų, tai Chicagos aukšt. ; mergaitės papuošė šioje prie-

lauterne, o vėliau Darmstadte. 
E>augiau negu prieš metus lai
ko turėjo sunkią automobilio 
nelaimę, iš kurios neatsigavo. 
1976 vasario 6 Kaiserslautemo 
mieesto kapinėse buvo atliktos 
laidojimo apeigos Palaidotas 
Kaiserslautemo miesto kapi
nėse. B. L. 

KANADOJE 
— Aušros Vartų choras 

Montrealyje sausio 17 d. para
pijos salėje surengė pagerbimą 
buvusiai Lietuvos operos solistei 
Elzbietai Kardelienei 75 m. am
žiaus sukakt ies proga, choro di
rigentei muz. Md. M. Roch ir 
s o l Antanui Kebliui 10 metų 
našaus darbo parapijos chore. 
Kun. J. Kubilius palaimino vai
šes ir nuoširdžiu žodžiu pasvei
kino sukaktuvininkus už jų di
delį lietuviškumą, kultūrini ir 
tautinį įnašą. Sukaktuvininkams 
buvo įteiktos simbolinės dova
nos. Be choristų, buvo ir kvies
tinių svečių. Ta proga kalbėjo 
muz. K. Smilgevičius, E. Karde
lienė ir kiti. 

0KUP. LIETUVOJE 
— A - a . Marija Garmutė -

Baltienė gruodžio 21 Lietu
voje, Kaune, s ta iga mirė. Buvo 
kilusi iš Pakumpiu, arti Pakuo
nio. Baigusi "Žiburio" gimna
ziją Prienuose (pirmoje laido
je) , — mokytojavo Prienuose 
ir Kaune. Ypatingai sunkaus 
vargo apystovomis išaugino bei žiemos r u p l i a m s išsklaidyti: ^t . mok. direktorius J. Masilio-; glaudoje esančius keturis lietu-

š imtas šoka-no . dainuojančio r^s s u ponia, Melrose Pa rko lit. ivįus senelius gėlėmis. SoL Vio-j išmokslino t r i s dukteris. Palai 
jaunimo, o po koncerto (pagal rao^ vedėjas P. Rugelis su po-, jgta Rakauskaitė - Landienė | dota tėviškėje, Pakuonyje. 
slaptą redaktoriaus receptą pa ^ ^ svečias iš Kanados, Sibiro i pradžiugino dviem lietuviškais į Amerikoje y ra sesuo Katriutė 

moniai. Masters Art Galleries.; tė 10 dolerių auką. Nuoširdžiai į gami r t a s ) karštas gėrimas ir t remtinys Bronius Naudžiūnas, j jj. dviem vokiškais šlageriais, j Nasvytienė (mokytoja) Cleve-
•»Hi«*«*3»aMš**^**ai. "Pamario Pasakos" spektakliai d.ko jame. ! linksmos šnekos draugų būryje. Vid. Vakarų L B pirm. M. Ja- 'Gal ima pasakyti, kad lietuvių j landė, Ohio, ir brolis Antanas 

L A S VEGAS CHICAGOJE! -įvyks vasario mėn. 28d., 8 v. v. x Stepas Lukauskas pasida-
Taip, Las Vegas nuo Chica- i r 2 9 d - 3 v a l- P- p- J I a r i j o s iįnS įspūdžiais iš UJ-jo jaunimo 

gos yra beveik 2000 mylių, bet \aukšt- mokyklos salėje. Auko- ' kongreso P ie tų Amerikoje su 
šį šeštadienį, vasario 21 dieną: tojams nuoširdus ačiū. jlžininerių są jungos rengiamos 
ras i te "Las Vegas"' Jaunimo 
Centre. "Užgavėnių Kaukių ' 

(Pr.) 

x LB >Iarquette Parko apy-
Balių" Galėsite išbandyti l a i - | l i n k ė s v a l d v b a š a u k i a „ ^ 
mę ir linksmai praleisti laiką, j s u s i r i n k i m ą į xkmaaiei^ t u o j 

konferencijos dalyviais. Konfe 
rencija įv>*ks vasa r io 28 - kovo 
6 d. St . Pe te r sburge , Floridoje. 

x Filmas " S a l a " bus rodo-
- P a P r a - ! p o pamaldų 11:30 vai. parapi"- im a s sekmadienį, vasar io 22 d., 
atvežtų! ! j o s s a l ė j e g i J A V ^ a p v l i n k ė Į l l vai. ryto i r 2 vaL popiet Jau-

Jeigu negalite ateiti 
šyki t kad kas nors jus 
Nesigailėsite! (pr.) j j a u ^ ^ m e t ų k a i p ^ ^ l e . ;n imo centre 
KX?iH»B^Mr̂ 3t̂ »::»"«»"ĉ ^̂ ^̂ ^̂ iKĮKi«B«-; galiai šioje kolonijoje, atlieka 
1 "Z ~ TI _ TĮ ^ ~ — ^ a kultūrinę ir visuomeninį darbą 
I^^^^^^^^^^^^^^^^^^P j ir turi visuomenės pasitikėji-

" D A I H A V 0 S " ANSAMBLIO mą. Visi kviečiami dalyvauti 

statomo muzikmio veikalo 
MARIJOS AUKŠTESNIOSIOS I^korna vyresnio amžiaus 

moteris, kun galėtų apsig\f-
venti namuose Marąuette Pke., 
palaikyti draugystę senesnio 
amžiaus moteriškei. Kreiptis į 
prel. Mosserj arba Maria Kin-
čius. t ei. 523 - 1402. (sk.) 

