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ITALIJOS KOMUNISTAI MAKSVAi 
NETARNAUS 

Maskva. — Italijos komunistų džiams atidarymo dieną, kai jis 
partijos vadas Enrico Berlinguer! reikalavo iš susipratusių komu-
XXV sovietų komunistų kongrese 
pasakė taip, kaip jau yra ir anks
čiau sakęs ne sykj namie: italų ko- i 
munistų partija neturi būti Mask-
vos tarnas. Panašiai kongrese yra, 
minėjęs anksčiau ir Rumunijos Į 
prezidentas Nicolas Ceauseseu, 
bet švelnesne forma. Italų vadas 
kalbėjo: "Jau atėjo laikas princi
piniai ir praktiškai pripažinti ir 
pilnai respektuoti nepriklauso
mybę, kiekvienos šalies, kiekvieno 
sąjūdžio, taip pat ir progresyvinę 
liniją komunistų partijų ar dar
bininkų." 

Turėdamas minty prancūzų ir 
britų komunistų partijų atsisaky
mą paklusti Kremliaus diktatui, 
Berlinguer pridėjo: "Visiems ge
rai žinoma, kad komunistiniam 
sąjūdy skirtingas supratimas net I 

nistų disciplinos, 
komformizmo. 

vieningumo ir 

Prancūzų komunis
tai išcenzūravo 

Brežnevą 

Paryžius. — Prancūzų komu
nistų partijos organas ' 'L'Huma-
nite" davė beveik visa Brežnevo . ......^ 
kalbą, atidarant kongresą, tik iš-1 1 f ^ Į / W * 
leido žodžius, kuriais Brežnevas 
kritikavo prancūzus. Išleido pa
sakymą: "Komunistinių partijų 
gyvenime negali būti kompromisų 
su marksizmo - leninizmo princi
pais. Nusileidimu oportunizmui 
laikinai galima laimėti šiokių to-

tuoja ir to negalima nuneigti . 
Berlinguer kalba buvo didžiau 

sia priešingybė Brežnevo zo-

labai svarbių klausimų jau egzis- Į kių pasisekimų, bet galutinoj sąs
kaitoj tai bus labai nuostolinga 
partijoms". 

Kiti prancūzų laikraščiai, ne 
komunistų, tą Brežnevo kalbos 
vietą tyčia pabrėžė ir pacitavo iš
tisai. 

Dideli Chryslerio 
nuostoliai 

Caracas, Venecuela. 

Lenkai apie Kiniją 

Varšuva. — Lenkų laikraštis 
"Tygodnik Demokratyczny" vie
nam iš paskutiniųjų numerių apie 
Kiniją taip parašė: 

Mf»adažnėjusios Kinijos dar
bininkų akcijos, ginant savo tei-

D->rroitas. — Chrysler korpo
racija 1975 turėjusi didžiausius 
nuostolius Amerikos automobi
lių pramonės istorijoj — 259.5 

*es. liudija apie padėties Kinijos m i l d o l e r i 

Liaudies Respublikoje sudėtin- i ' 
gumą ir nestabilumą. Kinijos j 
darbininkų klases nepasitenkini- Į 
mą pirmiausia sukelia tai, kad 
maoistų valdžia vėl puola jos e-
konomines teises, blogina gyve
nimą, darbo ir poilsio sąlygas, 
siekia užkrauti darbo žmonėms 
brangiai kainuojančių ginklavi
mosi varžybų naštą. Šios gink
lavimosi varžybos vykdomos he-
gemomstinių didžiavalstybinių 
tikslų, neturinčių nieko bendra 
su Kinijos liaudies interesais ir 
lūkesčiais, vardan. 

Sadatas: greičiau 
išspręsti Vid. Rytų 

problemą 
Qatar. — Egipto prezidentas 

Sadatas lanko visas mažas, bet 
turtingas arabų valstybes Persų 
įlankoj, siekdamas iš jų surinkti 

Ispanai pasitraukė 
iš Sacharos 

"Pastaraisiais metais didžiau
sių nuostolių pa tyrė Kinijos ko
munistų part i ja . Vadovybės ne
vieningumas, j au dešimt metų 

Reikiavikas. — Islandijos mi-
nisteris pirmininkas Geir Hall-
grimsson savo žvejams liepė nu
imti amerikiečių aviacijos bazės 
Keflavike blokadą. Ginčai dėl 
britų žvejojimo Islandijos vande
nyse bus screndžiami šiaurės vals
tybių specialioj konferencijoj, ir 
nenorima, kad žvejai padėtį ašt
rintų. 

Š. Korėja Maskvos 
tarnyboje 

EI Aaiun, Sahara. — Ispanijos 
vėliava buvo nuleista ir Maroko 
iškelta, tokiu būdu ispanai Sacha
ros valdymą baigė. Kolonija pa
dalinta tarp Maroko ir Maurita-

4 bil. dolerių ir atstatyti savo nis-
krašto ūkį. Iš Saudi Arabijos 300 Ginčai ir, gal būt, kova dėl šios 
milijonų dolerių jau gavo. Gavo, teritorijos dar nepasibaigė. Alži-
ir iš Kuwaito tiek pat. Vienoj kai- į rss ir Libija pasVfclbė pripažįstan-
boj minėjo, kad jis nori Genevos 
konferencijos, kurioje būtų iš
spręstos visos Vid. Rytų proble
mos. Laipsniškas sprendimas 
problemos, koks dabar vyksta, 
negali patenkinti arabų interesų, 
gerokai visus erzina. "Jeigu ne 
Geneva ir joj surastas visiems pri
imtinas sprendimas, arabai imsis 
kitokių priemonių." Kokios būtų 
tos priemonės, Sadatas neminėjo. 

Bandymai nuversti 
Peronienę 

Buenos Aires. — Prezidentė 
Peronienė Užgavėnių savaitgaliui 
pasitraukė iš sostinės į ramesnę 
vietą. 

Senato pirmininkas Italo Luder 
| šią savaitę bandys sukviesti spe

cialų senato posėdį prezidento 
reikalams svarstyti. Opozicija nori 

Washingtonas. — Laikrašti
ninkas Jack Anderson, remda
masis Amerikos žvalgybos ži-

nesiliaujantys šalinimai iš parti-1 niomis, sako, kad Šiaurės Ko
jos, vidinės partinės demokrati- į r ė j a gauna ginklus iš sovietų ir 
jos likvidavimas _ visa tai su- j jais ginkluoja kitus klientus. 
kėlė partijos nariams netikrumo, \ ; u g * * ] * s i u I 16iami ir instnrk- Ę " * * rezoliuciją, kad Peron.e 
nestabilumo jausmus. Vieti- ] t o r i a i . Instruktorių esama Siri-i n e ! " * * * b u t \ P ^ n t e . ™rs 

niams kadrams, provincijų gran-1 rijoj. 7 5 g * ^ korėjiečiai nuo j t a i n h u l ų nesuderinama su kons-
dies vadovybei būdinga apatija,j 1973 pabaigos Sirijoj ruošia la-1 t I t u c : J a ' 
pasyvumas, atsakomybės ven-j kūnus prieš Izraelį. Šiaurės Ko-| Washmgtonas. — Sovietų dip-
gimas. a ts isakymas spręsti sun- į rėjos vadas Kim n Sung atlie- lomatai VVashingtone už mašinų 
kias problemas. Didėja praraja j fca tokius pat patarnavimus so-1 statymą n e vietoj per 11 mėne-

*A_! 

partijos ir masių, vis ma-; vietams. kaip Fidel Castro. Per 
savitarpio pasitikėjimas, tuos ištikimuosius Maskvos tar

nus sovietai ginkluoja Trečiąjį 
pasaulį. 

t a rp 
žėja 
Tai logiški Kinijos komunistų 
p?r*ijos per tvarkymo. kurio 
griebėsi Mao ir jo bendrininkai, 
s iekdini suteikti jai pobūdj, nie
ko bendra neturintį su marksis
t ine-leninine partija. padari-j 
n ai. 

"Vidaus krizė Kinijoje gilėja. į 
NeserJ Įvykiai dideliuose Kinijos 
miestuose, susiję su stambiais 1 
^arbinirk-: streikai?. armijos i 
;s:kiš;r"-j ir kraujo pralkr'imu. i 
buvo eilinis grėsmingas signalas, j 
rodant? , kokio prast i reikalai 
maoistų vr!? ybėje. kokia ap - ! 

gaul Bga vadinamoji stabilizaci
ja, kurą rlačiai reklamuoja ma-! 
oistų r-eždmas. Visiškai ailku, į 
k a i ch n rainių Kinijos problemų Į 
neįmanoma išspręsti, žengiant' 
keliu kuriuo Kinijos Liaudies 
Respub'ika veda dabartiniai Pe-

sių gavo 8865 bilietus (tikė
tus) . Jeigu jų neliestų diploma
tinis imunitetas, pabaudos susi
darytų daugiau kaip 44.0CO dol. 

Ma.«Vva. — Maskvos dėmesys 
Portugalijos įvykiams nemažė
ja. Kasdien galima užtikti jų 
spaudoje nusiskundimus, kad 
Portugalijos vvriausybė nesu-
draudžia dešiniųjų elementų ir 
leidžia netrukdomai užpuldinėti 
komunistų būstines. Skundžia
masi, kad nėra kairių jų partijų 
sąjungos: "Dabar "šalyje akty
viai pergrupuojamos politinės 
iėgos. Tai ypač aiškiai matyt i 
iš konservatyviųjų ir reakcinių 
sluoksnių", sako Tass. 

"Vis aiškiau išryškėja tikrioji 
dešiniųjų partijų planai. Kelda
mos demagoginius lozungus, jos 
iš tikrųjų nori a tkurt i stambių
jų kapitalistu ir dvarininkų po
zicijas, panaikinti įs tatymus dėl 
'ruonių nacionalizavimo, nu
traukti agrarir.. s reformos įgy
vendinimą, pas? inti iš aktyvaus 
politinio gyver.imo demokratiš
kai nusite teisius kariškius. Re- \ 
jkcionieriai steigiasi sulipdyti 
šalyje antikomunistinį bloką. 
Prie antikomunistinių dešiniųjų 
choro prisijungė ir maoistai. Sa
vo suvažiavime Porto mieste jie 

Kim D-sung. šiaurės Korėjos vadas, tikrina savo kariuomenės pasiren- j nutarė remti buržuazinę liaudies 
* j ~ * i? vis 'i+-jz, s&& raikai*, ''išva<ifcsti' Pifeig 2isr«i%, ' dc^iokrat į partiją". 

čios vietinį Polisario frontą, pa
skelbusį Sacharos nepriklausomy
bę. 

Rodezijoj bus kaip 
buvę 

Londonas. — Britų specia
lus pasiuntinys lordas Greenhill 
neilgai viešėjo Rodezijoj, susitiko, 
kalbėjosi su ministeriu pirminin
ku Jan Smith ir juodųjų naciona-
listj vadais, bet neatrodo, kad 
būtų pasiekęs ko nors apčiuopia
mo. Smith ketina ir toliau dides
nių nuolaidų juodiesiems neda
ryti. 

Portugalų maoistai 
su dešiniaisiais 

Gazolinas pinga 

New York. — Ekonomistai tei
gia, kad kovo mėnesį gazolino 
kaina dar kiek atpigs, bet balan
džio mėnesį kainos stabilizuosis, 
o vėliau gali ir kilti. Gazolinas 
kiekvieną mėnesį vienu centu 
pinga nuo rugsėjo mėnesio, susi
darius pakankamom atsargom ir 
žiemai Amerikoj esant šiltesnei 
nei normaliai. 

Pateisina meksikie
čių nelegalią 

imigraciją 
Washingtonas. — Prasidėjus 

didesnei akcijai sulaikyti nelega
lių imigrantų veržimuisi iš Mek
sikos, Meksikos ambasadorius Jo
se De Olloąui bando pateisinti 
jų bėgimą ir teigia, kad jie iš 
amerikiečių darbų neatima, jie 
tik dirba t uos darbus, kurių dirb
ti nenori amerikiečiai. Amerikie
čiai geriau nori būti šelpiami 
kaip bedarbiai, o bet kokio darbo 
neima. Amerikos pastangas geriau 
saugoti pasienį ambasadorius pa
vadino nieko daugiau, kaip "Ber
lyno siena". 

TERORISTAI VENECUELOJ PAGROBĖ 
AMERIKIETI 

Caracas. — Teroristai pagrobė \ 
amerikietį prekybininką Wil l iam 
Niehous, Owens-Illinois Co. vi
ceprezidentą. Atsiųstam praneši
me "EI National" redakcijai 
amerikietį kaltina esant "tarp
nacionalinės kompanijos agentu ir 
tokiu būdu liaudies priešu". Jo 
nepaleis tol, kol Venecuela perse
kios teroristus. Grobikai jį žada 
teisti, [spėjo policiją, kad nepra
dėtų akcijos prieš radikalus ir te
roristus, kitaip Niehous bus nužu
dytas. 

Vidaus reikalų ministeris Os-
tavio Lepage kreipėsi į visus 20 

Jokių santykių 
su Kuba 

Saratoga, Fla. — Prez. Fordas, 
kampanijoj prieš pirminius bal
savimus kovo 9 Floridoj, apie Ku
bą taip atsiliepė: nebus jokių ge
resnių santykių tol, kol ji tęs da
bartinę savo politiką ir neatsisa
kys kištis į kitų valstybių vidaus 
reikalus. 

VVashingtonas. — Fordas pri
pažįsta, kad Nbcono kelionė į 
Kiniją tokiu metu, kai vyko pa
ty s pirmieji pirminiai balsavi
mai New Hampshire, j am, pre
zidentui, bent kiek pakenkė. 

Buvo pavogęs 
Mussolinio 
smegenis 

Predappio, Italija. — Vagys įsi
brovė į kapines ir iš koplyčios rū
sio išvogė urną su MussoKnio 
smegenų dalelyte. Karui baigian
tis, kai Mussolini buvo nušautas, 
jo dalis smegenų buvo atvežta į 
Washingtoną ir juos tyrė psichia
trai. Rachelė, Mussolinio našlė, 
per teismą atgavo tą dalį ir palai
dojo. 

Kitą dieną į Bolognos šv. Do
mininko bazilikos rektoratą atvy
ko asmuo, grąžino urną su sme
genų dalele ir išgavo iš kunigo pa
žadą, kad jis neišduos asmens, 
kuris tai padarė. Kodėl jis taip 
padarė, motyvai nežinomi. 

<*£/ 
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gubernatorius ir prašė su policija 
kooperuoti, ieškant pagrobtojo ir 
kovojant su teroristais. 

Papildomai pranešama, kad 
teroristai Niehous kaltina ir esant 
šnipu, CIA žmogumi, nors jis tik 
vadovavo stiklo įmonei. 

"Sovietų skalbiamosios mašinos'' Kamennos upėje, prie Susdalio. 
po *ia nuotrauka parašė vokiečiu, hikrašriai 

Taip 

Tajas paneigė 
Kambodijos 

teigimą 
Bangkokas. — Tajo premjeras 

Kukrit Pramoj paneigė Kambodi
jos radijo kaltinimą amerikie
čiams, kad jų lėktuvai užpuolė 
Šiem Reap miestą. Dieną prieš 
tai paneigė Amerikos ambasada. 
Tajo sostinėj aiškinama, kad toks 
kaltinimas tik rodo, jog antiko
munistiniai partizanai Kambodi-
joj veikia smarkiai, gal net ir lėk
tuvais operuoja. 

Kiti apie mus 
Gauti " E a s t - West Digest" 

1975 rugsėjo ir spalio numeriai. 
Žurnalas leidžiamas Surrey, An
glijoje. Rugsėjo numeryje y ra 
straipsnis apie Nacionalinio Liau 
dies Fronto deklaraciją, kurios 
tekstas ir komentarai paimti iš 
anglų kalba Eltos biuletenio. 
Spalio numeryje plačiai aprašo
ma "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika" Nr. 16. (E.) 

Gautas Miunchene vokiečių 
kalba leidžiamo biuletenio "Re-
ligion und Atheismus in der 
USSR" 1975 rugsėjo - spalio 
numeris. Ta rp kitų, straipsnyje 
"Tikinčių ir kitaip galvojančių-
jų persekiojimas komunistinio 
bloko kraštuose aštrėja", apra
šoma religinė būklė Vengrijoje, 
Slovakijoje. Rytų Vokietijoje. 
Čekoslovakijoje, Albanijoje ir 
Sovietų Sąjungoje — Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje. 
Skyriuje apie Lietuvą aprašoma 
Virgilijaus Jaugelio byla, mini
mi šie politiniai kaliniai; Juozas 
Gražys, Leonas Laurinskas, Po
vilas Nečulaitis, Balys Galuskas. 
Žinios paimtos iš "Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos". E. . 

Dienraštis "La Provincia , , 

1975 lapkričio 31 laidoje įdėjo 
savo nuolatinio korespondento 
ir Lietuvos bičiulio Claudio Va-
lenti straipsnį, pavadintą "Su
laiko informaciją kardinolui: 
Bažnyčia negali atidaryti bur
nos". Rašoma apie tariamo ben
dradarbiavimo tarp Romos ir 
komunizmo prasmę iš viso. Tai 
esąs vienašališkas reikalas. So
vietai viską palenkia tik savo 
naudai. Prisimenamas kardino
las Mindszenty, cituojama prel. 
V. Mincevičiaus redaguojama 
italų kalba "Elta - Press", be
teisis sovietų elgesys ir Bažny
čios bei tikinčiųjų prievartavi
mas. (E.) 

KALENDORIUS 

Kovo 1: Albinas, Antanina, 
Tulgaudas, Rusnė. 

Kovo 2: Jovinas, Elena, Ei-
tautas, Naida. 

Saulė teka 6:27, leidžias 5:40. 

