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Ispanijos 
su Maskva 

santykiai 
zraeiiu ir 

Madridas. — Karalius Juan 
Carlos yra pasirengęs pradėti'. 
normalius diplomatinius santy
kius su Sov. Rusija ir Izraeliu. 
Buvusio Ispanijos gen. Franko 
valdymo metu, kuris rėmė ara
bų kraštus visus 28 metus, Ispa
nija nepripažino Izraelio, bet po 
Franko mirties, praėjusių metų 
rugpjūčio mėnesi, dabartinės Is
panijos diplomatai jau tariasi su 
Izraeliu ambasadorių pasikeiti
mo reikalu. 

Taip pat Ispanijos diplomatai 
daro žygius atnaujinti diploma
tinius santykius su Sov. Rusija, | 
kurie nutraukti prieš 37 metus 
nuo civilinio karo pabaigos. 

Žinios, kad Ispanija pripažins ' 
Izraeli susilaukė arabų kraštuo
se didelei opozicijos. Daromas 
spaudimas, kad Izraelis ir Mad
ridas nutrauktų pasitarimus. Is
panijos padėtis nėra labai gera, 
nes ji daug alyvos perka iš ara
bų kraštų, o iš Ispanijos arabai 
taip pat daug importuoja. Ne
paisant įvairių spaudimų, mano
ma, kad savaičių ar dienų laiko
tarpyje Ispanija paskelbs apie 
savo diplomatinių ryšių užmez
gimą su Sov. Sąjunga ir Izrae
liu. Ispanija jau užmezgė diplo-
mao&i'is ryšius su Jugoslavija 
ir rengiasi užmegsti su Kuba ir 
kom. Kinija, Be atėjo, všie poli
tiniai ėjimai sukelia ir kai kurių 
sunkumų, nes Izraelio - arabų 
karo atveju vargu ar JAV bega
lės naudoti savo bazes Izraelio 
rėmimui. 

Vidaus bėdos 
Šalia įvairių visus kraštus pa

liečiančių bėdų, kaip infliacija] 
a r nedarbas. Ispanija turi ir ki
tų bėdų. tai baskų reikalas. Bas-
kų provincijoj vyksta demon
stracijos, kuriose šaukiama; ša
lin fašistinis karaliaus Carlos 
režimas. Vienu metu buvo su
streikavę pusė milijono darbi
ninkų ir | i | buvo didžiausias 
streikas nuo pilietinio karo lai
kų. Oficialus vyriausybės parei
gūnas pareiškė, k a i s*-a:,.r-
baskų provincijoje yr?. >. oa: rim 
ta. Demonstrantai baskų pro-j 
vindjoje buvo remiami komu- ; 

nistų, socialistų ir kairiojo kata
likų sparno. Tai buvo pirmas at
vejis per 37 metus, kad tos gru
pės susijungtų vienam uždavi
niui. Baskai reikalauja daugiau 
laisvių, kurios yra labai suvar
žytos. 

Katalikų reikalavimai 
Madride įvyko Ispanijos vys

kupų konferencijos 24-ji pilna
ties sesija. Sesijos dalyviai ap
tarė katalikų Bažnyčios Ispani
joje dabartinę padėtį, priimda
mi tris pagrindinius dokumen
tus moralinių vertybių ir doro
vės apsaugojimo, katalikiškojo 
auklėjimo ir vaikų katechizaci-
jos klausimais. Ispanijos vysku

pai taip pat aptarė katalikų Baž 
nyčios Ispanijoje laikyseną ka
pitalizmo ir marksizmo atžvil
giu. Ispanijos vyskupai pabrė
žia reikalavimą, kad medžiagi
nės gėrybės nebūtų sukoncent
ruotos vienos kurios socialinės 
klasės rankose; kad jos būtų 
teisingai paskirstytos tarp visų 
krašto gyventojų. Be to, ekono
miniai ir gamybiniai reikalavi
mai niekada neprivalo pavergti 
žmogaus, bet priešingai — turi 
sudaryti sąlygas žmogaus lais
vei. Kalbėdami apie santykius 
su socializmu, ispanų vyskupai 
griežtai pasisako prieš marksis
tinį socializmą, kuris yra pa
grįstas materialistine filosofija 
ir kuris veda į žmogaus paver
gimą bei išnaudojimą. 