(pr . ) 

d. b. b . 

CICERO T rTTANISTTNTŲ 
MOKYKLI VAKARIENĖ 
Tradicinis Cicero lituanisti- \ La i "^g i e j i turėjo progos lai-

nėm mokyklon paremti vakaras ™ ė t i d o v a n ų - . k u n a * ™ « k o j o 
įvyko praėjusį šeštadienį para-^.daugiauaa Cicero valdininkai, 

kaitis, ateitininkų federaci jos j jaunimo programa labiausiai j (teisininkas) Floridoje. Vasa-
gen. sekr. Vac. Kleiza su ponia, praskaidrino senelių liūdnas • rio 1 d. KL Garmutė Nasvv-tienė 
ir daug kitų gyvenančių ne Ci- j dienas. J ie prašė atsilankyti už mirusios sesers sie'.ą buvo 

dažniau, kad ir kas mėnesi su užprašiusi pamaldas Šv. Jurgio 
panašia programa, šioje prie- {bažnyčioje Clevelande, Ohio. 

cero mieste. 

pijos salėje. Gausiai s u s i r i n k u - į d o v a n ų d a l i n i m ą ^ ^ ^ X H S ^ t jie dėl įvairių aplin- tar.či-4. J i s džiaugėsi, 
s ius vietinius ir iš toliau a t v y - I A r š d k y s "" G i e d r ė Končienė.! kybių negalėjo dalyvauti. tvarkingai atsiskaitė. 
kusius svečius pasveikino t r u m i Šokiam nuotaikingai grojo Bich 

Įpu žodžiu m< kyklų direktorius j 

MOKYKLOS SALĖJE 

Pamerio pasaka 

X NAMAMS PIRKTI PA-

b i l i e t a i 
l abu spektaklius: vasario 28 d. 
8 vai. vak. ir vasario 29 d. 3 vai. 
p. p . parduodami "MARGINIŲ" SKOLOS duodamos mažais mė-
prekyboje. 2511 W. 69th St., te- nesiniais imokėjimais ir prieina-
lef. PR 8-4585 (darbo valando- maįg nuošimčiais. 
mis ) . Kaina: $8, 7, 6, 5, 4, 3. Mutual Federal Savings 2212 

(P r-) West Cermak Road. Telefonas 
I i VI 7-7747 ( a k j | 

'nevičiaus orkestras. 
L. AugŠt js 

\TENA LF 
VAJŲ U2BAIOUS 

mitetui priklauso da r keletas, no pelno daugiau poros tūks-
kad visi 
Čia pat 

Posėdį pradėjo pirm. M. Re- koncerto pelną perdavė LF \ždi-
mienė. Savo žodyje j i apžvelgė ninkui K. Barzdukui. 
vajaus komiteto darbą nuo pa t Į 
rudens, kada buvo imtasi ini
ciatyvos šį koncertą ruošti, vi
sas problemas, kurios buvo 

Lietuvių Fondo Chicagos va-į iškilusios ir kurioms nugalėti 
jaus komitetas, sausio 18 d.: kiekvienas vajaus komiteto na-
suruošęs mūsų žymiųjų solistų rys įdėjo daug nuoširdaus dar-
— Danos Stankaitytės. Stasio 
Baro ir Jono Vaznelio — kon-

bo. Kiekvieno nario darbą ji 
įvertino, šiltai atsiliepdama ir 

certą, akompanuojant muz. A. I nuoširdžiai dėkodama. Ypatin-
Vasaičiui, vasario 12 d. vakare ; gai dėkojo už bilietų platinimą: 
J. Evans bute turėjo savo bai- j daugiau kaip pusę bilietų išpla-
giamąjį posėdį. Jame dalyvavo j tino komiteto nariai, o ki tus 
pirm. M. Remienė ir šie nariai: į "Marginiai". Didžiausia padė-
M. Ambrozaitienė, VI. Būtėnas, ;ka J. Evans, kuris ne tik daug! 
K. Barzdukas. S. Endri.Jonienė, bilietų išplatino, bet pas save į 
J . Evans, V. Lapienė, Pr . ir J. j leido komitetui posėdžiauti ir 
Masilioniai P. Norvilas. A. Rū-; posėdžiautojus vaišino. 
gyte ir I. Stončienė. Dalyvavo Vajaus komiteto iždininkas 

Antras Kaimas atlieka programą Cicero lituanistinė, mokvklos vakare. "" ^ P i r m - ^ A " R a z m a ' v i c e w ^ ^ ^ pranešimą skaičiais: 
i i k.; R. oiakaufcki^ J. Ąi^iraiflpag ^ g, Būtinaa, Nuotr. J, Kuąrio , pinn* A- Rėklaitis. Vajaus ko- tiek pajamų, tiek išlaidy, o g ry i kituose vajaua darbuose, i. M. 

Dr. Razma L F valdybos var
du dėkojo komitetui už taip di
delį darbą ir kvietė komitetą 
nenutraukti darbo. Atrodo, kad 
darbas ir nenut ruks : pirminin
ke pasilieka nuoširdžioji M. Re
mienė, jos kviečiami pasiliko 
šiame posėdyje dalyvavę, reikia 
tikėti, pasiliks ir kiti. 

Prieš akis — tradicinis L F 
balius spalio 30 d., kuriame 
nemokamai dalyvaus tie. kurie 
įstos su šimtine arba narystę 
padidins šimtine. Jo pasiseki
mui irgi reikės nemažai darbo. 

Posėdį baigus, prie J. Evans 
vaišių s talo dar geroką valandą 
pasidalinta įspūdžiais ir nuoty
kiais, neplatinant bilietus ir 
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