ORAS 

Daugiausia apsiniaukę, Šaltoka 
ir vėjuota, 70% galimybė lietaus, 
apie 3S laipsniai. 
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LIETUVIAI CALIFORNIJOJ 
VERTINGAS PATARNAVIMAS 

LIETUVIŠKAM REIKALUI 

JAV 200-metinio jubiliejaus 
proga Los Angeles lietuviai, puoš 
niuose Californijos Mokslo ir in
dustrijos muziejaus rūmuose, su
ruošė didelę parodą. Ja siekiama 
supažindinti Amerikiečius su Lie
tuvos kraštu, jo istorija, parodyti 
lietuvių tautos veidą, skelbti pa
sauliui svetimųjų Lietuvai daro
mas skriaudas. Paroda buvo ati
daryta š. m. vasario 14 d., daly
vaujant apie 700 lietuvių ir ame
rikiečių. Rengėjų komiteto vardu 
parodą atidarė inž. Vytautas Ta
mošaitis, pristatydamas komiteto 
pirm. arch. Rimą Muloką. Sveiki
nimo žodį tarė iš Chicagos at
vykęs Alios pirm. dr. K. Bobelis, 
prel. J. Kučingis, poetas Bern. 
Brazdžionis. 

Paroda turtinga eksponatais ir 
gražiai meniškai sutvarkyta. 
Prie įėjimo stambiom raidėm ant 
sienos lankytojas supažindina
mas su svarbiausiom Lietuvos is
torinėm datom. Nuo lubų iki 
grindų ištiestos Lietuvos ir JAV 
vėliavos. Toliau eina gausūs gra
fikos darbai. Lietuvos istorijos sky 
riuj iškabinti seni žemėlapiai, 
chronologinės datos, Vilniaus pla 
nai, Vytauto, Kudirkos, Basana
vičiaus paveikslai. Liet nepri
klausomybės paskelbimo aktas, 
Lietuvos statuto ištraukos anglis 
kame vertime, Niurnbergo kroni 
kos ištrauka ir eilė kitų vertingų 
senovės ir dabarties liudijimų 
apie Lietuvą. Toliau akį pagauna 
dabar JAV leidžiama lietuviška 
spauda — laikraščiai ir žurnalai. 
Puošnus tautodailės skyrius — 

. staltiesės, rankšluosčiai, juostos, 
takeliai, taut. drabužiai, gobele
nas, lėkštės, kankles, gintaro dir
biniai, drožiniai ir kt. 

Kai kurie drožiniai sukėlė lan
kytojams humoro. Vienoj stikli
nėj spintoj, viršutinėse lentyno
se iškelti rymojo rūpintojėliai, šv. 
Jurgis duria slibiną, žemiau — 
koplytstulpiai, kryžiai, o apati
nėj lentynoj, tamsesniame kam
pe, ar tai rengėjams prisibijant 
lankytojų reakcijos, ar kad to
kiems padarams tik tamsesnės vie 
tos tetinka, pačioj žemiausioj len 
tynoj padėta išdidžiai žygiuojan
čio velnio figūra. Stambus, su 
ožio barzdele, smailiais ragais, 
kovingai nešinąs šakes. Viskam 
labai pastabus Bern. Brazdžionis 
atkreipė dėmesį, kad prie šio eks
ponato gausiai puikuojasi mer
gaitės. Šiuo eksponatu susidomė
jo ir vietos klebonas: pakreipęs 
galvą, ir tur būt pasigailėdamas 
šio padaro, pareiškė rengėjams 
pastabą, kad šiam eksponatui jie 
raiėvo .-Nk:'.esr.c vietą paskirti. 

Gausus Lietuvos pinigų rirrki-
r.r« — pradedant Venecijoj 1202 
m. bthafa grašiais, 8—11 šimtm. 
s?dsbr :rA <<>•->-. K'<--'*:- r»:-'?p 
ii a I. Vytauto ir Jogailos dinarai. 
baigiant neprikl. Lietuvos sidab
riniais ir popieriniais litais. Ne-

ietos užėmė gana gausi ta 

kaip tokia kūryba lietuviškosios 
kultūros dvasia galėtų būti pake
liama, jau būtų atskiras klausi
mas. 

Kiti dailės paveikslai buvo ro
domi skaidrėmis ekrane. Čia buvo 
Čiurlionio, Galdiko, Puzino, Ši
monio ir kitų dailininkų kūryba. 
Kitame, mažesniame ekrane, skai 
drėmisbuvo rodomi Lietuvos vaiz 
dai. Parodą puošė padidintos, 
spalvotos nuotraukos Trakų pi
lies, Trakų ežero, taip pat mode 
liai Nežinomojo kareivio pamink 
lo Kaune, lietuvio ūkininko so
dybos, Gasparonio sukurta skulp 
tūra — Simas ir k t Bendrai visa 
paroda labai gražiai įrengta. įdė
ta labai daug darbo ir sugebėji
mo. 

Čia tinka 'paryškinti malonus 
faktas, kad šios parodos suplana 
vimas ir suruošimas kone išimti 
nai yra darbas naujai priaugusios 
kartos. Jos daugumai atstovų po 
paskutinio karo atvykstant į šį 
kraštą tėvai dar už rankutės ves
dami padėjo išlipti j šį žemyną. 
Dabar kai vyresnioji kar ta su bai 
me vis dairosi, kas juos pavaduos, 
tai šios parodos pavyzdys daug 
pasako. Jaunojoj kartoj yra daug 
ryžto ir pajėgumo dirbti tėvų 
kraštui ir kelti jos vardą. Kun. 
Bruno Markaičiui padarius pra
džią, jaunieji sudarė specialų 'pa
rodai ruošti komitetą: pirm. Ri
mas Mulokas, nariai — Vytautas 
ir Irena Tamošaičiai ir Ed. Ar-
bas. Jiems į taiką atėjo didokas 
entuziastų būrys, jų tarpe: V. Bu 
rokas, G. Gustaitė, D . Jasaitytė, 
Em. Jarašiūnas, Pov. Jasiukonis, 
Arv. Kliorė, Jur. Koklienė, Rūta 
Edm. Kulikauskai, Lapšys, Mind. 
Masiulis, Aušra Matulaitytė, Alb. 
Markevičius, J. Navickas, R. Nel-
sas, Alfa ir VI. Pažiūros, Jur. Pa
žėraitė, V. Plukas, L. Reivydas, 
V. Štokas, Alf. Tumas , Jur. ir A. 
Ugianskiai, J. Venckus, L Venc
kus, Vyt. Vidugiris, Rim. Vizgir
da ir kt. Kai kurie iš jų ypatingai 
daug dirbo, ištrūkdami nuo tar
nybų dienas ir naktis praleido pa
rodos patalpose, kiti savo pini
gais pirko medžiagas ir pan. Ir vi 
suomenė su noru rėmė, ekspona
tus skolino. ALIASgos Los Ange
lės skyrius laike atidarymo da
lyvius vaišino šampanu ir pyra
gais. Nors pagal atlikto darbo 
mastą išlaidos nebuvo didelės, 
bet vis dėlto jų susidarė apie 
4,000 dol. Laukiama, kad visuo
menė padės jas išlyginti. Paroda 
tęsis iki balandžio 4 d. Malonu 
pažymėti, kad ji ir svetimtaučių 
gausiai lankoma. Mat greta yra 
eilė kitų parodų, kai jas lanko, 
ateina apžiūrėti ir lietuviškąją. 
Lietuvos reikalui gražus patar
navimas. Padėka rengėjamsl 

J. K u p r i o n i s 

Iš L i e t u v o s nepriklausomybės šventės minėjkao Hot Sprii 
Kairėje i š v idaus: Kla ipėdos sukil imo dalyv i* A. Zubavu 
nis , s a v a n . A. Tumait is , s&van. J. Grybauskas, K. Sta s;ūnaitien> 
Deš inė je pusėje i š v i d a u s : prof. T . Dambrauskas , apylinkės p in 
Rūkienė. 

Ark. Viduryje dr P. K:s:<ri:us skaito pask:i:Vi. 
;-'.ar.. J. BaįGwr.avicius s<:va.n. r p-i.r-.iv..-

I. S.rucicr.e. L. Gucelienč .r M. Dyr^šier.v-
n.nkas 5 Ir.^aur.is ir S i c i r : T..-fc2r.i-r.oS .v 

M ŪSŲ KOL 0 N/JOS E 
Hot Springs, Ark. 

IŠKILMINGAI 
PAMINĖTA VASARIO 16 

Šiemet pas mus Vasario 16-ji 
a t švęs ta ilikilmingiau kaip ki
ta is metais . Tai nuopelnas mūsų 
kolonijos klebono kun. Petro 
Pat labos ir naujosios L B apy
linkės valdybos, į kurią dedame 
daug vilčių. Atrodo, kad nauja
j a m L B apylinkės pirmininkui 
S. Ingauniui pavyks pašalinti e-
samus nesklandumus ir koloni
ją apjungt i vieningam ir bend
ram darbui, kuris ta ip reikalin
gas mūsų vergaujančiai tautai . 

Kun . P . Pat laba į mūsų Ne
priklausomybės šventės minėji
mą pakvietė Lit t le Rock vys
kupą Andrių J . McDonald, ku
ris a tvyko ir minėjime dalyva
vo. J o apsilankymas lietuvių 
grupę išskyrė iš kitų etninių 
mažumų ir Lietuvos ir lietuvių 
vardą išryškino t a rp vietos gy
ventojų. 

tinės. Mišių metu Ave Mana 
giedojo solistas Gintaras Aukš
tuolis, vargonais palydėjo Mrs. 
L. Diedfrich. Patriotišką ir mo
mentui pritaikintą pamokslą pa
sakė svečias kun. Izidorius Ged
vilą, iš Montanos. 

Mišioms pasibaigus į pamal
dose dalyvaujančius žmones pra 
bilo vysk. A. J . McDonald. Ga
nytojas savo nuoširdžiame žo
dyje, susižavėjęs lietuvių nuo
širdumu ir pamaldumu, pasakė: 
"Lietuviai kitų tautų tarpe yra 
kaip laisvę mylintis perlas". Po 
pamaldų Moterų seklyčia vys
kupui ir kunigams paruošė lie
tuviškus pietus. Svečiais rūpi
nosi J . Ramienė. A. Kriaučeliū-
nienė ir O. Šneiderienė. 

Akademinė minėjimo dalis 
prasidėjo Šv. Jono parapijos sa
lėje 2 vai. po pietų. Reikia pa
stebėti, kad 14 lietuvių moterų 
buvo apsirengusios tautiniais 
rūbais. 

Įnešus vėliavas, minėjimą ati
darė L B apylinkės pirm. S. In-

Minėjimas prasidėjo šv. Jono!gaunis. Pirmininkas priminė 
parapijos bažnyčioje 1 vai. po ; žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
pietų, kuriame dnlyvavo virš 
150 lietuvių. Tai mūsų kolonijai 
rekordinis skaičius. 

Iškilmingai prie al toriaus žen
gė Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, kurias lydėjo tautiškais 
rūbais apsirengusios moterys, 

bolševikų nukankintus mūsų 
viengenčius, paprašė visus atsi
stoti ir juos pagerbti viena mi
nute tylos. Invokaciją sukalbėjo 
kolonijos klebonas kun. Petras 
Patlaba. 

Nuskambėjo JAV himno gar-
jų t a r p e ' d v i Sibiro t r e m t i n k j ^ į " * į |* susirinkusiųjų 

lietuvių krūtiniu išsiveržė "Lie-
Iškilmingas šv. Mišias už žu-! tuva tėvynė mūsų..." 

vusius, už Lietuvos laisvę ir Į Pagerbti savanoriai-kūrėjai: 
priešų nukankintus mūsų bro- j Bagdonavičius, J. Grybauskas, 
liūs ir seseris, koncclebravo vys- j p . petrulionis, A. Tumaitis ir 
kupas A. J. McDonald su ketu- j Klaipėdos sukilimo dalyvis A. 
riais lietuviais kunigais : P . Pat-1Zubavičius. Sibiro tremtinės S. 
laba, I. Gedvilą. B. Lubausku ir j Rokienė ir tremtinė X. Visi pa-
J. Burkum. Mišios buvo atna- j kviesti atsisėsti j pirmą suolą 

tarui tenka padėkoti už atsilan
kymą 

Priimta rezoliucija, kurią an
gliškai perskaitė Rima Janonie
nė. 

Po paskaitos buvo pertrauka 
ir renkamos Lietuvos laisvini
mo reikalam s aukos, šiais me
tais aukų surinkta irgi rekordi
nė suma 726 dol.: Altai 201 dol., 
Bendruomenei 280 dol., Vlikui 
245 dol. Dosniausiais; aukoto
jais pasirodė J. M. Šlegaičiai 75 
dol., J. V. Bagdonavičiai 62 dol., 
M. Dymšienė 50 dol. 

Po pertraukos buvo meninė 
dalis. V. šklerienė padeklama
vo savo sukurtą eilėraštj " š a u k s 
mas iš Sibiro'". Solistas Ginta
ras Aukštuolis, akompanuojant 
studentui Almiui Zdaniui, pa
dainavo ariją Simon Boccaneg-
ro". - Verdi, Lietuva brangi, 
Daina iš Ekzodo ir Mamytė. 

G. Aukštuolis neseniai atvy
ko iš Australijos, čia įsigijo 40 
vienetų su maudymosi baseinu 
motelį i r jį administruoja. 

Mikrofonus paruošė ir kitus 
darbus atliko Valdas Jucius. Mi
nėjimas baigtas giesme "Mari
ja, Marija..." 
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PiSto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenume
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, 
gavus iš jo mokesti, atžymima, iki kada skaitytojas yra ufci-
mokėjęs. ^ ^ ^ ^ 

"Draugo" prenumerata mokama iš anksto 
metams 6 mėn. 3 mėn. I mėn. 

Chicago, Cook, I1L $25.00 $15.00 $10.00 $5.50 
Kanadoje 25.00 15.00 10.00 5.50 
Kitur 23.00 13.00 9.00 4.50 
Užsienyje 26.00 16.00 10.50 6 J 0 
Savaitinis 16.00 8 ^ 0 — — 

• Redakcija dirba kasdien 
8*30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 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 grąžina tik iš anks
to susitarus. Redakcija už skeU>4» 
mų turinį neatsako. Skelbimų lui
nos prisiunčiamos gavus prašymą. 

TeL P R 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
2858 W e * t 63rd S t r e e t 

AKIŲ, A U S Ų , N O S I E S IR 
G E R K L E S LIGOS 

Valandos pagal sus i tar imą 

DR. K. G. BALU KAS 
Akušerija Ir moterg ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Pu lask i Road (Crawford 
Medical Bnilding) TeL L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004 

TeL ofiso ir bato Oiymple 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1 4 4 3 So. 50 th Ave* Cicero 

Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. v a i . 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet. 

šaujarnos lietuvių kalba, 

Šv. Mišių auką atnešė grupė 
tautiniais drabužiais apsirengu
sių moterų. Jų lėta ir iškilminga 
eisena darė žavėtiną vaizdą. 
Pirmoje eilėje ėjo Sibiro trem-

maz 
pylr 
joj ; 

rv J / : paveikslų paroda 
u u n o j buvo ekspresionis
t ą moderniojo žanro pa

veiksią; ir keletas tematinio arba 
realistinio meno kurinių, j ku
riu s žiūrint jau be specialaus pa 
aiškinimo gali suprasti, kas pa
vaizduota. Ten pai susidarė įdo
mus palyginimas, kai gretimoje 
salėje buvo įrengta paroda, vaiz
duojanti amerikiečių didžiąją 
migraciją į vakarus. Kelionės ve
ži m a i, rakandai ir kt., o ant sienų 
duagjrbė puošnių ir brangių tapy 
bos paveikslų. Juose vaizdai — 
kur Žmonės keliauja ir ką jie rado 
atvykę j vakarus: gamta, kalny
nai, buivolų bandos, indėnai ir 
k t Kai permeti žvilgsnį į savo-
tkat parodos tapybos skyrių, tai 
ji> Jios parodos lietuviškojo me
ne — audinių, drožinių, gintaro 
dirbinių ir kt., kuriais pavaizduo-
ftong Lietuvos kraštas, tautos 
charakteris, o ir pačios parodos" 
pagrindinis tikslas parodyti Lie
t u | ir lietuvius amerikiečiams, 
:a! -apybos skyrus, išskiriant gal 
t& kelius eksponatus, Šios idėjos 
r-eparerr.e .: nepapiidė. Kiek ir 

ir pagerbiant prisegta po tauti
nį kaspiną. Nepriklausomybės 
paskelbimo nutarimą perskaitė 
savanoris - kūrėjas Juozas Gry
bauskas. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Sledical Center 
6132 So. Kedzie Ave. 

VaL: pirmad., antrad. ir ketvirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

de&tad. nuo 1 iki 3 vai. 
Pagral susitarimą 

Offtsn telef. WA 5-2870 
Rezid. icL \VAlbrook 5-3048 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez. 388-2232 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2434 W e s t 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 Iki 6 popiet 

antrad., penkta. 1-5, treč. Ir šeSt. tik 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pcr€-m? 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51st S tree t 
TEL. GR 8-2400 

TeL BElianoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
89*25 W e s t 59th Street 

VaL pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir «-* 
vai. vak. ŠeStad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LR CHLRURGl 
KCD1KIŲ rR VAIRC LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDFNG 

7154 South VVestern Avenae 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
'Vl 1 vai. nopiet 
Ofiso teL RE 7-1168; rezid. 239-2919 
Ofiso H E 4-1818. Rez. PR 9-9891 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus l igos , 
2454 We*t 7 l s t Street 

(71-os Ir Campbell Ave.. kampe*) 
Vai.: pirmad.. antrad kervirt \T 
penkt. 3 iki 7 v. p.p. Tik susitarus. 

TeL 778-6565 ~ ~ ~ 

DR. VIDAS J. NEM1CKAS 
ŠIRDIES LR VIDAUS LIGOS 

2454 W e s t 71st Street 
- — 

Valandos pagal susitarimą 

Po minėjimo visiems daly
viams buvo suruoštos vaišės, 
kuriomis rūpinosi L. Gudelienė 
ir P. Balčiūnienė. Salėje lankėsi 

I ir vyskupas, kurj žmonėms pri
statė kun. P. Patlaba. 