Uždarė transliacijas į Latviją 

Madrido radiofone latviškas 
transliacijas j Latviją tvarkė 
Elza Grigane. Dabar j i pranešė, 
kad nuo 1975 m. gruodžio 20 d. 
visos transliacijos iš Madrido 
svetimomis kalbomis yra nu
trauktos ir nežinoma, ar jos bus 
dar atnaujintos. Generolui Fran 
ko mirus, naujoji Ispanijos vy
riausybė pradėjo kitą politinį 
kursą ir tai palietė transliaci
jas į komunistinius kraštus. Lat 
viskas radiofono transliacijas 
Madride paskutiniuoju laiku šel
pė "Dauguvas vanagu" organi
zacija. 

Dail. Vladas Žilius 
jau Vakaruose 

Viena. — Vilniuje ligi šiol 
gyvenęs jaunesniosios kartos lie
tuvis dailininkas Vladas Žilius, 
kaip jau buvo mūsų laikraštyje 
anksčiau rašyta, susikirtęs su 
partija dėl dailininkų kūrybinės 
laisvės varžymo, paprašė leidi
mo išemigruoti j užsieni Už sa
vo ir kūrybinės laisvės teises 
kovodamas, Vladas Žilius įteikė 
partijos sekretoriui Griškevičiui 
režimą kaltinantį pareiškimą. 
Jis "Draugo" kultūriniam prie
de buvo išspausdintas vasario 
14 d. Po to žilius buvo pašalin
tas iš profesinės dailininkų są
jungos, ir jam. buvo atimtos vi
sos teisės viešai su savo kūryba 
reikštis, anoniminiais laiškais 
net grasinant nužudyti. Tik ką 
gautomis žiniomis, pagaliau, dai
lininkui Vladui Žiliui su žmona 
buvo leista palikti Sovietų Są
jungą. Šiuo metu jiedu jau yra 
atskridę į Vieną, Austrijon. 
Greitu laiku planuoja persikelti 
Romon, Italijon, o iš ten tikisi j 
pasiekti Jungtines Amerikos 
Valstybes. 

Piktas Sovietų 
protestas JAV 
ambasadoriui 

«_ 

** 
• • • 

Ne vien tiktai Sovietai steigia kolchozus. Jų yra ir Izraelyje. Čia jie 
steigiami nuo 1932 metų ir vadinami "kibutzais''. Savo gyvenimu kibu-
tzuose žydai perdaug nesiskundžia, bet ir nesidžiaugia. Kibutzai steigia
mi daugiausia prie valstybės sienos, kad žydai žemdirbiai galėtų geriau 
gintis nuo arabų užpuolimų. Cia matome kibutze įruoštą maldos kam
barį. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
Tassas paskelbė gana piktą pra
nešimą, kad, esą, Amerikoje 
persekiojami Sovietų Rusijos 

Sovietų žmogaus 
teises ir Connecticut 

kongresmanai 
Eridgeport, Con. — žmogaus 

Teisių koalicinio komiteto (įsi
steigusio praėjusį mdenį) nariai 
lankosi pas Connecticut valsti
jos kongresmanus ir senatorius, 
informuodami juos apie Sovietų 

JAV atidėjo 
pasitarimus 
su sovietais 

PO PIRMINIŲ RINKIMŲ 
ILLINOIS VALSTIJOJ 

Siūloma Reaganui pasitraukti 

pareigūnai. Oficialiame Tasso į vykdomus žmogaus teisių pazei-
pareiškime skundžiamasi: į dimus. 

Ispanijoj malšinami demonstrantai 

Marksizmas 
ir krikščionybe 
nesuderinami 

"Jungtinėse Amerikos Vals
tijose nesiliauja įnirtingai prie
šiška kampanija prieš Tarybų 
Sąjungos piliečius — TSRS at
stovybes ir SNO sekretoriato 
bendradarbius. Jiems grasinama 
fizišku susidorojimu. RyHum su 
tuo kovo 12 d. JAV ambasado
rius Tarybų Sąjungoje V. Stese-
las buvo pakviestas į TSRS už
sienio reikalų ministeriją ir jam 
buvo padarytas pareiškimas. 