Vyskupas grįžęs namo mūsų 
klebonui kun. P . Patlabai at
siuntė tokį laišką: "Brangus ku
nige Petrai , tokią nepaprastai 
žavingą ir malonią dieną mes 
turėjome Hot Springs sekma
dienį. Žmonių tikėjimas ir nuo
širdumas Dievui ir savo kraš tui 
buvo ryškus. Kaip visada, mais-1 *KV?ER'J* :?• - " — -- ~ * 
tas buvo skanus. Kunigų ir žmo- į 
nių draugiškumas buvo nuošir
dus. Dėkoju už jūsų meilumą 
ir gerumą. Malonėkite, jei gali
te, atsiųsti nuotraukų. Andrius 
J. McDonald, Little Rock vys
kupas". 

Vasario 22 d. Nepriklausomy
bės šventė paminėta ir per lie
tuviškąjį radijo pusvalandį. Mi-

Val. pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4, feeštad. 10-3 vaL 

Of*. teL 735-4477; Rez . PR 8-6960 

DR. L DECKYS 
GYD%TOJA rR CHIRURGE 

Specialybė — N e r v ą ir 
Emocines L i ę o s 

CRAVVF0RD ME'UlCAL, BLTLDENO j 
6449 So. Putnoki Rond 

Valandos paga! susitarimą 

Rezid. teL — G i 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 

O P T I C A L S T L D I O 
VIOLETA KAROSAITft 

7051 So. Washtcnaw, tel. 77S-6766 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptus. 
Dkle'as akinių rgmų pasirinkimas. 

Vai.: pirm., antr.. penkt. I0-o:S9. 
Ketv. 1-8 v. v. šešt. 10-4 v . p> 

Trečiadieniais uždaryta. 

Pagrindinę kalbą pasakė L B 
tarybos narys dr. Pe t ras Kisie
lius. Paskaita buvo puikiai pa
ruošta, turininga ir patriotiška. 
Auditorija prelegento kaibą plo
jimais pertraukė net keturis kar 
tus. Daktaras savo žodi baigė: 
"Mūsų tautos laisvė y r a reali, j nėjimui panaudota LB Krašto 
nes lietuvis i r dabar nebijo mir- į valdybos paruošta medžiaga. 
ti už savo tautos laisvę". Dak- ' K. Ūkana 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave . , WA 5-2670 
Valandos pngal susitarimą. Jei oe-

atsUiepta, skambinti: MJ 2-0001. 

TeL — B E 3-5893 

DR. A. B. GLEVECK&S 
G Y D Y T O J A S TR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 VVest I03rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

.."OG.OS a i -darymas 
TamožaiUs a P. 

i ii Ka.rės) — sveikina prel. Kučingis, rengėjai 

Įėjimą, teisė į jo asmenybės ug
dymą, — kalbėjo kardinolas Vi
šinskis, — stovi aukščiau už vi
sas ki tas vertybes, aukščiau už 

TEISĖ | GYVENTU.* 

Lenkijos pr imas kardinolą? 
Višinskis, ka lbėdamas $v Kry
žiaus bažnyčioje Varšuvoje, vėl I pačią šeimą.tautinę bendruome-
sugrjžo prie pagrindinių žmo- inę ir valstybę. Kardinolas Vi
daus te:sių apsaugojime proble- ^ 3 ^ 3 ^ i š k ė l ė ž ^ g a ^ 
mos. — Nebiiok.me iškelt, žmo- t . . . ; . . 

,. j u . r . . , .. teisę i gyvenimą, k u n privalo 
gaus didybę! — pažymėjo kardi bJ ^ f 
nola*. - Žmogaus asmuo ir j O | b ū t i a P s a u ? o t a nuo pat žmo-
ftventot Uiaės, pirmoje eilėje j ^ a u s gyvv-bės prasidėjimo mo-
teiae } gyvenimą, j religinį auk- i unos įsuose, 

7 Drive-in Tellers 
Open 6 days a week 

Open Friday evenings, 5 P. M. to 8 P . M. 

Inatead of Thursday evenings 

MARQUETTE NATIONAL BANK 

64th and Western Avenue 
Main Bank - 6316 South W«sfeni — GR 6-5100 

Ofiso telef. PR 8-2220 

D U JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K 6 A 

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

Ptrmad. antrad.. ketvirtad.. Ir penki 
nuo 12 Iki t vai. Ir nuo S iki 8 vai 
vak., Seštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

Ofs. PO 7 6 0 0 0 Rez . GA 3-727? 

DR. A. JENK1NS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

3844 W e s t 6Srd Street 
Valandos pagal susi tarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
439-U41 — LO I-4A05 
Jei ooasUk-pta 5 6 I I 0 " 0 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N. Wes tern Ave. 

5214 N . W e s t e r o Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

V U telefonai 652-1381 

DR. F, V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Conrt, CTceTO 
V&l.: k&adira 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
tr UšUA, dk 

I 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AXIV" LIGOS — CHIRUROUA 

Ofisai: 
111 NO. WARASH AVE. 

4200 NO. CK.NTRAL AVEr 
Valandos pagal susitarisk% 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) «•:-. 

2618 W. 7 l s t S t - Tel . 73T-5J49 
Tikrina akis. Pritaiko akinio* tr 

"conttact lenaea" 
VaL pagal susitarimą. Uidarjrta tre& 

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

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

Adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso telef. RE &-44I4 

Readuenclios tetef. GB *-—»% 
Valandos: pirmad., antrad.. ketvirta* 
r penktad. nuo ! Ik) S vai popiet. 

^ D R . VYT. TAUAAS . 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Bendra praktika ir moterų l igos 
Ofisas Ir rez. 2«52 W. S»t» '94. 

TeL PRospect S-I22S. 
Ofiso vai.: Ptrm.. antr trec. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir S iki -r. r., 
šešt. 2-* p.p. ir kitu laiku susitarus. 

Ofiso tel HE 4-2123. OATTIU GI 

DR. V. TUMAS0N2S 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vald.: pirm., antrad., ketv. tr p«akta4 
l-S Ir 6-7 — U anksto suartanM. 

TeL ofiso PR 6-6446 

DR. F. C. VV1NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 We«t 71M Street 
Valandos: 1-6 vaL popiet. 

Tr*<*. i- Aefrad. pagal fciiattaHtaą. 

Ofiso teL 586-3166; aamq 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. Narracanaett Ave. , 
i r . « ^ , Vai.: pirm. 

Denkt. J-S 
antr., ketv. 3t4 

M a l 

http://p-i.r-.iv..-
file:///VAlbrook


Klastingas detentes melas ir 

POZITYVI LIETUVIŲ INFORMACIJA 
Dirbtiniu būdu sukurtas, su

lipdytas, sulopytas, iš vienos ir iš 
kitos pusės išprievartautu mažes
niu valstybių paremtas detentes 
griozdiškas vežimas labai nedar
niai rieda. Tiksliau pasakius va
žiuoja ne pirmyn, o traukiasi at
gal. Galima sakyti, kad viskas 
vyksta maždaug taip, kaip pasa
koja apie gulbę, lydį ir vėžį. 

Pirmiausia nuo detentes, kad 
ir neformaliai, bet praktiškai, 
atsimetė Vakarų Vokietija. Ypač 
staigus jos posūkis įvyko po to, 
kai šios valstybės kancleris grįžo 
iš vizito Pekine.Dėl detentes poli
tinės linijos tikslingumo savo a-
bejones viešai ir garsiai išreiškė 
Didžioji Britanija, Prancūzija, ei
lė mažesnių ir didesnių Europos 
kraštų. 

Į detentes priešų bei neatlai-
džių kritikų tarpą pirmiausia vi
su savo milžinišku svoriu (800 
milijonų gyventojų) įsijungė ko
munistinė Kinija ir jos sateliti
niai kraštai, Europoje esančią Al
baniją įskaitant. Tiesa, dažnai 
keičiasi komunistinės Kinijos 
premjerai, bet niekad nesikei
čia jos priešrusiška politika ir už
sienio ipolitikos linija detentes 
požiūriu. Nenuostabu, kad Kini
ja šiuo reikalu "plovė" ir 
tebeplauja Amerikos užsienio po
litikos vadovų smegenis. Ir pasta
rojo buv. prezidento R. Nixono 
vizito metu Kinijoje šiuo reikalu 
labai daug iš kinų politikų pusės 
kalbėta. 

L. Brežnevas ir kiti Sovietų va
dai Maskvoje įvykusio komunistų 
partijos XXV kongreso metu de-
tentę nepaprastai aukštino, kėlė 
į padanges, kaip "vienintelę tai
kos išsaugojimo priemonę". Ga
lima net sakyti, kad detentė bu
vo didžiausias blynas, kurį bolše
vikų partija iškepė savo alka
niems žmonėms, nes kuo ki
tu pasigirti negalėjo. Tačiau rusų 
nuoširdumu niekas netikėjo. Ne
tiki ir detente. 

Pasaulinė spauda, visą laiką bu
vusi laisvojo pasaulio tautoms 
labai nenaudingos detentes prie
šas, po kelių mėnesių jos prakti
kos dar labiau atsisuko prieš So
vietus ir prieš jų puoselėjamą 
detentę. JAV-bių gyventojų vie
šoji nuomonė galutinai buvo 
nukreipta prieš detentę, kai So
vietai, naudodamiesi detentes 
paslaugomis, į savo sferą pasiė
mė Angolą. Taigi šiandieną ne
bėra mums didesnio reikalo įtai
goti šiuo reikalu pasaulinės 
spaudos: jos redaktoriai bei ko-
lurnnistai apie detentę rašo taip 
aiškiai, teisingai ir logiškai, kad 
ne mes juos galime mokyti, bet, 
atvirkščiai, iš jų daug ko šiuo 
reikalu pasimokyti. 

KINIJOS KARIUOML IR POLITIKA 

Helsinkio pakto pasirašymas 
okup. Lietuvoje buvo sukėlęs ne
mažą lietuvių tautos nusimini
mą. Tai paliudijo mus pasiekę 
pokalbiai su lietuviais patriotais 
ir pogrindžio spauda. 

Komunistinė spauda visą lai
ką rėmė ir teberemia detentę. Jos 
naudingumą nuolat kelia "Tie
sa", "Komjaunimo Tiesa", 
"Valstiečių laikraštis" rajoniniai 
leidiniai ir ypač užsienio lietu
viams skiriamas "Gimtasis 
Kraštas". Šioje pusėje į detentes 
dūdą vieningai ir sutartinai .pu
čia Chicagos '"Vilnis", New Yor-
ko "Laisvė". Detentes, taigi nelie 
tuvių pusėje, remdamas oficialią 
JAV Valstybės departamento li
niją, yra ir vienas Chicagoje lei
džiamas lietuvių laikraštis, o taip 
pat kai kurie mūsų veiksnių va
dovai. Kai pasidedi ant stalo a-
budu minėtus laikraščius, deten
tes požiūriu skirtumo tarp jų ne
berandi. Matyt, kad vienas iš ki
to informuojasi arba bent tą pa
čią medžiagą naudoja. 

IŠ vilniškio "Gimtojo Krašto" 
Nr 8, vasario 19 d. paskelbtos 
informacijos matyti, kad okup. 

Lietuvoje detentes propagavi
mo reikalas pavestas ateistinei 
organizacijai — ''Žinijos" drau
gijai (žr. rašinį "Helsinkio nu
tarimai — taika") "Gimtasis 
Kraštas" informuoja, kad ši drau
gija "Helsinkio pasitarimo idėjų 
propagavimui panaudoja vyks
tančius į užsienį draugijos dele
gatus, lektorius, meno kolekty
vus". Toliau rašoma, kad "Gim
tasis Kraštas' sėkmingai demas
kuoja reakcinių išeivijos veikėjų 
ir jų spaudos bandymą diskredi
tuoti ir iškraipyti Helsinkio pa
sitarimo bei jame pasirašytų do
kumentų pobūdį ir svarbą, 
šmeižti Tarybų Sąjungos pas
tangas, plečiant ir vystant įtem
pimo mažinimą visame pasauly
je". Šia proga žadama atsiųsti į 
užsienį daugiau lektorių ir net 
specialų filmą 

Toks yra sovietinių ir negau
sių mūsiškių, detentes šalinin
kų, vienamintis žodis. 

Didelė laimė, kad tik nedidelė 
tautos dalis šiapus ir anapus yra 
įsivėlusi į detentes pinkles. Be 
galo džiugu, kad /pavergta tauta 
ir lietuviškoji išeivija aiškiai ir 
vieningai pasisako už nepriklau
somą Lietuvą, jos suverenumą ir 
kovą už laisvę.Turime galvoje 
okup. Lietuvoje leidžiamą po
grindžio spaudą, LKB Kroniką ir 
šiame krašte atliekamą plačios 
skalės informacijos darbą. 

LKB Kronika ir kiti dokumen
tai neturėtų taip didelės reikš
mės, kurią dabar turi, jeigu jie 
nebūtų skelbiami svetimomis 
kalbomis, pirmoje eilėje angliš
kai. Taigi gerai daro Lietuvių 
Kunigų vienybė, leisdama LKBK 
anglų kalba. 

* 
Bet yra institucijų, dar di

desnius darbus atliekančių. Štai 
prieš mūsų akis naujas leidinys 
anglų kalba didžiųjų Lietuvos ir 
lietuvių kančių liudininkas — 
''The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lithu-
ania. A report for 1975", išleistas 
1976 m. vasario 16 proga. "Vio
lations" (informacijos apie žmo
gaus teisių pažeidimą okup. Lie
tuvoje) leidžiamos jau penkeri 
metai. 1972 m. pradžioje buvo 
išleistas kuklus 64 pusi. sąsiuvi-
nys, 1973 m. — 88 pusi., 1974 
m. — 112 pusi., 1975 m. — 112, 
o Šiais 1976 metais solidi 140 
puslapių knyga. Pridėkime dar 
1972 m. šios knygos ispanišką 
laidą (84 pusi), susidarys 600 
puslapių puikiai paruošta infor
macinė medžiaga. 

Taigi kasmetinės "Violations" 
nėra siauros apimties informaci
nės brošiūrėlės, kurias retkar
čiais vienas ar kitas mūšy veiks
nys išleidžia, bet stropiai surinkta 
Lietuvos ir lietuvių kančių doku
mentinė medžiaga, kvalifikuotų 
politinių mokslų specialistų su
rinkta, suklasifikuota, dokumen
tuota, angliškai parašyta ir rei
kiamu būdu svetimtaučiui skai
tytojui pateikta medžiaga. Minė
toje knygoje pateikti svarbūs ra
šiniai apie Helsinkio konferen
ciją (lietuvišku, bet ne sovietišku 
požiūriu), daugybė dokumentų 
apie religijos persekiojimą Lietu
voje tikėjimo ir sąžinės laisvės 
pažeidimas, Jono Jurašo liudiji
mas apie tautinės kultūros per
sekiojimą. Tomo Venclovos, Ma
rijos Jurgutienės, Br. Naudžiū
no pareiškimai, daugybės lietu
viams iškeltų bylų aprašymų ir 
kitos be galo svarbios dokumen
tinės medžiagos bei nuotraukų. 

"Violations" leidinius kas me
tai leidžia JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų ta
ryba, Algimanto Gečio vadovau
jama. Reikia tad tarti padėkos žo
dį leidinio paruošėjams ir leidė
jams su viltimi, kad informacijos 
srityje varomas baras būtų ir a-
teityje sėkmingai atliekams. 

b.kv. 

Komunistinės Kinijos giesme Sov. Rusijai 

Kariuomenė yra organizacija 
krašto idealams siekti. Mažų kraš 
tų idealai — nepriklausoma vals
tybė, didelės valstybės turi dar ir 
imperialistinių tikslų. Šiais laikais 
pasaulyje didžiausia imperialisti
nė valstybė yra Sov. Rusija. Ko
munizmas ir krašto kitoks pava
dinimas yra priedanga imperia
lizmui. 

Kom. Kinija savo kariuomenę 
taip pat yra nukreipusi į vidaus 
priešus ir į išorinius priešus. Ji 
savo kariuomenę pradėjo pertvar
kyti ir sumoderninti tik po 1949 
m., kai jo buvo įsigalėjusi krašte. 
Pilietiniame kare Kinijos komu
nistai vartojo paprastą kariavi
mo taktiką ir įvairius ginklus, ku
rių daugumą buvo gavę iš Sovie
tų Sąjungos. Sovietai tų ginklų 
gavo iš vokiečių ir japonų kaip 
karo grobį. Tada Sovietų Sąjunga 
labai rėmė Kinijos komunistus, 
nes tikėjosi Kiniją padaryti sovie
tine respublika ar bent satelitu. 
Bet viskas išėjo priešingai. Mask
vos valdovai sakė, kad, kai pa
saulį valdys komunistai, dau
giau karų nebebus. Praktika rodo 
ką kitą. 

Korėjos karas 
1950 m. kom. Kinija talkinin

kavo Š. Korėjai. Nors Kinija ka
rių turėjo daug, bet jų apginkla
vimas buvo menkas. Jie negalėjo 
tinkamai kautis prieš moderniš
kai apginkluotus amerikiečius. Jų 
išėjimą į Korėjos karą nusako jų 
tada buvęs vyr. štabo viršinin
kas gen. Nich Jungehen: "Kini
ja negali sėdėti nusigręžusi nuo 
Korėjos, kai amerikiečiai artėja 
prie Sino-Korėjos sienos" (P.C. 
1975. XII., 14 p.). Jis nepasako, 
kad tą karą sukurstė Sovietai ir 
kinai. Vien tik Š. Korėja savo i-
niciatyva to karo nebūtų pradė
jusi. Amerikiečių priartėjimas 
prie Kinijos sienos reiškė ir Ki
nijos nacionalistų priartėjimą. 

Taivano sąsiauris 

Kinijos komunistams užsienio 
priešu pasidarė ir Kinijos nacio
nalistai, kurie, išvaryti iš Kini
jos teritorijos, persikėlė per Tai
vano sąsiaurį ir apsistojo Taiva
no (Formozos) saloje. Kurį laiką 
Kinijos komunistai vedė kovas su 
Taivanu, apšaudydami tame są
siauryje esančią Quenoy salą, ku
ri greitai galėjo tapti karo tvirto
ve. Taivano aviacija naikino ko
munistų artilerijos pozicijas, iš 
iš kurių apšaudoma sala. 

Nors JAV prezidentas H. Tru-
manas pareiškė, kad JAV nesi
domės tolimesniu Taivano li
kimu, bet 1950 m., kai prasidėjo 
Korėjos karas, Taivano sąsiaurį 
jau saugojo JAV 7-tas karo laivy
nas. Taip pat buvo sustabdytas 

J. VAICELIŪNAS 

Taivano aviacijos aktyvumas, kad 
tame rajone neišsiplėstų karo 
veiksmai. Nors JAV karo laivy
nas saugojo Taivano salą nuo 
galimų komunistinės Kinijos puo
limų ir skaitė tą kraštą priešu, 
bet po kelerių metų — 1972 m. 
— JAV vyriausybė (prezs R. 
Nbcon) užmezgė ryšius su Peki
nu. 

1958 ir 1962 m. Kinija norėjo 
užimti Taivane sąsiaurio salas, 
ypač Quenoy, kurios jau buvo na
cionalistų aprūpintos įgulomis. 
Tas rodo Taivano pasiryžimą 
gintis, bet iš tų salų jie galėjo 

į pulti ir Kinija. Bet Kinija nuo 
tų tikslų laikinai atsisakė, nes pra
dėjo prastėti jos santykiai su So-

Į vietų Sąjunga. Taivaną ir kitas 
• salas jie numato užimti diploma

tiniu keliu ar karinėmis pajėgo
mis, kai bus gera proga. 

Incidentai su Indija ir 
Vietnamas 

Kom. Kinija turėjo pasienio 
nesutarimų ir su Indija. Dėl tų 
nesutarimų 1962 m. jų pasienyje 
kautynės taip buvo išsiplėtusios, 
kai jose iš abiejų pusių dalyvavo 
net po keletą divizijų. Kinai ats
tūmė Indijos pajėgas iki numa
tytos ribos ir kautynės sustojo. 
Gal tos kovos pasibaigė ir dėl gi
lios kalnų žiemos. Tas incidentas 
buvo baigtas 1963 m. Kinai Ti
bete pasitraukė iš Taivano mies
to, kuris buvo kinų—indų ginčo 
objektas. 

Vietnamo kare Kinija talkinin
kavo Š. Vietnamui žmonėmis ir 
ištekliais. Apie 50,000 kinų karių 
buvo Š. Vietname ir kelios divi
zijos jų stovėjo Kinijoje prie 
Š. Vietnamo sienos. Gal ir jos bū
tų buvusios panaudotos, jei ame
rikiečiai būtų žygiavę į Š. Vietna
mą. Kinai, kurie buvo Š. Vietna
me, karo veiksmuose mažai da
lyvavo. Jie vykdė geležinkelių, 
tiltų statybos ir atstatymus po 
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Hua Kuo-feng. komunistinės Kini
jos dabartinis premjeras 

bombardavimų. Kinai Š. Vietna
mui esą davę ekonominės para
mos už vieną bilijoną dolerių, o 
Sovietai — už 2,5 bil. dolerių. 
Nors kiti šaltiniai sako, kad So
vietai to karo metu Š. Vietna
mui kasmet duodavo ekonominės 
oaramos už bilijoną dolerių. Ki- j 
nija su Sovietų Sąjunga tame ka
re nebendradarbiavo: kinai per 
savo kraštą nepraleido net kari
nių medžiagų, kurias Sovietai siun 
tė Š. Vietnamui. Kinija rėmė Š. j 
Korėją ir Š. Vietnamą kaip Azi
jos komunistinės bendruomenės 
narius. Kinai tikėjosi ilgesnio 
Vietnamo karo. Jie nustebo, kad 
Š. Vietnamas lengvai apstatė 
JAV. 

Kinija rėmė ir Pakistaną, nors 
tas kraštas nėra komunistinis. 
Rėmė dėl to, kad Kinijos priešas 
— Sovietų Sąjunga — padėjo 
Indijai, kuri gelbėjo Rytų Pakis
taną — Bengaliją, dabartinį Ben-
gladešą. 

Kinų — Sovietų nesutarimai 

Nors Kinijos ir Sovietų Sąjun
gos valdovai yra tos pačios pa
saulėžiūros, bet ir tarp jų iškyla 
aštrių ginčų, kurie baigiasi kari
niais susikirtimais. Tie ginčai y-
ra ekonominiai: kinai nori at
gauti savo žemes, kurias iš jų pa
veržė Rusijos carai. Dabartiniai 
Maskvos valdovai, vykdydami ca
rų užsimojimus, kinams tų žemių 
negrąžina. Toks ginčas tarp kinų 
ir rusų labiausiai įsiliepsnojo 19-
69 m. Čia kinai ėmėsi aktyvių kari 
nių veiksmų atbaidyti Sovietus 
nuo galimų puolimų. Kinai prieš 
Sovietus išdėstė trečdalį savo ka
rinių pajėgų — per 40 divizijų. 
Sovietai čia taip pat sutraukė a-
pie 45 divizijas, nors nuo puoli
mo susilaiko, nes tokio puolimo 
atveju Sovietai daugiau nuken
tėtų, negu kinai. Jie nukentėtų 
ne tiek nuo kinų karinių pajėgų, 
kiek nuo bendros padėties. Sovie
tai Tolimuose Rytuose labiau bi
jo įsivelti į karinius veiksmus, ne
gu Vakaruose. Nenuostabu, kad 
ir prie Usuri upės Sovietai ne
vykdė Kinijos užpuolimo, o tik 
po tenai įvykusio karinio inciden 
to ramiai palaidojo savo žuvu
sius. 

Sovietai žino, kad karo su Ki
nija atveju kinai lengvai sunai
kins Uralo kalnuose esančius tu
nelius ir Sibiras bus atkirstas nuo 
Europoje esančios Sovietų Sąjun
gos dalies. Nenuostabu, kad 
Maskva linkčioja prieš savo au
gintinę. Kinai taip pat nepuola 
Sovietų: jie laukia tinkamos pro
gos. 

Karo pramonė 

Kom. Kinija kuria savo gink
lavimo pramonę. Ginklavimo pa-

Liet. Jaunimo kongreso metu Lietuvos atstovas Anatolijus Grišonas 
priėmė svečius pasiuntinybėje Montevideo mieste, Urugvajuje. Eta.it-
svečių iš kairės: kun. V. Damijonaitis iš Vokietijos, L'.etuvos at^t A. 
Grišonas. PLB pirm. B. Nainys, Liucija Grišonienė, dr. P. Kis'elius iž 
Cicero ir PLB sekr. J. Šlajus iš Chicagos. Sėdi: kun. J. Margis ir P. Gu-
delevičius iš Argentinos. Nuotr. T. P. de Oliveira 

vyzdžiai daugiausia paimti iš 
Sovietų. Lėktuvai — naikintu
vai Mig — 19 ir Mig — 21. Jų 
kinai turi per 3000. Mažesnius 
kiekius turi bombonešių ir žval
gybinių. Povandeniniai laivai 
taip pat sovietinio pavyzdžio di-
želiniais motorais. Kol kas Kini
jos karo laivyną sudaro povande
niniai laivai (60), nedidelio to
nažo naikintojai ir kiti nedideli 
karo laivai. Toks Kinijos karo lai 
vynas daugiau skirtas krašto gy
nimo reikalams. 

Sovietų pavyzdžio radaro siste
mą, Sam-2 raketos ir priešlėktu
vinė artilerija daugiausia išdės
tytos prie Sovietų Sąjungos sie
nos. Kinai turi atominių ir net 
vandenilio bombų, neskaitant 
balistinių sviedinių, kurie pasie
kia taikinius už 3,500 mylių. Da
romi projektai balistiniams svie
diniams, kurie pasiektų taikinius 
už 6,000 mylių. Prie Kinijos ka
rinės pramonės reikia priskaityti 
ir geležinkelių statybas, kurias 
jie atlieka ne tik savo krašte, bet 
ir tolimoje Afrikoje — Zambijoj 
ir kitur. 

Kinai savo kariuomenei sten
giasi prisiauginti tinkamo kadro, 
ypač aukštesnio rango karinin
kų, nes pilietinio karo vadai yra 
pasenę ir neturi tinkamo išsi
mokslinimo. Kinai matė, kad ir 
Sovietai jau antrojo pasaulinio 
karo metu savo pilietinio karo 
vadus pakeitė jaunesniais ir dau
giau išmokslintais vadais. Tik 
Stalinas liko nepakeistas. 

Kinijos kariuomenė yra diplo
matijos įrankis. Kol kas jis nau
dojamas nedideliu mastu. Kinai 
yra kantrūs. Jie laukia, kad So
vietai įsiveltų į didesnes avantiū
ras Vakaruose. Tada ir kinams su
sidarytų sąlygos iš rusų atsiimti 
savo žemes. 

— Idaho valstijoj yra viso 
ploto 39% miškų. 

UŽ NEGIMUSIOS GYVYBES 
APSAUGOJIMĄ 

Įprastiniame sekmadienio su
sitikime su švento Petro aikš
tėje susirinkusiais tikinčiaisiais. 
Popiežius Paulius VI kalbėjo, 
jog yra būtina gerbti ir saugoti 
žmogaus gyvybę nuo jai gre
siančių pavojų. Dabartiniais lai
kais, kalbėjo Popiežius, yra sie
kiama įteisinti negimusios gy
vybės panaikinimą — abortą — 
ir eutanaziją. Tikintieji privalo 
visu griežtumu pasipriešinti 
šiem užmojam, visada prisimin
dami, jog žmogaus gyvybė yra 
šventa, jog kiekvieno žmogaus 
gyvybėje atsispindi Dievo garbė 
ir todėl niekas neturi teisės gy
vybės paliesti ir juo labiau ją 
sunaikinti. Pastangos įteisinti 
žmogaus gyvybės panaikinimą 
yra nepriimtinos ir neleistinos. 
Šventasis Tėvas didžiai įvertino 
ryžtingą katalikų laikyseną, 
siekiant pasipriešinti aborto ir 
eutanazijos įteisinimui. Jis ypač 
pasidžiaugė aiškiu jaunimo nu
sistatymu šiuo klausimu, pažy
mėdamas, jog atsiranda vis dau 
giau jaunų žmonių, kovojančių 
už gyvybės neliečiamybę ir ap
saugojimą, už žmogaus orumo 
iškėlimą. Tokiu būdu, pažymėjo 
Popiežius, šie jauni žmonės pa
liudija ne tik savo aukštą kul
tūringumą, bet taip pat ir savo 
tikėjimą. Popiežius, baigdamas, 
kvietė tikinčiuosius gausiai da
lyvauti Katalikų Akcijos jauni
mo visose bažnyčiose rengiamo
se pamaldose, meldžiant Visa
galį Dievą, Švenčiausiajai Mer
gelei Marijai užtariant, padėti 
apsaugoti žmogaus gyvybę. 

Northwestern universiteto 
koplyčioje, Evanstone, kovo 9 
d. 9 v. r. bus bažnytinės muzi
kos konferencija, kuri tęsis vie
ną dieną. 

TIRONŲ NAGUOSE 
P r i s i m i n i m a i 
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Pakėlę vėliavą, vykstame prie sukurto laužo mo
kyklos aikštėje. Čia trumpus žodžius pasako gimna
zijos direktorius ir vokiečių komendantas. Po to degi
namos komunistinės knygos, pirmoj eilėj komunistų 
partijos istorija, čia taip pat sudeginama ir Vaineikie
nės iš Maskvos parvežtoji Palangos pionieriams vė
liava. 

Gaila, kad šiuo metu nebuvo Palangoje Vaineikie
nės. Į šias mokslo metų pradžios iškilmes tikrai ją 
būtume pakvietę. Nuo baigiančio degti laužo vykstame 
į mokyklos salę. Po trumpo, bet jautraus mokyklos 
vedėjo žodžio sena tvarka giedamas himnas, kalbama 
malda. Salėje jau anksčiau iškabintas kryžius, vytis. 

Žinoma, čia negalime apseiti ir be naujų okupan
tų vado paveikslo. Šiuo metu taip turi būti. Mokyklos 
salėje yra ir vokiečių komendantas Baldner. s< nyvo 
amžiaus, iš Rytprūsių. Jis nuo pat ryto stebėjo rnūsų 
mokslo metų pradžią: dalyvavo bažnyčioje, vėliavos 
pakėlime, prie laužo, deginant komunistines vėliavas, 
knygas, dabar čia salėje. Po himno paaaiškinu kad 
vokiečių Tautos himno mokiniai dar nemoka. Jis. ne
paprastai sujaudintas mūsų mokyklose mokslo metų 
pradžios apeigomis — pamaldomis, vėliavų pakėlimu, 
dabar čia salėje malda, himnu, klausia mane: 

— Ar visada ir visose Lietuvos mokyklose taip 

pradedami mokslo metai? 
Atsakau, kad taip. Trumpai pagalvojęs sako: 
— Iš tų vaikų, kurie jaunystėje taip auklėjami,; 

turi išaugti geri žmonės, geri savo šalies patriotai. Die
ve, jums padėk. 

Po šios trumpos, bet reikšmingos pastabos jis iš
vyko. 

Mokytojai su savo mokiniais vyksta į klases. Ten 
j jau iškabinti kryžiai ir vytis. Čia klasėse apseinama 
j be "naujų vadų" paveikslų. 

Po trumpo pasikalbėjimo su mokiniais klasėse šios 
dienos programa baigiama. Mokiniai išsiskirsto. Mo
kytojai susirenka trumpam pasitarimui. Šį kartą nėra 
dviejų bendradarbių: Verutės Šumskienės ir Garberio. 

Į Prisimename juos jautriu mokyklos vedėjo žodžiu. 
Kur jie išvyko, visi žinome: mokytoja Verutė Šums
kienė su savo trejų metų sūneliu iškeliavo ten, kur 
tūkstančiai lietuvių tautos vaikų iškeliavo — į Sibirą, 
į tremtį, o gal ir į mirtį. Mokytojas Garberis su savo 
tautos broliais netoli — į Pajūrio parko miškelį amži
nam poilsiui. Jo kančios jau užbaigtos. Jam amžiais oš 
Baltijos jūros bangos ir šimtametės parko pušys... 

Kas laukia mus, tik Dangus težino. Sekam pasau
lio įvykius su dideliu susirūpinimu, visaip juos aiški
name, komentuojame. Išvados įvairios, bet jos mūsų 
tautai nieko gero nežadančios. Gerai žinome ir su
prantame naujų okupantų tikslus — erdvės "išrink
tajai" tautai, naikinant ir žudant kitas tautas. 

Tokiomis mintimis ir tokiu nusiteikimu pradeda
me naujus mokslo metus. 

Mokytojai išsiskirsto. Lieku vienas mokytojų 
, kambaryje. 

Stebiu pro langą didingai plevėsuojančią ant atikš-

to stiebo didžiąją mokyklos vėliavą. Prieš pusmetį ji 
buvo išgelbėta nuo sunaikinimo. Bet ar ilgai ji dar 
čia plevėsuos? Ar nepasikėsins į ją kitas tautos iš
gama, gal talkininkaudamas naujam okupantui? 

Tokių minčių apimtas ilgai, ilgai sėdžiu mokytojų 
kambary. Tokiomis mintimis ir tokiu nusiteikimu pra
dėsime mokslo metus. 

Jie slenka ramiai, be ypatingų sukrėtimų. Frontas 
nuslinko tolokai į rytus, negirdime bildesių, nematome 
ir didelio judėjimo rytų kryptimi, nes Palanga pats 
Lietuvos pakraštys, Baltijos pajūris, čia nėra didžių
jų kelių, vedančių į rytus, į vykstančio karo ir gaisrų 
bei kančių laukus. 

Palangos miesto burmistro pareigose 

1942 metų pavasaris — mokslo metų pabaiga. 
Juos užbaigiame kukliai ir ramiai. Miesto burmistras, 
mano geras bičiulis kapitonas Stasys Jurevičius-
Juras sirguliuoja. PraSo mane, kad vasaros atostogų 
metu jį pavaduočiau. Sutinku. Taigi birželio - rug-
piūčio mėnesiais einu Palangos miesto burmistro pa
reigas. 

Normaliais laikais gal ir garbingos pareigos, ypač 
vasaros metu būti burmistru gražiausio mūsų pajūrio 
kurorto ir miesto, bet dabar karo metu, jos tikrai 
neviliojančios. Vokiečių įvairūs reikalavimai, gyvento
jams visokie trūkumai, nepritekliai, skundai. Jei į vis
ką reaguosi, kreipsi dėmesį, iš proto tikrai išeisi. Dir
bu daug. nes aš pareigos žmogus. Ką apsiimu, įsiparei
goju, stengiuosi tinkamai atlikti. Su šiomis pareigo
mis susipažįstu. apsiprantu, pilnai įsitraukiu į darbą. 
Sekasi, jei ir nelabai gerai, tai tikrai patenkinamai. 