TSRS užsienio reikalų minis
terija, pažymima, pareiškime, 
kuo rimčiausiai atkreipia JAV 
ambasados dėmesį į tai. kad, 
nepaisant oficialių užtikrinimų, 
kuriuos davė Amerikos atstovai, 
nusikalstami veiksmai prieš Ta
rybų Sąjungos įstaigas ir pilie
čius Jungtinėse Valstijose ne
siliauja. 

TSRS užsienio reikalų minis
terija reiškia griežtą protestą, 
kad Amerikos atstovai nesiima 
efektyvių priemonių, kurios ga
rantuotų Tarybų Sąjungos įstai
gų ir jų peisonalo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose saugumą. 

bė už šių nusikalstamų veiksmų 
padarinius tenka JAV vyriausy
bei. 

Toks yra oficialus žiauriau
sios, koncentracijos stovyklose 

šios, Sovietų Sąjungos pareiš
kimas Amerikai. 

Jau aplankyti atstovai Sara-
sin ir Giaimo. Abu buvo prašo 
mi įtraukti žmogaus teisių klau
simą Sovietų Sąjungoje į Con
necticut valstijos rin'kiminę plat
formą. Ir respublikonas Ronald 
A. Sarasin, ir demokratas Ro-
bert N. Giaimo pažadėjo para
mą Žmogaus teisių komitetui, 
kai jis kreipsis tuo reikalu į 
Connecticut Platform Delega-
tion. 

Artimoje ateityje bus aplan
kyti likusieji Connecticut vals
tijos atstovai ir abu senatoriai. 
Lankantis pas atstovą A. Sara
sin, lietuviams atstovavo dr. P. 
Vileišis iš Wateri>Ury, G. Ivaš-
kienė ir Sylvester Marcarage. 

Padeda Angolos 
pabėgėliams 

Songololo. — Angoloje siau
čiantis civilinis karas ir kariau
jančių pusių vykdomas teroras 
verčia tūkstančius šio krašto 
gyventojų trauktis į saugesnes 
vietas, šiomis dienomis apie 14 
tūkstančių vyrų. moterų ir vai
kų pabėgo į Songololos miestą 
Zairo respublikoje, pasienyje su 
Angola. Jais čia rūpinasi Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius ir 
katalikų bei protestantų misijo-
nieriai. Pagalbos akcija nėra 
lengva, nes pabėgėlių srautas iš 
Angolos vis didėja. 

Washingtonas. _ Prez. For 
do administracija kovo 16 d.! 
atšaukė eilę susitarimų su Sov. 
Rusija energijos, statybos ir 
prekybos reikalais. Tai reiškia 
perspėjimą, kad nebūtų daugiau 
panašių į Angolą atvejų. Bal
tųjų Rūmų pareigūnas Robert 
Funseth paskelbė, kad dabarti
nės situacijos Angoloje švieso
je, Amerika negali vesti sutar
čių taip. kaip ligi šiol. Sovietų 
Rusijos akcija Angoloj negali 
neatsiliepti į JAV ir Sovietų 
Sąjungos santykius. Kiti parei
gūnai teigia, kad ši akcija yra 
tik signalas, tačiau dar nereiš
kia, kad jau abiejų valstybių 
santykiuose yra esminių pasi
keitimų. Šie atšaukimai taip pat 
neliečia grūdų prekybos. Sovie
tų pareigūnai jau prieš kelias 
dienas buvo painformuoti, kad 

Chicago, BL _ Illinois valsti
joj kovo 16 d. įvykusiuose pir
miniuose rinkimuose prez. For
das gavo 59 proc. balsų, o Ro
nald Reagan, taip pat siekiąs 
respublikonų partijoj nominaci
jos kaip prezidentinis kandida
tas, gavo 41 proc. balsų. Už pre
zidentą Fordą pasisakė 235.114 
balsuotojų, o už Reaganą 136, 
774. Demokratų partijos kandi
datai, siekią prezidentinės no
minacijos, pasiskirstė balsais, ta
čiau daugiausia balsų gavo Jim-
mi Carter, surinkęs 361,88 bal
sus, t. y. 48 proc- Po t o seka 
George Wallace, gavęs 199,504 
balsus, tai yra 27 proc. Shriver 
surinko 17 proc., o Harris 8% 
balsų. 