(Bu* Jaugiau j 
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MOŠŲ KOLONIJOSE 
• f ^ L * 

Washington, D. C. 
LIETUVOS HIMNAS 

KONGRESMANU RŪMUOSE 

| Kongresmanų rūmuose Wa-
sbing'one vasario 17 d. nuskam
bėjo Lietuvos himnas, ir pirmą 
kartą, kanklėmis čiurliorūetės 
skambino Amerikos himną, muz. 
A. Mikulskio aranžuotą. Minėji
mą rengė New Yorko Amerikos 
Lietuvių Taryba, Washingtono 
ir !\Te\v Yorko Lietuvių Bendruom 
nes ir Maryland Lietuvių Draugi
jų taryba. Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo minėjime suren 
gė vaišes kongreso nariams ir 
veikliems lietuviams Rayburn rū
muose. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Prunskis. Dalyvavo prezidento 
specialus aistentas dr. Myron B. 
Kuropas, kuris lietuviams linkėjo 
laisvės. Kongresmanas L. Wolff 
priminė sutartis, kuriomis Rusi
ja buvo įsipareigojusi gerbti Lie
tuvos laisvę ir kurias sulaužė. 
Kongrs. Th. Morgan skatino lie
tuvius kovoti už laisvę. Ten R. 
Taft, Jr., pasisakė, kad dirba su 
lietuviais. Be to, dalyvavo dar 
kongr. J. Addabbo, kongr. M. Bi-
aggi, kongr. K. Zablocki, kongres. 
J. Delaney, kongres. Edv. Koch. 

Respublikonų centro komiteto 
atstovas pulk. J. Niemczyk džiau
gėsi lietuvišku jaunimu, pasakė 
matęs Sovietų tankus, okupuo
jančius Prahą. 

Demokratų centr. kom. narys 
A. Valuchek suminėjo eilę veik
lių patriotiškų lietuvių pavardžių 
ir reiškė vil'i, kad Lietuva laisvę 
atgaus. I pobūvj atslankė kongr. 
E. Derwinski, sen. Percy įstaigos 
vad. S. Cohen. 

Visą minėjimą labai praturti
no muz. A. Mikulskis su Čiurlio
nio ansamblio kanklininkėmis. 
Diriguojant muz. A. Mikulskiui 
ir O. Mikulskienei kanklininkės 
labai darniai paskambino: Lie
tuvišką rapsodiją, J. Švedo damas, 
solo dainuojant J. Grigaliūnaitei, 
Audėjos dainą, Sakė mane šiokią, 
Lietuvių tautinių šokių suitą, Vi
si berneliai, šokių pynę. Kankli
ninkė solis'ė — D. Bankaitytė. 
Kanklininkės gsrai paruoštos, jų 
muzika domėjosi ir kongreso na
riai. Pranešėjos pareigas suma
niai atliko I. Bublienė. 

Po programos bvvo vaišės lie
tuvių ponių keptais skanėstais. 
Minėjimą organizavo ir pravedė 
Amerikos Lietuvių Tarybos New 
Yorke pirmininkas A.J. Varnas. 

J. Pr. 

tikėjimo ir sąžinės laisvę, pavaiz
davo kun. V. Zakaras. Nuteistos 
N. Sadūnaitės apsigynimo kalbą 
teisme perskaitė ses. Onutė M -
kailaitė. Tragiškai žuvusio Tarno 
nio pareiškimą, atsisakant paklus 
ti okupanto valiai, ir Sibiro trem į 
tinio Simučio paaiškinimus, už 
ką kovojo Lietuvos •partizanai, 
perteikė ses. Igne Marijošiūto. 
Šiuos pasmerktųjų tiesioginius p. -
reiškimus apibendrino savo žody
je kun. St. Yla, padarydamas iš
vadą, kad šių dienų pavergtas 
lietuvis dar nepadėjo kovos gink
lo ir nekapituliavo prieš pavergė
ją. Sudarytas vaizdas, atrodo, da
rė gilų ispūdį susirinkimo daly
viams. 

Po to vienuolyno postulantė 
Stasė Normantaitė perskaitė gu
bernatorės deklaraciją. Priimtos 
Lietuvos reikalu rezolittoijos, -ku
rias perskaitė R. Taunienė. Prog
ramos paįvairinimui Abromaičių 
atžalynas — Šarūnas ir Vilija ir 
mišrios šeimos narys Robertai 
Saidūnas-Machado -padeklamavo 
keletą Maironio eilėraščių. 

Po trumpos atvangos ėjo me
ninė dalis, kurią atliko mūsų v 
sų mėgiamas sol. K. Jakutis iš 
New Yorko. Jis padainavo ketu
rias lietuvių liaudies dainas, aran 
žuotas VI. Jakubėno: "Vai didi, 
didi girios medeliai", "Aš jaunas 
eisiu", "Tėvas su močiute savo", 
"Oi, mergyte" ir pabaigai VI. 
Jakubėno kompoziciją B. Braz
džionio žodžiais "Kas per visą ke
lionę lydės". Susižavėjusi publi
ka bisui išprašė '"O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos", 
"Leiskit į tėvynę" — Vanagai-

Vasario 16-cosios minėjimo proga. Putoaaao seselių vienuolyne surengta 
meno paroda. Prie stalo — aoviciji Terese Lukaitė ir postulantė Stasė 
Normantaitė. 

KANADOS 
Hamilton, Ont, 

AIDAS DIRBA 

Hamiltono Aidas, surinkęs 
savo eilėse balsingiausias ir gra
žiausias mergaites, intensyviai 
ruošiasi savo metiniam koncer-

'.! tul gegužės 1 d. Jaunimo centre. 
Šiuo renginiu Aidas atidarys 
lėšų telkimo vajų išvykai į pie
tinę Ameriką 1977 m., duodant 
koncertus ne tik lietuvių visuo
menei Brazilijoje, Argentinoje, 
Venecueloje ir kt., bet taip pat 
supažindinant ir vietinius gy
ventojus su skambia lietuviška 
daina. Savo gyvavimo penkme
čio proga, Aidas išleido jau dvi 
plokšteles — "Baltos gėlės" ir 
"Keliaujame su daina". Abi 
plokštelės sulaukė lietuvių tarpe 

demija. Paskaitą skaitys iŠ Det
roito B. Gražulienė. o Hamiltono 
Aukuras suvaidins P. Orintai-
tės 3-jų ve iksnų dramą, šalia 
senų aktorių scenoje matysime 
labai daug jaunimo, kuris iš sa
vo senelės ir einančio partiza
nauti mokyklos mokytojo daug 
sužino apie Lietuvos pavergėją 
rusą. Po programos svečiai bus 
pavaišinti skanumynais. Tad 
praiome kuo gausiausiai tuoj 
po 11 vai. šv. Mišių dalyvauti 
Lietuvos globėjo akademijoje 
Jaunimo centre 

SUSIRINKIMAS 

UEKTTVAS PAVBŠ 1,909 
TON\7 KROVIN{ 

Aviotransportas jau pralenkė 
antžemines transporto priemo
nes savo greitumu. Dabar pra* 
deda konkuruoti ir keliamąją 

JAV, Kanados ir Prancūzijos 
aviacijos firmos konstruoja kro 
vinių daugiavariklj. lėktuvą, ku
ris turėtų pavežti iki 1000 tonų 
krovinio, sudėto į konteinerius. 
Kitas tokio lėktuvo variantas 
galią. 
— skraidantis tanklaivis su kau 
čiuko cisternomis korpuso vidu
je. 

Projektinis lėktuvų greitis iki 
600 km/h, skridimo aukštis — 
11 tūkst. metrų. • Jm 

AR VILNIUS JAU TAIP TVIRTAI YRA MŪSŲ, 
KAD JUO NEREIKIA DAUGIAU ROPlfcTIS? 

Taip galvoti, būtų neįvertinti realių pavojų. 
GRAŽINOS KBmCKIENfS-GUSTAOTTiS 

liaudies dainų rinkinys, kuriose apdainuojamas Vilnius, yra 
dokumentas, kaip Vilnius yra suaugęs su visa tauta. 

i i knyga, saha daugelio savybių, yra vertinga tuo. kad tari 
visų dainų turinius angliškai. Dėl to ji gali eiti dovanos pareigas 
jtakingnTr kitataučiui. 

VILNIUS UAUDIES RAINOSE 
gaunamas Drauge ir pas platintojus. 

Su daugelio dainų gaidomis, nesuprantamų žodžių žodynetta, pa
ruostu Dr. P. Skardžiaus, 384 psL, kainuoja tik 5 doL 

C L A S S I F I ED GU IDE 
K l U E S T A T E 

Puiki rezidencija 
Apyl. 55-os ir Troy St. savininkas 

parduoda gražią 10 kamb. rezidenciją. 
5 or 6 mieg. kamb. Langu stogeliai. 
Užuolaidos. Visur kilimai. Gazu-k&rs-
tu vand. apšild. Žemį mokesčiai. Gara
žas. Arti bažn. ir mokykL 

Skambinti 737-8918 

saa.+t i t « > » « » « » » « M « M « > » > i i 
B E \ L E S T A T E 

F i r s t O f f e r i n g 
Immaculate 5 room brick bunga-
low. 2 car garage-. Lew taaces. — 
$23.900.00 Call today. 

McKEY & P0AGUE 
10540 S. Western — TeL 238-8425 

IR GYVENKIME CIA KLVS Ramovė Hamiltono sk. 
valdyba kovo 21 d. VA parapi
jos salėje 4 vai p. p. šaukia vi
suotinį narių susirinkimą. Visi 

gero atgarsio, nes pvz. pirmosios I nariai prašomi dalyvauti, kadan- Į 
plokštelės "Baltos gėlės" teko; gi bud sprendžiami labai svar-1 
išleisti antrą laidą. Jas galima j būs organizacijos reikalai. 
gauti pas Aido administratorių į ^ į į ^ p ^ f c A P Y S K A I T A 
J. Pleinj, 84 Balsam Avenue, GALTJTESE APYSKAITA 
So. Hamilton, Ont., L8M 3B3.; pirmosios Kanados lietuvių _ a a 
pasiunčiant už plokštelę 6 dol.'dainų ir tautinių šokių komite- •vanch". 2'virtuves. 2 vonios. Nauji 
Tad nepamirškime gegužės mėn. j ^ fa* darbą užbaigė. Pas- ! 

1 d. ir puikaus Aido koncerto | kutiriiair.0 t>osėdvie pirm. L». 

Arti 73 ir CaUforuia. 26 metu pui
kus 6 kamb. 2 aukštu mOras. 2 au
to mūro garažas. Patraukius gyventi 
I2S.300. 

Savistoviam profesionalui ar kiek
vienam žmogui galima gerai pirkti 2 
aukštų mūro namą, liuksus 6 kamb. 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 18 metų. Bevelk prieš pat 
Marquette Pk. $38.00*. 

2 batu paikas maras ir 2 auto ga
ražas. Marąuette Pke. Arti znusa. 
$27,900. 

Parduodaihas 5 kamb. (2 mieg.) 
trram namas. Gazo šilima. Žemi mo
kesčiai. Nebrftneas. Aęyl. 72 ir Mapie-
wood. Skambinti 737-8161 

Mi>ULLLAXEOUS 
I • • IMI MIII I • II I • | M W | p M g Į 

K>O<>0^<><H»O<><>O<5 ;0O^O<K>00O0«OC 
3EATIN6 CONTRACTOR 

įrengi J x>«eV ir ažmieKty oeu^oa 
Ir oerstatca efcttys visu rStiit: namo 
•fAidyioui penius, air čomjitioning 
įr vandens boilerius. Dtrbu greit, są
žiningai ir garantuotai 

DOMAS fcrRAUSKAS 
44•» So YVYsUjrn Avė. 

Chicagv>, Iii. 60«0* 
Tel VI 7-3447. 

>00«<>00<>00<>0000-O<>00<>00000<>. 

10% — 2©C?-
ai apttatnd* 
Mik) pa* 

- 3©Cy pigti o mokėsit 
usjllis Ir aatotno. 

FRAUK Z A P C M S 
S2»&H VVcsl »6U> Street 

Ctucugo, Olinufe 
Te. GA 4-SOM 

HELP WANTED — VYfcAI 

MAJDLCS G SERVICE TRAfiCEE 
IN LOOP ABJBA 

Esceltent opportnnity to stsrt as 
an ieserting machine traiaee Goed 
*tarting saiary with possible te-
uus earnings, Applv 9 ftJtt. to 
4 p.m. at: 
C&LMARK MAILING SESViCe 
14*1 W. 43rd S t , Chieago, DUsofs 

« • » » • » • » • » • • » * > « « « • » » » » » » q 
HELP WANTED HOTEBYS 

ŠALPOS VEIKLA 
kut—'iiarr.c posėdyje pirm 

pasidžiaugė gražiai 
/išvykusią švente, koordinato-

1£75 m. rudenį Hamiltono; rius dr. V. Kvedaras apžvelgė 
Šalpos fondas pravedė piniginį į paskiru sekc;įų darbą, o ižd. 
vajų, surinkdamas šalpos reik?-- O. Stashilis darė šventės apy-
Iams 1,500 dol. ir ta pačia proga J skaitą. Pajamų gauta 44,970 
suniošdamas abiturientų prista- • dol., išlaidu 31,581 dol. Pelno 
tymą bei koncertą, kurio pro-j^ko 13,389 dol. Daugiausia iš-
gramą atliko Hamiltono VA pa- Į ..-^sta soaust i • -: 
rapi jo^ choras, vadov. muz. A, i <JoL. salių nuomai, 

Putna. Lonn. 

- Vytautas Abromaitė. Lietuvių 
Bendruomenės Putnarao apylinkės 
pirm., kalba Vasario 16-tosios mi
nėjime. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIES iMINĖJliMAS 

Lietuvių Bendruomenės Purna 
mo apylinkės iniciatyva vasario 
i5 d. vienuolyno sodyboje buvo 
paminėtos Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo 58-sios metinės. 
Ta proga kopi> šioj buvo atlaiky
tos pamaldos, kurių metu kun. 
St. Y!a pasakė prasmingą ir Šven
tės nuotaikai pritaikytą pamoks
lą. Ryte vienuolyno sodyboj bu
vo iškelta Lietuvos ir Amerikos 
vėliavos. 

Minėjimas pradėtas 2 vai. p.p. 
A. Galdiko galerijoj. Nors ir ne
didelė lietuvių kolonija, bet j 
minėjimą susirinko gana gausiai. 
Atvyko net amerikiečių spaudos 
ir foto reporteriai. įžanginį žodi 
tarė ir susirinkimui vadovavo 
apylinkės pirmininkas V. Abro
maitis. Invokaciją sukalbėjo prel. 
V. Balčiūnas, visų širdis palies
damas maldos žodžiais. Po to 
buvo Lietuvos himnas. 

čio ir dar porą dainelių svetimom 
kalbom. Atsidėkodama už žavią 
programą, vienuolyno vyr. vado
vė ses. Margarita Bendruomenės 
ir seselių vardu padovanojo so
listui gražų A. Galdiko paveikslą. 

Minėjimo dalyviams pasigro
žėti, ypač atsilankiusiems sve
timtaučiams susipažinti su lietu
vių liaudies menu buvo sureng
ta rankdarbių ir gintaro papuo
šalų parodėlė. Abromaitienė iš
statė ir keletą savo kūrybos pa
veikslų, padarytų iš džiovintų la
pų ir žiedlapių. 

Onutės Žalionytės, čia gimu 

Paulionic Abiturientams buvo 
įteiktos "Lithuanians in Cana* 
da'' knygos, o pats parengimas 
vėl davė virš 300 dol. pelno. 

Hamiltono šalpos fondas iš 
savo kasos Jaunimo kongresui 
davė 100 dol., vietos ?eštadieni-
nei mokyklai 200 dol., Vasario 
16-tosios gimnazijai 50 dot ir 
vietinei šalpai Kalėdų proga iš
leido 150 dol. Taip pat valdyba 
paskyrė Ottawos LB šalpos at
stovei pasiuntimui dėvėtų iUbų" 
į Suvalkų trikampį 100 dol. Pati 
valdyba 1975 m. rudenį į Suval
kų trikampį pasiuntė 25 siunti
nius ,o š. m. sausio mėn. net £0 
dėvėtų rūbų siuntimų. Energin
gą Hamiltono šalpos fondo fcc* 
mitetą sudaro: pirm. J. Pleinys, 
B. Grajauskas vicepirm., J. As-

. tas sekr., S t Samus ižd., L. KJe-

- per 4.000 
reklamai — 

per 3^500 dol. ir 1.1. Duota KLB 
Krašv- valdybai 2,000 dol., Ha-
mirtono Daugiakultūriniame 
centre "Lietuvos sodybos" įren
gimui palikta 3,000 doL, parem
tos Hamiltono organizacijos. 
Pajamų daugiausiai gauta iš bi
lietą — beveik 17,000 dolerių. . 

greit užimti. $36.500. 
6 tintą iŠkDans grožio maras. 4 au

to mūro garažas. Patiks ir joms Mar-
quette pke. $86.000. 

Modernas 4 batą mfiras. 2 aute 
mūro garažas. Atskiri nauji Šildymai. 
Centr. air conditioning. Arti Maria 
High. *«,000. 

'Z botu modernus nraro namas sa 
garažu. Atskiri šildymai. Rami graži 
gatvS Marąuette Pke. $56,690. 

VALDIS REAL ESTATE 
2625 W. 71st St , teL BE 7-720O> 

ifiitstfftiumttHuiiutiiintiiirtiniiiiuiiiift 
(vairia prekių p&siriakim^. ne

brangiai is tnūsg sandelio 

COSMOS PAJICELS EXPKESS 
ŠIMTINIAI f LIETUVA 

-2501 W. «*th St. Cbicaro i U. 80*2* 
3333 So. Habted Cbkat^o. Iii. Vm>% 

Tei. WA 5-2727, 254-33M. 
V. VaUntlOM 

iHiininnRmitraiiiuinmitiHimmtuiiii 

Reikalingos moterys 
V A L Y H B L T t S IR NAMtJS 
Uždirbsite iki $8.00 į vatoadą 

REDDI-MAID SERVPGB 
Tel. — ST 2-9316 

IŠNUOMOJAMA — FOB BENT 

I5NUOM. 2-jų dide'-Ų V'j.^\h. bHtas, 
1-me aukšte, Marpuette P-ke. Vy-
resnao amž. moteriai — pageidauja
ma aašle. PR 6-lSSt 

I E 8 R O N U O M O T I 

MASUA V0RETRTE> t 
VYTAUTAS 2U1L*CSKAS 

SIUNTINIAI ! UETUV4 
Labai pageidanjamos geros rS5ie* 

prekea. Maistas & E S K I V O sandelia 
MOS W. «>tb St., Chteago, tU. O062S. 