Į Illinois gubernatoriaus pos
tą demokratų sąraše kandida
tavęs dabartinis Ulinois guber
natorius Walker pralaimėjo me
ro Daley remiamam kandidatui 
Howlett. Gubernatorius surinko 
tik 44 proc. balsų, t. y. 377,314, 
kai tuc tarp', jo oponentas How-
iett gavo 474,200 balsų, kas su
daro 56 proc. Respublikonų są-

I rašė į gubernatoriaus postą 

Pagalba 
Portugalijai 

Washingtonas. — Jungtinės 
Amerikos Valstybės suteiks 
Portugalijai ekonominę pagalbą. 
Bus suteikta 40 miL dolerių pa
galba ateinančių pusantrų metų 
laikotarpyje. 

Atėję gelbėti 
elgėsi kaip 
diktatoriai 

Thompson surinko 86 proc, až 
jį balsavo 304,130 asmenų, gi u* 
jo konkurentą Cooper tepasisa-
kė tik 14 proc, 48,177 balsuo
tojai. Į gubernatoriaus padėjėjo 
postą respublikonų sąraše kan
didatavusi ir lietuvių respubliko
nų lygos bankete dalyvavusi 
Anderson surinko 87,139 balsus, 
44 proc , o ją nugalėjęs O'Neii 
gavo 110,263 balsus, arba 56%. 

Po ketvirto pralaimėjimo siū
loma Ronald Reagan pasitrauk
ti , nes taip butų sustabdytas 
respublikonų partijos skaldy
mas ir jėgų eikvojimas. 

Pašalintas Sovietų 
žemes ūkio 
ministeris 

Maskva. — Sovietų Rusija 
pašalino iš pareigų žemės ūkio 

Cairo. — Egipto prezidento 
Sadato daugelį nustebinantis pa
reiškimas, kad Egiptas nutrau-

pasitarimai bus atidėti. Taip pat I kj a sutartį su. Sov. Sąjunga bu-
valstybės sekr. Kissingeris yra v o g a n a nemaža staigmena, gal 

Religijos Jordane 
Ammanas. — Iš dviejų su puse 

milijono Jordano gyventojų. 62 
tūkstančiai penki įimtai yra ka
talikai. Devyniasdešimt tūkstan
čių žmonių priklauso Įvairiom 
kitom krikščioni!kom bendruo
menėm, o ūkusioji g\ventojų 
dauguma priklauso Islamo reli
gijai Jordanijos sostinėje Am
inam gyvena du katalikų vys-

Roma. — Italijos krikščionių ! j r pabrėžia, kad visa atsakomy-
darbininkų sąjunga griežtai at
metė marksizmą kaip nepriim
tiną ir darbininkams žalingą ide-

! ologiją. Marksizmas yra nesu
derinamas su katalikų tikėjimu, 
pažymi viešame pareiškime I milijonus žmonių nukankinusios 

\ krikščionių darbininkų sąjungos | v * a s J f J C 1 ^ teises P a m y n u 

' vykdomasis komitetas. Komu-
, nistinis marksizmas, kaip tota-
I linių tikslų siekianti ir materia-
Į lizmu pagrįsta ideologija, yra 
I diametrialiai priešinga krikščio-
niškajai žmogaus asmens ir žmo 

i nijes istorijos sampratai. Todėl 
j marksizmas ir krikščionybė yra 
1 nesuderinami. Italijos krikSčio-
: nių darbininkų sąjunga pasisakė 
taip pat už visų žmonių teisę į 
tikėjimo ir sąžinės laisvę ir pa
smerkė kai kuriiĮ sluoksnių de-
aamas pastangas liberalizuoti a-