TKli. — « a 5.2787 

Reikalingas 3-4 kamb. butas Mar
ąuette Pke. Nuoma nuo 125 iki 165 
doL mėn. Skambint 692-288? 

» • • • • • • • • « • » « < • • • » « • • • > » » « 
PKOGOS — O P P O K T I J f l O U J * 

MOKYTOJŲ StJVAilAYTMAS 

{Kanados lietuvių mokytoju 
suvaaaviinas bus Hamiltone ko
vo 27 d. Būtų malonu, kad su
važiavimo dalyviai be lituanisti
nių reikalų neužmirštų spręsti 
ir KLB struktūros ir jos tiks
lų įvedimo šeštadieninėse mo
kyklose bent kartą j mėnesį vy
resnėse klasėse. K. Baronas 

šios ir augusios lietuvaitės, cėka ***: " vi^pinn. irjraįau* vad., 
šios šventės minėjimas pakarto
tinai buvo skelbiamas per vietos 
radiją, spaudą ir taip pat pa
tiems korespondentams atsilan
kant minėjime. 

Lietuvos laisvfnirno reikalams 
aukų surinkta 307 dol. &ą proga 
tenka pastebėti, kad praeitais me
tais, vykdant specialų Vliko vajų, 
ši negausi lietuvių kolonija su-

nariai - - L. Kybartienė, V- Ke 
žinaitis, Pr. Grybas. Hamiltono 
šalpos fondo komitetas sutiko 
būti kartu ir KLB ŠF centrinftt 
komitetu, kuriam vad. ir pirm. 
V. Sakas. . 

SV. KAZDUŽRO 
PAMINĖJIMAS 

— Ajnerikos senatorių 20 % 
yra milijonieriai. Turtingiausias 
Kennedy. 

oooeoooo<xxfoddooo^ooo<xxx» 
"UCTUV0S ATSIMINIMAI" 
tTsiUJfi Vaiaada 'mn 30 meto tarnauja 
N«w Jereey. Na-» Tork ir ConnecU-
( M G«tuvla-i«t K M sestadlen) nuo * 
iki i «*0. popiet. D W . . V D Stoties 
K e « to**m f l f t t t IbL. AM ir »7.» 
SMS. F M ) . 

Vietoj įprasto pranešimo, ku- dėjo 500 dol. su viršum. Po pro
gramos seselės pavaišino svečius 
kavute ir skanumynais. 

M. Šimaitis 

rį daro koks r.ors kviestas prele
gentas, buvo pavaizduota rezis
tencinės nuotaikos okup. Lietu
voje, sudarant montažą iš teis
tųjų teisioginių pasisakymų teis
muose bei duotų pareiškimų {štai- Chicagos apylinkės miakelmo-
gose. Sime Kudirkos apsigynimo « y » iruošU 150 mylių takų 
kalbą teisme ir Kalantos tests- peštiesiems ekskursuoti ir 20 
mentinius žodžius pak-i-kė V. \b- i mylių dviratininkams. Siltes 
romaitis. Kun. J. Zdebskio ir kun. j niame ore daugelis tuo galės p* 
P. Bubnio pareiškimus, ginant į ainaudoti. 

Hamiltono Ateitininką kp. 
kovo 7 d. rengia šv. Kazimiero 
paminėjimą. 11 vai. ryto bus 
šv. Mišios VA parapijos švento
vėje ir 6ioj po pamaldų Jauni-J J 

•<ffiTiiiiifiiiiiiiiiimii»»<i»fiuiifiitHnm 
BCTC NUOMAVIMAS 

Samų pirkimas — Pardavimas — 
Valdymas 

Draudimai — boans Tas 
NotariatM — YiiiH—i 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

8455 S. Kedzie Ave. - —$-2238! 
iniHmiiiHtui:itni)uuwmnmwwmiut* Į 
oooooooooooooooooooooooooo I 

M. A. S I M K 0 S i 
REAI. rSiTATE SOTARY PCBLK 

IKCOME TAX StSYTCr. 
( 1258 a Maplewood, tflL 3M-:W 

Taip pat daromi V3BT1MA1. 
; : M 3 _ v I Š K V I E T I M A I , viM?«> 

pruEnrrBes PRAATMAI tr 
kitokį bi&nksi 

• 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 

>oooooooooooooooooooooooooc 
10 butų mūras į vak. nuo Cicero 

Ave. Viri $19,000 pijamą. 2«ai mo
kesčiai. Puikus investavimą*. 

Gerai išlaikytas 4 puoš. tmtų mūr. 
Geros pajamos. Savininkas finansuoja. 

Naujesnis mtbr. bma&km. 4 kamb. 
butas 1-me aukite ir 2 kamb. viršuj. 
Mūr. garafes. Į vak. nuo Kedtie. 

M O V I N G 
•fekCRA9 fMkiaaato baidas tr « -
tt» *t»litwv Ir ii tnH mies1« UsidV 
DMJ h> pilna »pdraada> 

TELEF. — WA 8-8063 

Apsimoka sielbtia i e n . DRAV1E 
SMI jia p^acia'iaiaj skai.oaaaa **a-
tuviu dianraltis. Gi skeibimų tai-
Boa visiema prieiaamoa 

Parduodama taverna SB bate Ir 2 
sklypai, Brighton Parko rajone. Vie
ta tinka restoranui. Susitarimui ap
žiūrėti skambinkite — 521 MO. 

M l S G E t L A N E O U f t 

wnn»mmtnwinmHuiniiiuiiwimiMWn 
TELEVIZIJOS 

M I G L I U AS T f 
Spalvotos ir paprastos 

Radijai 
Stereo Ir oro vtohstmM 
PardavBBao Ir ttsarsaao 

M I G L I N A S T f 
2846 W. 68tk 9 t — »H. TVt-MM 
.UillIililIlIliilUIIIIIUIIl 

D e a e s i o 

M V M 

Maža 4«ettjviška dovana 

SIUNTINIAI I UETW4 
ir kitus taftos 

VPJDKCVSKAS, 4665 Arohsr Av«ų 
Chkjsgn, 1U 686S2, 8A 91 
. • • f c l M I M I M f l I — I l l l ' l ^ l B I B I B l t l 

— Dr. SoMIw* J. Štokas 
••tanKkfe, N. J. 070O2 

ttes. eS2<ftA«S (code SOI) 
Kviečiams taip pat klausytis — 

U « t a r » k u kultūriniu valan«1g anglv 
kalba. Ui 8etOD Hali Universiteto ra-
di>o stotl«s: (N««* Jersey VVSOL'. 
M.S m « c F*M> plrmad., 7:»0-8:JO 

b OfcdoraujB prot. J. Stakas) 
mo centre bus iškilminga a k a - 1 0 ^ < > 9 < > ^ < y b < y & < > ^ < y > o < ^ ^ ^ 

•oooo-ooooo 

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
824« SO BALSTED STsUBBT TEI* — CA 5-T25. 

RADUO tR STEREO APARATO PAflDAVTM • ? m TAISVMA3 
OrDElig PA îlRINiaMAa> (V*0UAUSfŲ TELEVTZUV APARATŲ 

SPALVOTOS TJUBVBUOB APARATAI 
~ ~ n n n n rw i n n n n n n n n i innnnrtisOasafti un i i m u_m n 111 i n n n 

Š I M A I T I S REALTY 
Insuranee — Income rax 

2951 VV. «3rd s*. 4Se>7878 
ooooooocoocoooocassoooof loo 

iiiiiiiiuiiinniiimiifittinnmnnniimnni 

BUD'S REAL ESTATE 
PIRKSIT - PRRDOOSIT -

NUOMOsrr 
I7AIR0S DRAUDIMJU 

Maloniai jums paUntaus 
SALYS SVPRAITI5 

4369 Archer i ve., 2545351 
Lemonte, ĮSMta * ArfiirT \v* 

TeL - 251-A861 
lUlIlIflIHIlIlIIMUIIIIiilIJUJIlfUIIUIlffftmP 

Viduose UetUvUkuose oamuo-
se turėtų auti lietuviška vėlia
va. Nėra vieto* dafa u didesnei 
fėuaVaa ifikabmti bet galima 
laikyti maža vėtevnke ant rašo
mojo stalo. Galima ir net pada
ryti gražia kombinaciją su 
Amerikos vėliavike. Dienraščio 
'Draugo administracija gali 
pristatyti tokias mažas, graliai 
vėliavukea, kad Lietuvos vėlia
va plevėsuotų Jūsų namuose. 

Tokios vėliavos kainuoja po 
11.50, (reikia pridėti 8 centus 
mokesčių ir 25 centus už per
siuntimą, jei gyvenate Dlinote 
valstybėje). Užsakymus siuski
te "DRAUGAS", 4545 W. 63rt 
Street, Chicago, m. 60629 

SJpJįBJįpjBjSjBjpJSJpJSJl 

Pert kai r c "Draugą", duo 
kito kiti6m* p^i&iui.yti 

^oooooooooooooooooooooovua 
V A L O M I 

XIUMUS IR BALDUS 
r s v n u M tr •oJkooJosoo 

v\HU r*jftq ĘpAmdkk. 
t. BUBVTS — T«L WM 7-8J68 
MX)OOOOOOO00OOO000 O JOOOO O f 

. I 

iniuiiunii!imuumt:mffltmiH!!WUHN 
NAMŲ APŠILDYMAS 

I M s o o SCSMOS to 
mm. Pigiai *valaa 
k oerdBrba d*l Anfo. 
Mataras* Kresptts — 

A. B.*.>"Ta — 4T-*&&. 
iiiiiiii<iiiii(iiiuuiiUiiiiiiii;iiiitmmiHiw 

I 

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

Apdraustas t^rkraa«tys*B» 
|vairia atstumo 

823 WEST S4tb P T J M * 
TeL — FRonfMr 6-1882 

RKMKTTE •'DRAUGĄ". 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Wilkes-Barre, Pa. 

VA'AKIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 15 d. lietuvių švč. 
Trefybės R. K. pai-ap. bažnyčio
je lietuviškom pamaldom pami
nėt* Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventė. Prieš šv. Mi
šias V. Romanas vargonais pa
grojo JAV* himną; parap. miš
rus choras, vadov. V. Romano, 
pagiedojo tris giesmes. 

Lietuviškai šv. Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kle
bonas prel. J. F. Boll. Po šv. 
Mišių sugiedota Apsaugok Aukš 
čiausias ir Lietuvos himnas. 

-Religinei šalpai Wi!kes - Barre 
parapiečiai suaukojo 582 doL b-

Melrose Park, 111. 
PAMINĖTA VASARIO 16-JI 

mėn. piknikas davė pelną 
Informaciniams reikalams 

jChicagoje atsirado vienas foto-jue sustabdė sakydamas *-Mr. Į 
vi- grafas — Louie Greiuer, kuris Į ministeri pirmininke, Jūs gale- j 

DRAUGAS, pirmadienis, 1876 m kovo mėn. 1 d. I 

cepirm. Birutė Sidzikauskienė pla : paruošė perskyrų albumus. 

.. 

• / 

Vasario 21 d. Melrose Par
ko organizacinis komitetas 
surengė Lietuvos nepriklausomy
bės 58 metų atkūrimo šventę apy
linkės lietuviams. Minėjimo pro
grama vyko Burger salėje, kurią 
pradėjo Oto Mejeris ir pristatė 
miesto mero A. Taddeo atstovą 
John Otomaskm. Jis perskaitė 
burmistro lietuvių savaitės pa
skelbimo proklamaciją, sveikino 
gausiai susirinkusius ne tik iš Mel 
rose Parko, bet atvykusius iš toli
mesnių apylinkių. Pasigyrė, kad 
vedęs gražią lietuvaitę ir jaučia
si laimingas dalyvaudamas lietu
vių tarpe. 

Inž. Vytautas Šuopys sumaniai 
ir nuotaikingai pravedė oficialią 
minėjimo dalį. Kun. St. Šantaras 
atkalbėjo invokaciją, pasinaudo
damas okupuotoje Lietuvoje kal
bama malda už tėvynę. Studen
tė Irena Katelytė pianinu palydė
jo Amerikos ir Lietuvos giedamus 
himnus. Nepriklausomybės aktą 
ir rezoliucijas skaitė chem. inž. 
Romualdas Barauskas, asistuo
jant I. Katelytei. Po to buvo pa
gerbti žuvę už Lietuvos laisvę sa
vanoriai, kariai, partizanai ir 
kankiniai Tolimuose Rytuose — 
Sibire. 

Minėjimo pagrindinę kalbą pa
sakė studentė Rasa Šoliūnaitė. Ji 
kafeėjo apie lietuvybės išlaikymą 
jSuttGjoj kartoj. Juk nuo jauni
mo ir priklausys tolimesnis tęsti- ' 
mimas pavergtos Lietuvos laisvi
nimas. Papasakojo apie Pietų i 
Amerikos jaunimą, kuris uoliai Į 
mokosi tėvų kalbos, nes supranta, j 
l»d-2»ernokėdami lietuvių kalbos I 
nūmąs, pavergtos Lietuvos laisvi-
mo darbams. Kalbai išmokti pir
moji mokykla savi namai, litua- j 
nlstinė mokykla, įvairūs kursai,-
organizacijos, stovyklos, suvažia
vimai ir jaunimo kongresai. Jau
na kalbėtoja visų klausytojų bu
vo šiTtai sutikta ir nesigailėta ap
lodismentų. 

i 344-9033. Skambinkite jam, o jis 
I mielai patarnaus. 

Jaunieji artistai, programos da
lyviai •buvo pavai§inti kavute ir 
skanėstais, kuriuos parūpino A. 
Sinkevičius ir ' V. Rakauskas. 

i Žmonės greit nesiskirstė į namus, 
i bet prie kavutės ilgokai šneku
čiavosi ir dalinosi šventės Įspū
džiais. Svečius vaišino A. Sinke
vičius, V. Rakauskas ir Petras 
Tautkus. 

S. Š. 

Pampano Beach, Fla 
LB AUKSINIO KRANTO 

APYLINKĖS VEIKLA 

Auksinio kranto, Pompano 
Beach, apylinkės metinis susirin
kimas turėjo patvirtinti ar nauja 
apylinkė, prigijo. Susirinkimas 
įvyko Mošinskių rezidencijoje. 

Vald. pirm. O. Liutermozie-
nės pranešimas nariams buvo op
timistiškas. Šiuo metu apylinkė 
turi per 50 narių. Sugyvenimas 
geras. \ Broward apskritį atvyks
tą čia apsigyventi lietuviai tuoj 
Įsijungia į apylinkės veiklą. Soli
darumo . įnašai iš narių yra su
rinkti ir su centru atsiskaityta. 
Geras ženklas yra, kad 70 proc. 
narių atvyko į šį susirinkimą. 
Naujai įsteigtoje Floridos apygar
doje apylinkei atstovauja Danu
tė Liutermozienė. Apylinkės na
riai PJK paaukojo 205 dol. 

Apie finansinę apylinkės padė
tį informavo iždininkė Nijolė Žu
tautienė. Suruoštas lapkričio 

čiau pranešė apie laiškų siunti
mo akciją vyriausybei ir kongre
so nariams dėl Helsinkio konf. ir 

Juose yra nuotraukos, kaip vy
ras su žmona ginčijasi, kaip at
rodo sumušta žmona, sužeistas 

Amerikos Balso. Buvo išsiųsta į vyras, kaip jie tariasi su advo-
trys serijos laiškų. Gauta nemaža katais, kaip jie dalyvauja teis-
palankių atsakymų iš kongreso [ me, kaip išsiskiria, 
narių. Buv. pirmininkas V. Bal 
čiūnas plačiau kalbėjo apie ka 
kurios mūsų srovinės spaudos va
romą akciją prieš Lietuvių Bend
ruomenę ir apie Vasario 16 mi
nėjimą. 

Už dviejų savaičių po Šio su
sirinkimo man teko dalyvauti mi- < testavo prieš tokį mnisterio pir 
nėtame Vasario 16 minėjime, ku- mininko apsirengimą, bet pir-
ris prasidėjo pamaldomis Lake mininkas pasiaiškino: 
Worth Sacred Heart bažnyčioje1 

ir tęsėsi tos parapijos salėje. Su-

MINISTERIAI IR ŠVARKAS 

Buvęs Izraelio ministeris 
pirm. Ben - Gurion kartą pra
dėjo kalbėti parlamente vien
marškinis. Kabineto nariai pro-

sirinko gal 130 žmonių; tai ne
mažas skaičius naujoms koloni
joms. Buvo nemaža svečių iš Ka
nados ir šiaurinių JAV valstijų. 
Iškilmingą pamaldų nuotaiką 
paskaidrino solisčių Onos ir Ele
nos Blandyčių giesmės. Elena 
Blandytė taip pat dalyvavo ir me 
ninėje minėjimo dalyje. Jos dai
navimas ir deklamacija nuteikė 
susirinkusius. 

Po minėjimo išėjau su gera 
nuotaika. Buvau dėkinga minėji
mo rengėjams, ir programos da
lyviams. 

Elena Linkuvietė 

— Kai aš lankiausi Anglijoj, 
pas ministerį pirmininką Wins-
ton Churchilli, jo kabinete ban
džiau nusivilkti švarką, nusi
imti kaklarajšį. Churchillis ma 

site nusivilkti švarką tik Jeru
zalėje, bet ne Londone". Z. g. 

- .. 
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LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A.L.R.K. Kunigų Vienybės 
Laidojimo apeigų knyga nurodc 
vairias šv. Mišias ui. mirusius 
šį vadovą laidojimams kiekvie 
ta parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti 
nirr>xt%, 

Kaina 50 centų. (25 centai pažto ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 11L 60629 
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[Mylimai motinai 
A.f A. 

VERONIKAI PETRUŠKEVIČIENE! mirus, 
jos dukteriai GENOVAITEI KAZLAUSKIENEI ir šei
mai reiškiame gilią užuojautą. 

L M. K. F. Waferbuno Klubas 

A . f A. 
POVILUI VAIVADAI mirus, 

ŽMONAI, DUKRAI ir ARTIMIESIEMS reiškia gi
lią užuojautą 

Union Pier ir Apylinkes Lietuviu 
Draugija 

PERSKYRŲ ALBUMAI 

Cook apskrity 1975 m. buvo 
29,441 moterystės perskyra. 
Perskyrų skaičius auga 17 kar
tų greičiau negu moterysčių. 

A. f A. 
ADOMUI MASČIUI mirus, 

jo žmoną Karoliną, sūnų Viktorą ir 
jo seimą nuoširdžiai užjaučiame. 

Severiną ir Nardis Juškai 

Brone ir Albertas Kremeriai 

T K U S 

. 
Menine programos dalį orga

nizavo ir pravedė lituanistinės 
moKyklos vedėjas Jonas Rugelis 
su raokytojomisrAldona Stanke
vičiene, Aušrele Ramanauskiene 
ir Astra Valyte. Programa susidė 
jo iš eilėraščių, dainų, tautinių 
šokių, piano ir kanklių muzikos. 
Pranešėjas buvo mokinys Petras 
Grina. Eilėraščius deklamavo: P. 
Grina, D. ir L. Cepelės, V. šuo
pys T. Stankevičius, M. Grina, J. 
StoSkus, M. Bucelevičiū-
tė, L Mauersberger, R. Bucelevi-
Čius, E. Stoškus, M. BuceleviČiū-
tė,-M. Mauersberger ir trejetukas 
mažųjų AlkeviČių. Pianu skambi
no studentės Irena Katelytė ir As
tra Valytė. Gražiai kankliavo Da 
Ha Čepelytė. Visi mokiniai pašoko 
du tautinius šokius ir sudaina-
vtjUvj nuotaikingas dainas. 

Minėjimas buvo gerai suorga
nizuotas, gausus svečiais ir aukų 
Lietuvos laiminimui surinkta 
dangiau, kaip kitomis progomis. 
Svečius priėmė, papuose tauti-
mąjs*2enkliukais ir aukas priėmė: 
O.'junkerienė, Z. Sinkevičienė, 
P-.Yalienė ir J. Urbelis. 

Pagal seną tradiciją, kas nega
lėja minėjime dalyvauti ir netu
rėjo progos paaukoti, bus papra
šyt! asmeniškai ir tuo pasirūpins 
uolus, kasininkas J. Urbelis, tel. 

Brangiai 

A. t A. VLADISLAVA1 INDRIŪNIENE! 
m i r u s , 

jos vyrui JONUI ir dukrai AUDRONEI su šeima reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Maria ir Liudas Stašaičiai 
Irutė Borgogni ir Danutė Borgogni 

su šeimomis 

A , f A . P R A N U I ŽELVIUI 
amžinybėn iškeliavus, liūdesyje likusiems PLENTU šei
mai, pusseseriai SOFIJAI MALUKIENEI, švogerkos 
ANNA KODE šeimai, kitiems giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Buv. Liet. Polic. Tarnautojų Klubo KRIVŪLĖS 
valdyba ir nariai 

A. f A* KATRIN A STENKEVICAITE 
Gyvmo Chicago, Illinois. Bridgeporto apylinkėje. 
Mirė vas. 27 d., 1976, 1 vai. ryto. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės, draugai ir pažįstami. 
Kūaas pašarvotas Phillips-Labanausko koplyčioje, 3307 S. Litu-

anica Avenue. Laidotuvės įvyks antrad., kovo 2 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: 

A.fA. 
MARIJONAI BARTASIENEJ mirus, 

dukteris BERNICE ir MARY, sūnus JOHN ir ANTHO-
NY su šeimomis ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame 
ir kariu liūdime. 

Kazys Pabedinskas 
Jonas ir Irena Pabedinskai 
Leonas ir Birutė Pabedinskai 

Laid. direktorius Phrilips-Labanauskas. 
Giminės. 

Tel. 927-3401 

Lietuves Saulių Sąjungos tremtyje garbes nariui 

A. + A. Teis. RAPOLUI SKIPIČIU! mirus, 

ŠIOS PLOKŠTELĖS DAUGELIUI DAR NEŽINOMOS 
{dainavo A. Dvarionas. Šokio muzikos rinkinys XXV 

1. Ispanų valsas 
2. Sapnas — tango 
3. Gyvenimas — fokstrotas 

7. Bučkis — valsas 
9. Skraido garsai — fokstrotas 

12. Turiu dvi merginas — fokstr 
8. Širdie — tango 

10. Skrenda naktys — fokstrotą? 
11. Paskutinis sekmad. — tango 

JO Zl^iU. 

u o j autą. 
ir G I M I N E i t i i ^ u nuoširdžią už-

Kazy< sikis 

A. f n, 
ALBINUI ZIMAVICIUI mirus, 

skausmo prislėgtas seseris JŪRA. ELANĄ ir LILĘ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 

Henrikas ir Monika 
Kabilauskai 

4. Tik tu man priklausai — fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — tango 
8. Daina padės gyventi — fokstrotas 

(dainavo Birut* Tamošiūniene Šokią rinkinys "Svajonių sūkurys'' 
1. Kur lankos žaliuoja — tango 7. žibuokles — valsas 
2. Amour-Beguine 8 Baiti Žiedai — manbo 
3. Laukiu, sugrįžk — valsas 9. Svaion* — tango 
4. Nuostabus berniukas — Cho Cho 10 Kengūrų samba — samba 
5. Klajojančios rožės — lėtas fokstrotasll Sudie — anglų valsas 
6. Ilgesys — tango 12. Gal būt, gal būt — boiero 

Įdainavo A. Sabaniauskas Šoklų muzikos rinkinys XXVI 
1 Septintame rojuje — anglų valsas 
2. Mūsų susitikimas — tango 
2. Sutemų daina — tango 
4. Liūdna — tango 
5. Marytė mėlynakė — fokstrotas 
8. Tik tau Rio Rita — fokstrotas 

7. Jaunystės meilė — tango 
8 Ta naktis — anglų valsas 
9. Nakties serenada — tango 
10 Aldona — tango 
11. Kodėl neatėjai — fokstrotas 
12. Ei tu, mergyte — fokstrotas 

(dainavo Birutė Tamošiūnienė. *"0 Ramunėle, pasakyk", šokių muzika 
1. Granada — isp. fantazija 
2. Pavasaris už lango — tango 
3. Su tavim kartu — cha cha 
4. O Ramunėle, pasakyk — valsas 
5. Tavo akys — rumba 
6. Žavingos naktys — fokstrotas 

7. Senam sode — tango 
8. Niekad sekmadieni — cha ch» 
9 Jauna kai buvau — beguine 

10. Sią nakt — cha cha 
11. Pavydas — tango 
12. Kaip ir as — rock 

Policijos valdininkui 

A.f A. 
PRANUI ŽELVIUI mirus, 

jo ŠEIMAI bei GIMINĖMS gilią užuojautą reiškiame. 
Felicija ir Juozas Gurevičiai-Gureviai 

1. 

2. 

3. 

4 

5 
£ 

Lietuviškų dainų 

Faustas 
(dainavo V. Grigaitienė 
Cavalleria Rustictna 
(dainavo V. Grigaitienė 
Kai mes augom du broliukai 
Liaudies daina 
Vai nekukuok 
Liaudies daina < 
(dainavo S Graužinis 
Gražinos arija 
Gražinos arijos tąsa 
(dainavo E. Saulevičiūtč 

ir operų rinkinys VU 

1. Mano gimtinė 
(dainavo A. Kutkauskas 

2. Užginta daina 
(dainavo A. Kutkauskas 

3. Prapuoliau, motule 
(dainavo K. Petrauskas 

4. Du broliukai kunigai 
(dainavo K. Petrauskas 

5. Sudiev, kary 
(dainavo K. Orantas 

6. Ispaniška meile 
(dainavo K. Orantas 

Visos $iof p oklteles kainuoja tik po $8.00. Gaunamos: 

O R A 
4545 W. 63rd St. 

U G A S 
, Chicago, III. 60629 

M A R Q U E T T E FUNERAL H O M E 
T i V A S IR S ONUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 Wes1 7 i si St. Tel. GRavehilI 6-2345-6 
i 410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKSTfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L a I d o t a f | 9 D i r e k t o r i a i 

OOVYDAS P. GAIDAS - GERAL0AS F OAIMIl 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
(330 South Califomia Avenee 

Telefonai: LA 3-0440 Ir LA 3-9852 
1605 01 Soititt Hermitage A venų* 

Tolefoaas YArdi 7-174* 



DRAUGAS, pirmadienis, 1976 m. kovo mėn. 1 d. 

X Te!e\izijcs NB( 
pfcrmtitrnį kcvo 1 d., 5 ir 10 
vai. p. p. žinių programoje pa
rodys dr. Romą Petkų, demons-
truojar.t jautrią naujausios 
akių chirurgijos techniką, mo
derniu būdu pašalinant kata
raktą. Operacija nufilmuota 
Grant ligoninėje. 

x Vytautas Maurukas, Al-
111., atsiuntė 10 dol. 

X "Post Tribūne" laikrašty
je. Northwest - Indiana, vasario 
15 d. buvo išspausdintas pirma- i a u k ^ L a b a i a č i ū 

me puslapyje Tomo S'undžios 
straipsnis "Lietuva tėvynė mū
sų, to Geremembered". Plačia
me straipsnyje autorius duoda 
Lietuvos istorijos Bantrauką, 
iškelia lietuvių kalbos senumą 

X Auka atsiuntė: 4 dol. — 
Albinas Andrušaitis; po 3 dol.— 
Ant. Girginas, Ignas Alimas: po 
2 dol. — M. Balys, E. Kamins
kas, Andr. Skučas, M. Balčiu-

i nas. Magdalena Wasiliauskis, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE ;tavimo teisės privačiai prakti-

Ikai. P e r paskutinius 10 metų 
- Ona ir Viktoras Andrijaus-1 ^ P a u l i u k o n i s a d a r e j a u 50 

kai švenčia savo vedybinio gy- L ^ išradimų, iš kurių bene 
venimo 40 metų sukaktį. Ilgą Į, 
laiką gyveno Camden, N. J., kur 
laikė keletą užeigų. Dabar abu
du pensininkai. Išaugino du su-1 
nus - - inžinierių Viktorą ir gy-

pusę m pats apgynęs JAV Pa-
tent office. Jo išradimai yra 

j gan įvairūs, pradedant nuo tor
pedų ir jų variklių, cheminės 

. . . .v,..* .*».*,..«, . bJ įeners{Aos šaltiniais, šaltų - kri-
dytoją Joną. Ona Andnjauskie-> . b.z . 7 . 

Živilės Numgaudaitčs vadovaujama dra-
minėjime. 

>s studija atiikusi programą Cicero LB suruoštam Vasario 16-os 
Nuotr. J. Kuprio 

ir taip pat primena įvykius Lie-1 H K a b I į a u s k a 3 . Labai ačiū. 
x Po penkius dolerius auko- j tuvoje po R. Kalantos susidegi 

nimo. Straipsnio autorius y ra 
laikraščio redakcijos narys. 

X "Tėviškės' liet. liuteronų 
parapijos Moterų draugijos val-
dybon išrinktos: Hilda Pankie-
nė (pirm.), Vera Mitužienė, Ela 
Sinickienė, Olga Paulikienė, 
Marta Raulinaitienė, Anita Lek-
šienė ir Ieva Panavienė. 

x Romas Stakauskas, žino
mas Antro Kaimo aktorius, vai
dinęs pereitais metais Schuber-
to - Rombergo operetėj "meilės 
daina", šiemet atliks komišką 
viešbučio tarnautojo rolę Leha-
ro operetėj "Grafas Liuksem
burgas". 

x I i tuanicos futbolo klubo 
žaidėjų pagerbimo vakarienė į-
vyks kovo 6 d., 7:30 v. v., Play-
house salėje. 

X Pabaltijo universiteto 
(Pinneberg - Kamburg) 30-ties 
metų nuo įsteigimo sukakties 
minėjimas rengiamas kovo mėn. 
20 d. 7 vai. Jaunimo centro ka
vinėje. Pabaltijo u-te mokėsi di
delis būrys lietuvių studentų, 
kurių dauguma gyvena Kanado
je ir JAV. Buv. Pabaltijo u-to 
studentų y r a iškilusių mokslinė
je srityje ir lietuvių visuomeni
nėje veikloje. 

X Janina Monkutė - Marks, 
dailininkė, vadovaus Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje miru
sios poetės Juozės Augustaity-
tės - Vaičiūnienės skyriaus a t i 
darymo programai. Atidarymas 
įvyks kovo mėn. 7 d. muziejuje. 

X Mokslo III-sis simpoziumas 
įvyks 1977 m. Ruošia Lieruvių 
inžinierių ir architektų s-ga, 
Lietuva gydytojų sąjunga ir 
Lituanistikos institutas. 

X Nnrman Bursteino Kailių 
krautuvės didelis išpardavimas. 
Atvykite, įsitikinsite. Moteriški 
ir vyriški kailiniai, paltai, kepu
raitės, kepurės. Išpardavimas 
prasideda vasario 28 d. ir tęsis 
iki kovo 7 d. Nepraleiskite šia 
progą! Krautuvė a tdara: šes-
tadi^mais nuo 9 v. ryto iki 5 v. 
vak. Sekmadieniais nuo 10 v. 
ry to Bd 4 r . p. p. Darbo dieno
mis nuo 9 v. ryto iki 6 vai. vak. 
K 
6 
Ave. (2nd Floor), Chicago. m . 

(sk.) 

nė - Jokubauskaitė vra gimusi 
Camden, N. J. Abudu gerai kai- | trumentaeijoj _ 
ba lietuviškai. 

— JAV "Oificial Gazette" 
• pranešė sausio mėn. 1976 m. lei
diniuose, kad inž. Ričardas Pau-

j iiukonis išlaikė JAV Patent of-
' fice egzaminus išradimų paten-

j o : 
K Martinkus, Chicago, 
Dr. Br. Valadka, Chicago, 
Mary Sutkus, Chicago, 
Viktoras Žeronas, Chicago, 
V. Pužauskas, Glendale, 
Juozas Naujokaitis, Cleve-

land. 
R. Apanavičius, Euclid. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja

me. 

jogeniškų dujų srityje bei ins-
cheminiuose 

aparatuose ir baigiant automati
niais mechanmiais kontrolių ele
mentais bei įvairiomis spaudimo 
operuojamomis pempomis, ku
rios veikia be elektrinių moterų 
ir yra ypač svarbios tarptauti
nėj transportacijoj ir t. t. Iš CHICAGOJ I f, APYLINKĖSE —. . „ . registruotų mechanikos inžinie 

' j a s dr. Jurgis Anysas įsryskmo . . . . . . _, ,. . 
™ * » » ^ Y - T W ~ T ^ T>*¥>Tr*-k V 4 M T T . - , . . . ., . . . . . . „ , , . , . . , . -v, .. !•-, • v - • - rių I a rpo įsradeias Pauliukonis 
M A R Q I E T T E PAKKO NAMŲ rusiškoji ir vel bus laisva Lietu- tyve yra, kad tikroji lietuviškoji tikrąją šiupinio prasmę, pnmin-

SAiVlNINKAI PAMINĖJO |va". Susirinkimus paskatinimui arehi-ektūra tegalima tik pačia-į damas Tolminkiemio dainiaus 
VASARIO 16-JA 

Vasario 20 d. Marąuette Pa r 
ko parapijos salėje įvyko gau-

gausiai plojo. 
L'etuvių prekybos rūmų v k e -

pirm. Teodora K-zienė padekla-

me kraš:e, apsupta vietines gam- j Kristijono Donelaičio žodžius: 
tos ir pritaikyta vietinėm saly- "Jau ne pirmas sykis, kaip mes 
gom bei vietinių žmonių reikalą-j gyvendami vargstam, ir ne pir-

iš 
bus bene vienintelis lietuvis JA-
Valstybėse su teise praktikuoti 
Pa+entų gavimo srityje, kuri be
veik be išimties yra atstovauja
ma advokatų, išlaikiusių tuos 

w ^ a ^ - ^ ' J
 irZT- : m a v o eilėraš'į "Lietuvos va r - vimams. Paskaita bus išspausdin- m a 3 sykis, kaip šiupinį ver- m . a u v o s d L * ^ ^ r u s i ų tuo; 

sus namų_savminkų susirinki- ( d a g „_ ^ . I b a s pasakė kandidata i i :a "Technikos žodv|e". ! ?Z> * P ? P a č l u s egzaminus išradimu pa 

mm m 
' ' M m J * I ̂ ^ ! ? V a n ° r ! ! i - J k f

J a t f V i ' lietuviukus reikalus. B , to p r a - ! leis, * L i 
* t * $ 2 $ § f ^ I C1US l r K ,aS ^mnn*lUs' J ? ™ £ė lietuvius aktyviai da lyvaut i į ninkas, k 

mas. Gražiai buvo paminėta , . 
™ . , , , . - ' u v a i n u s J A V v aldzos p o s t u s : ; Susirinkime taipgi buvo įs-
L i e t u y ^ nepr i l ausomybes sven . M c A v o y . Carl Kline. E d - i rinkta nauja 1976 m. valdvba; 
tė. Susirinkime pradėjo p i r m . L ^ K u c h a r s k i p Char l e s ! P i rm. Mečys Šilkaitis, vicemrmi-
Juozas Bacevičius zodziu apie i J a n u ] i s i r K ^ : ^ O k s a s . ! ninkai Ignas Juzėnas ir Vytautas 
uven.es reikšmę. Amenkcs ^ K i m d W w t a t i s a v c k a :bose sve ik i -Maže ika , ižd. Tadas Bukaveckas, 
Lie'uvos hminus sugiedojo sol. | n o įį^į^ 1 / M o m o s ^ 1 ^ n a $ M a r t i n k u s k n a r > . s 
Vaclovas Momkus, pianu pn ta r e , ^ p a b r ė ž d a r n i . k a d rūpinsis : Petras Bertnotavieius. Iš valdybos 

dairi 
Šiupinys laisvės 

metais iš šeimos vargo valgio 
virto iškilia vieša puota 
nepriklausomybės 

švystelėjimo 
• 

tentavimo prakika i , kaip "pa
tent a t to rney ' . Lietuviai ^šradė-

muz. Antanas Linas. Buvo pa mušų kolonijos gerove 

ant prezidiumo stalo uždegė 
žvakutes, simbolizuojančias švie 
sų Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį ir pagerbimą žuvusių 
už Lietuvos laisvę. 