! bortą. Negimusio kūdikio teisė 
Į j gyvenimą vra neliečiama, pa
žymi krikščionių darbininkų s ą - I J į j M ^ į l ? ' *** '. Pek

J
Lną• v * K a r u Vokietijos žymus Krikščionių demo-

1 iunira- kas naže'dida šia teise i ratU ( C D L ) P ^ J 0 8 darbuotojas ir vienas lyderių tterner Max buvo junga, Kas paze.uzia s.ą leisę { komunistinę Kiniją nuvykęs, čia matome kiniečių politikų tarpe, ku-
j — tas nusikalsta prieš žmogaus j rje jam patarė vengti draugystės su Sovietais. Verner Mas kelionė ri-
l gyvybę. i gama su artėjančiais nakimaa V. Vokietijoje, 

pareiškęs JAV užsienio reikalų 
komitete, kad JAV priešinsis to
limesniems, į Angolos įvykius 
panašiems, Sovietų Sąjungos ė-
iimams. Esą, JAV nesiims at
viro priešinimosi, tačiau gins 
taiką, aistematingai priešinda
masi neatsakingom akcijom. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

• Amerikoje našlių moterų 
virš 65 m. amžiaus yra du kar
tus daugiau, negu našlių vyrų 
to paties amžiaus. 

• D. Britanijos karalienė E-
lizabeta atvyks šią vasarą į A-
meriką. ryšium su JAV 200 me
tų nepriklausomybės sukaktimi. 

• Romoje paleistas ii kalėji
mo nacių pulk. Herbert Kapp-
ler, kuris antrojo pasaulinio ka
ro metu 1944 m. kovo 24 d. įsa
kė nužudyti 355 asmenis. Pa
leistas dėl sunkios ligos, atka-
lėjes 28 metus. 

• Montrealyje 10 daktarų 
grupė prisiuvo 9 metų berniukui 
traukinio nupiautą ranką ir dalį 
kojos. Atrodo, kad prisiūtose 
galūnėse kraujas cirkuliuoja. 
Operacija buvusi labai sunki, 
nes gyslos labai plonutės. Rei-

net didesnė, negu kai buvo 1972 
m. rusams įsakyta išsikraustyti 
iš Egipto su visais patarėjais ir 
agentais. Egipto sutarties nu
traukimas yra gana Maskvai 
svarbus, nes Sovietai gali pra
rasti teisę naudotis Aleksandri-

ministerį Dmitri Poljansky. Mi
nisteris, 55 metų amžiaus, kovo 
5 d. buvo pašalintas iš politbra-
ro, komunistų partijos centro 
komiteto. Oficialiai skelbiama, 
kad jis perkeliamas į kitą darbą, 
tačiau visiems aišku, kad jis pa
šalintas dėl labai blogo praėji-
sių metų derliaus, kuris buvo 
blogiausias kelių metų laikotar
pyje. Nauju ininisterna paskir* 
tas Valentin Mesujats, 48 nfc, 
Kazakstano komunistų partijos 
antrasis sekretorius. Naujasis 
ministeris yra baigęs agrikultū
ros mokslus. 

Castro tarėsi su 
Afrikos vadais 

Dakar, Senegalas. — Kubos 
diktatorius Castro kovo 16 -17 
dienomis tarėsi su trimis Afri
kos valstybių prezidentais. Su
tarta, kaip sujungti jėgas prieš 
baltųjų mažumos vyriausybes 
Afrikoje. Pasitarime be Castro 
dalyvavo Gvinėjos, Angolos i r 
Gvinėjos - Bissau prezidentai. 
Visi sutarė pašalinti baltųjų val
džią Rodezijoje ir Pietryčių Af
rikoje. 

Atominiai 
bandymai . > 

Prez. Sadatas 
jos, Port Saido ar kitais Egipto 
uostais. 