Susirinkimas minutės susikau 

Aldona Buntinaitė savo užduotį, 
kaip visada, atliko puikiai, vaiz
dingais apibūdinimais ir sveiki-

vos laisvę savanorius, karius ir 
Į partizanus. Prie prezidiumo s t a 
lo garbės sargybą nešė tauti
niais rūbais pasipuošusios Ago
ta Grigaitienė ir Aldona Ramo
nienė. Mokyt. Ignas Serapinas, 
pedagoginio insti tuto direkto
rius, turtingoje paskaitoje iškė
lė Lietuvos didingą praeitį, nuo 
karaliaus Mindaugo laikų. Jis iš 
kėlė Vasario 16tos paskelbimo 

Kristina Mi'eriutė ir Algirdas Bra- j a k ' ° reikšmę, sunkią Lietuvos 
zis repeticijos metu Pirmyn chorui j žmonių religinę ir taut inę padė-
besiruošiant statyti "Grafą Lauk-' tį. Pabaigai pareiškė: "nereikia 
semburgą" Chicagoje. j nusiminti. 

ir r e m s | pasitraukė Vandalinas Domans-
r Kostas Burba, pirmi-
urie išbuvo valdyboje 

pirminiuose rinkimuose. Svečių I dvejus metus. Naujoji valdyba 
kalbos buvo ši!: ai sutiktos. be kitų programų ir išvykų nu-

Po minėjimo uregramos p r a - m a t o suruošti 1977 metų sutiki- nimo papildymais. Ji priminė, 
sidėjo susirinkimas, kuri o r a v e - 1 m ^ ' atnaujinant "balių tradiciją", kad mūsų šiupinio renginio gar
de pirm. J . Bacevičius J o n a s 'Paskutinis balius buvo 1974 metų sas siekiąs toli, nes atvykę sve-

. Stonkus perskaitė protokolą, ijapkričio mėn. 30 dieną, per 12- čiai iš kitų valstijų, miestų: Ki-
pimu pagerbė žuvusius už Lietu j k u r i s p r i i m t a s v . p a t a i sų . P i rm. ~ * PLIAS-ALIAS suvažiavimą kučiai, Švarcai, Žviliai . . . J i per 

- jai daba r galės kreiptis i lietu-vpac J. . , . ° \ . f . _t. , . "T . ;vj speciahstą patentui įsigyti, saulei susvi- _/., *. , ~ . * "" , ? ^ . ;Del informacijos galite kreiptis tus ir Klaipėdos k raš te . i c c _ n _, . T Z~ J~_~T_Z r j 6660 Greenbnar Dr.. Cleveland 
k e č i a s iš Los Angeles A l g i r - | 0 h l o ^ 1 3 0 tel ( 2 1 6 ) 8 4 2 .0828. 

das Glažė atnešė visą glėbį i 
sveikinimų. Programos vedėja! VOKIETIJOJ 

Nuotr. J. Tamulaičio nieko n ė r a amžino, 
visos diktatūros griuvo, grius ir 

J. Bacevičius paskaitė keletą, 
svarbių visuomenės žinių, laiš
kų. Be to jis ragino namų savi
ninkus dalyvauti pirminiuose r in 
kimuese ir remti hr tuvius ir lie
tuviams draugingus kandida tus . 
Be to kalbėjo A. Regis. K. J u š -

Chieagoje. skaitė ir sveikinimą nusipelnu-
Sporto sekcijos vadovu buvoįgįo kultūrininko Martyno Lacy-

kooptuotas Jonas Talandis, per- į £io ^ ^ n e Seniai pagerbtas ar-
imantis pareigas iš Prano Urbu- j t i m a m e ratelyje, švenčiant jam 

Meninė programa pagal tra
diciją susidėjo iš dviejų dalių: 

čio. I revizijos komisiją perrinkti 90_jį &įmtadienį 
Aleksandras Traška, Kristupas 
Daugirdas ir Algirdas Didžiulis, 

ka. J . Eagd J. Stonkus ir I Šiam susirinkimui energingai pir- . ^ , ,. ^ § o k ; ų 

advokatas Ch. P. Kai davė d a u g i mmin-kavo Vytautas Paseo^as. 
teisinių patarimų ir a t sakė j į Tenka pastebėti, kad šiame vie-
klausimus apie pirminius rinki- ; š a m e susirinkime dominavo jau-
mus. Spaudos bendradarbis, fo- I k i šeimyninė nuotaika, ypač per
to reporteris A. Gulbinskas a t - ; traukos metu, vėliau prie kavu

tės ir tarp diskusijų po paskaitos. 

CHICAGOS 2IMOS 
ĮSAKYMAS POLICINTN KAMS 70 M. VEDYBŲ SUKAKTIS 

sisveikino namų savininkus. J i s 
išvyksta į Californiją nuolati
niam apsigyvenimui. 

Susirinkimas praėjo šventiš- I 
koje nuotaikejo. Po susirinkimo ! 

^ k o jaukios vaišes, kurias su - ' 
įnešė valdyba, prie vaišių ruo-
Šimo prisidėjo J. Evans. Vaišių 
paruošimą ir patarnavimą atli-

— Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių bendrabučio vedėja 
Eliza Tamošaitienė prieš 15 me
tų vasario 1 d. pradėjo eiti šias 
pareigas. Apie 12 metų ji mo
kė mergaites kūno kultūros ir 
visą gimnazijos jaunimą tauti
nių šokių. Vėliau nuo to darbo 
atsisakė, nes pradėjo silpnėti 
sveikata. Per 15 metų nemaža 
buvusių bendrabučio auklėtinių 
jau y r a baigusios universiteto 
studijas ir darbuojasi Įvairiose 
srityse. Jos visos su meile ir 
pagarba prisimena ir mini sa
vo auklėtoją. Dabar gimnazijo
je mokosi apie 30 mergaičių. 
Eliza Tamošaitienė yra nekar
tą pasireiškusi kaip kūrėja ir 
aktorė. Daugelį metų gimnazi-

kurio 

Chicagos policininkai tur i gy- j Prank ir Julia Leander, gimę I ko Sr. ir J r . Stakėnų šeimos 
venti Chicagoje. Jei kurie gy- • Švedijoje, atšventė Chicagoje J . Kaunas 
vens užmiesty, bus atleisti. To- |70 m. vedybinio gyvenimo sū
kį potvarkį paskelbė policijos | kaktį. Jis tur i 94 m., j i — 93 m. 

: Rūta Kleinaitytė pravedė sklan-
| džiai 3 tautinius šokius: landy-
tinį, audėjėlę ir ma lūną Šokėjų 
viso 16 porų Tėviškės jaunimo 
ratelio saviveiklos grupės. Jie I joj nebuvo parengimo, 

. - , - i e ; susilaukė daug plojimų Įtarpo- j meniškąja dalimi nebūtų ji rū
tų sukaktuvininkui K. Daugirdui. į je įpinta dar po t o nuotaikinga! pinuas. J i pati y ra Europos he-

' Pastaruoju metu inžinierių ir i deklamacija apie Neringą, an-. tuvių visuomenėj gerai žinoma 
architektų sąjungos susirinkimai;trąją po Jūratės mažlietuvių ži-.kaip deklamatore. 
praeina labai sklandžiai, reikalai inomą heroję. Ji ap rašy ta dainių ; AUSTRALIJOJE 
sprendžiami greitai ir be ginčų.' plačiai eilėmis ir proza. Dekla-
Valdybos pasiūlyti 
kandidatai priimami 

rinkimams mavo Silvia Jurkšai tytė. 
vienbalsiai. 

vadas J. M. Rochford. Potvar
kis įsigalioja tuojau. Anksčiau 
duotas pusės metų laikotarpis 
susitvarkyti dabar jau nebega
lioja. Taip pat policijai įsakyta 
dėvėti tvarkingas uniformas, 
saugoti nesugadinti automobilių 
darant kratas, nelaimės metu 
vežti nesveikuosius į artimiau
sią ligoninę. 

Jis dar tebevairuoja automobilį. 

SVEIKATOS MUZIEJUS 

Netoli Chicagos. Hinsdale 
mieste, 21 Salt Creek Lane, y ra 
sveikatos muziejus, k u r galima 
rasti naudingų dalykų sveikatos 
reikalais. 

GYDYTOJU APDRAUDA 

Hlinois vastijoje rizikingose 

y !*okėju gnipė-s iš Anglijos 
ir Vokietijos atvyksta į V Liet. 
tautir.i-; šr,k:-j švente š. m. r-js-
•ejo mėn. 5 d. Chicagoje. Ši 
šventė bus ir pagrindinis visų 
lietuvių Amerikos Bicentennial 
minėjimas, registruotas Bicen
tennial įstaigose "VVashingtone, 
Springfielde ir Chicagoje. (pr.) 

X Pirmyn choras yra dėkin
gas Gizelei ir Adolfui Lietuvi-

CHICAGOS INŽINIERIŲ 
IR ARCHITEKTU VEIKLA 

— Geelongo lietiniai gražiai 
Džiaugsmingai sutiktas ir I paminėjo Vasario 16 šventę. 

Niekas čia iš narių dėl valdybos I tautiniais drabužiais pasipuošęs į Buvo pamaldos, kurių metu pa-
nesivaržo, jos neskaldo ir moka !dainininkių "nonetas", paruoš- \ mokslą pasakė redaktorius kun. 
laiku iš jos pasitraukti. Sąjunga! ^^ nepailstamo dirigento Jur- į Pranas Dauknys. Minėjimo iš-
apima įvairiausių pažiūrų ir p a r - l g ^ Lampsačio, padainuodamas j kilmių metu buvo keli kalbėto-
tijų narius, tačiau sąjungos reika- Į p e ^ e ^ da i n ų - Dainininkių sąs-' jai ir puiki meninė programos 
lai statomi aukščiau P"»P*n i ,» tataa t o t e : Aldona Buntinaitė, 

Amerikos Lietuvių inžinierių | Pažiūrų^ Sąjungos sąrakiose JCT Į K a r j n a S r u g y t ė > I r e n a KJeinai-
tienė, Lilija Buntinienė, Klaudi-ir architektų sąjungos (ALL\S) į apie 160 narių, per 1975 metus į 

Chicagos sk. metinis susirinkimas: sąjungą įstojo 7 nariai, mirė 3. 
įvyko sausio 23 d. Architektės Sekantis susirinkimas numato

mas kovo 12 dieną, kaip papras
tai penktadienį Lietuvių tauti
nių namų salėje. 

K. B—B 

Bronės Kovienės — Lukštaitės 
paskaita "Architektūra ir nostal
gija" susilaukė didelio susidomė
jimo sprendžiant iš dalyvių skai
čiaus ir vėliau sekusių diskusijų. 

Paskaita buvo kruopščiai pa
ruošta ir paįvairinta premijų ver
tom skaidrėm iš Lietuvos vaizdų 
ir architektūros. Autorė 1975 me
tais lankėsi okupuotoje Lietuvoje 
ir buvo vietinių architektų lydi- j draugija suruošė 

.\L\2LJETUYTU UŽGAVĖNTŲ 
ŠIUPINYS TAUTINIUOSE 
NAMUOSE CHICAGOJE 

ja F-edaitytė, Selma Juškėnienė, 
Angelika Sinickaitė, Edita Že
maitytė ir Rūta Naujokienė. 

Pianinu palydėjo Arūnas Ka
minskas. Pirmininkas Martynas 
Purvinas savo užbaigos žodyje 
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šio šiupinio darbu, dalyva
vimu ir menine programa. Šiu
pinio linksmoji dalis atšvęsta 

Lietuvių ' nuotaikingai orkestrui grojant. Mažosios Lietuvos 
Tautiniuose j Už šiupinio šventės vispusišką 

ma per dar nebaigta statyti e tno- ! namuose puikų šiupinio renginį pasisekimą tar t inas lietuviškas 
grafinį muziejų Rumšiškės apy- i vasar io 21 d. Šiupinio pobūvį , "ačiū" ir rengėjams, 
linkėję. Paska: tos temos "lei tmo-j a t idarydamas pirm. pavaduoto-! M. Nagys. 

KANDIDATAI I TEISfcJUS 
:rautuv<--s tel. 263-5826: namų C o o k a k r i , b u g r e n k a m i specialybėse gydytojų apdrauda 
77-4*9. 185 North Wahash 5 9 m u j i t e i g ė į % ^ ^ ^ i padidinu apie 267% ir kai ku-

kandidatų jau y r a 158. n e m s Badytojams apsidraudi
mas nuo bylų už gydymo klai-

REAGAN CICERO das gali siekti 36.200 dol., jei 
Kandidatas j prezidentus R©-!*" apsidraudžia 5 mil. dol. Dau-

nald Reagan. respublikonas, ko- j g ^ m o s gydytojų mažesnė ap-
vo 12 d. bus Cicero ir kalbės | d r a u d a -
Olympic rūmuose Cermak Rd. I LTNCOLN P A R K E 
ir Lombard Ave. Jo garbei pie- į 
tus ruošia komitetas, kuris sie- i Chicagos miesto tarybos ko
kia ji išrinkti prezidentu. mitetas patvirtino planą už 210, 

805 dol. parduoti 6.5 akrų Lin-
GERADAKft c o i n p a r k 0 žemės Neighorhood 

Helen Regenstein, 79 m. Chi- Commons bendrovės apartamen 
cagos gyventoja, neseniai t a m s - ^ dar miestas sumokės 

nlnkams Gintaro užeigos sav.-1 Norlhwestern universitetui pa- f-000 do1- teismo išlaidų, susi-
nmkams. nuolatiniams choro aukojo ! mil iolerių muzikoa ^rmsių ;.v • * * • taryba 197^ 
rėmėjams už $100 auką. J ie dūmams. Meno institutui ji yra m ; atsimetė nuo susitarimo per-
mielai leidžia chorui ir solistams j padovanojusi 82 paveikslus Eu- le-^ žemę toms statyboms. 

ropos meisterių; Goyos. Manėt. 
Tonlouse - Lautrec ir kitų. Yra 
įsteigtas jos ir vyro vardu fon-

X Roma lr Vytautas Buikai . , das. kuris padovanojo 10 mil. 
Club Roma savininkai jvertin- dolerių Chicagos univ. bibliote- ^ a d gydytojai sektų naują me-
darni Pirmyn choro pastangas.! kos naujiems rūmams. Ketvir- dicinos pažangą. Gresia pavo-
parėmė "Grafo Liuksemburgo" ' tadienj ji buvo pagerbta specia- jus . kad. tikrinant apie 1% Uli- , . - . ^ . . , , , _ - .-J. 

t . HM , . »T !,. . . 1 . . ^ & , ^ ^ . . , . ,. A , „ ^ . ; V-S108 tautir.; šokiu šventes komisijų nariai u- 3paudos atstovai klauso šventes prm. Br. Juodelio prane-
pasUt>mią su $100 a u k a Nuo- ; liais pietumis ir apdovanota žy-, nois gydytojų gan netekti tei- S i i n o . S e d l A ^ ^ S . Džiugienė, P. PetruUs, S t Diiugaa, Al Baronas, Vyt. Kasniūna* ir k t 
širdua ačiū. (pr-) ' meniu. t sės prak t ikuot i 1 Nuotr. V. Noraikce 

naudotis jų sale. kai reikalinga. 
(pr.) 

REIKALAVIMAS 
GYDYTOJAMS 

Naujas įstatymas reikalauja. 

aaus. 
— Sv. Kazimiero parapija 

Adelaidėje įsitaisė naujus var
gonus. Šiam reikalui surinkta 
3000 dol. Už senus vargonus 
manoma gauti 1000, skoles liks 
2000 dolerių. 

NAUJOS PRENUMERATŲ 
KAINOS NUO KOVO t D. 
Reikia manyti, nebus nuostabu kad 

darome pranešimą apie prenumera
tos kainų pakėlimą. 

Visos kainos kyla, darbininkai 
brangsta, paštas reguliariai kelia ta
rifą, bet negerina patarnavimo. 

Tačiau mūsų pabranginimą? nėra 
roks. kaip kitų laikraščių Vienas !ie 
tuvių laikraštis net šiuo metu jau vTa 
hrangesnis. negu mitsu 1ipnr-,jS»į<. ^.JJ. 
po kainos pakėlimo NIK, «aus.o pir 
mos dienos vienas čekų lien'-ašti-. pa 
brango nuo t2S.G0 iki $60.00 metams 

DRAUGAS pasilieka oifia'is'as *ie 
ruvių dienraštis ir spausdina daugiau 
«ia puslapiu kas savait* negu bet 
kuris kitas lietuvių laikraštis 

DRAUGO adnvnisfrarijfc -Jundr 
skaitytojams du mėnesius nasinaudm 
senomis kainomis Nuo kovo pirmos 
kainos bus pakeltos Tad pasinaurin 
kitę 5ia prosą 

DRAUGAS kainuos 

Chicago. Cook UI 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

metams 
S2S00 
*2sno 
$26 00 
$29 00 
$18 00 

6 m*i 
$15 f.r 
$15 » 
$).'>no 
$1700 
$I0 0( 

http://uven.es
file:///L/2LJETUYTU