Izraelis esąs susirūpinęs šiuo 
Sadato žygiu, nes taip atsidaro 
kelias gauti daugiau Amerikos 
ginklų. Sadato ėjimas daugeliui 
esąs suprantamas, nes jau 1973 
m. buvo Egipte pareikšta, kad 
rusai atėjo į Egiptą kaip gelbė
tojai, o elgiasi kaip diktatoriai. 
Buvęs Izraelio užsienio reikalų 
min. Abba Eban Sadatą pava
dino istorine figūra ir, esą, jo 

kės savaitės, kol paaiškės, ar j žygis prisidėg prie Viduriniųjų 
viskas gerai pavyko. 'Rytų problemos išsprendimo. 

Sfercury, Nev. — Nevadoj iš
sprogdinta trečia atominė bom
ba, kuri yra didesnė net ligi 50 
kartų už numestą pirmąją ato
minę bombą virš Japonijos, š io 
trečiojo atominio užtaiso sprogi
mas įvyko 4,175 pėdos po žeme, 
bet buvo justa lyg žemės drebė
jimas net Las Vegas mieste, e-
sančiam už 120 mylių. 

Sumokės skolą 
New York. — Teisėjas pri

teisė sumokėti Jugoslavijai ir 
Vakarų Vokietijai 625.000 dol. 
už tai, kad 1968 m JAV atomi
nis povandeninis laivas tuos lai
vus sužalojo netoli Ispanijos 
krantų. 

KALENDORIUS 

Kovo 18: Narcyzas, Anzelmą, 
Eimutis, Gintarė. 

Kovo 19: šv. Juozapas, Kvin-
tilė, VUas, Nautilė. 

Saulė teka 6 v., leidžias 5:59. 
ORAS 

Chicagoje ir apylinkėse ftlan* 
dien saulėta ir gerokai šilčiau. 
Temperatūra apie 50 laipsniu. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. kovo mėn. 18 d. 

1L0IBVW<D8 

įlįęfįĮĘHįVM 
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Telefonas FR 6-6489 

ILLINOIS-INDIANOS APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS 
Kovo 3 d. Vyčių salėje, Chi- dakciją kartais ' tik po penkių 

cagoje, įvyko Illinois - India- dienų nuo išsiuntimo. Todėl tas 
nos apygardos suvažiavimas. Da- skyrius nebegali laiku pasirodyti, 
lyvavo 112, 36, 82 ir Chicagos Ji dabar susitarusi su "Draugo" 

redaktoriumi, kad medžiagą pri
statys į jo namus . ' 

Irena Saikutė ilgai kalbėjo 
apie įvykusį "Lietuvos prisimi
n imų" banketą. Ji buvo to ban
keto rengimo sekretorė. Gauta 
pelno 510 dol. Pelno dalis bus 
paskirta Altai, ir bus prisidėta 
prie Vyčių namo išlaikymo. 

A. Brazis dėkojo banketo ren
gimo komitetui už įdėtę darbą. 
Vyčiai nesitikėjo tiek daug sve
čių sulaukti. Nebuvo galima nė 
prie geriausių norų visus norin
čius sutalpinti. Banketas buvo 
labai gražus ir visais atvejais pa
sisekęs. Nutarta tuojau pat už-
saktli Martiniąue salę kitiems 
me'ams. 

Šv. Kazimiero šventės pirmi-

senjorų kuopa. Trečiadienių va
karais Vyčių salėje vyksta jaunų
jų vyčių tautinių Šokių repetici
jos. Ir tą vakarą jos vyko, todėl 
suvažiavimas beprasidėjo 9 vai. 
Jis buvo atidarytas malda, ku
riai vadovavo apygardos pirmi
ninkas Algirdas Brazis. Praeito 
susirinkimo protokolą perskaitė 
sekretorė Adelė Jasaitienė. 

Pranas Zapolis vadovauja tau
tinių šokių grupei, ir jis džiau
gėsi savo šokėjais. Dažnai esą 
kviečiami atlikti programą. Da
bar pradėsią ruoštis šokių šven
tei. Ir Genovaitė Maluškienė ne
seniai sugrįžusi dirbti pas jau
nuosius vyčius. Po šokių šventės 
ji organizuosianti pradžios mokyk 
los amžiaus vaikų šokių grupę. 

2 > I 1 A l € i / % ^ 
iHt LilHlANlAN Wo*U>-*llX. OAU-. 

t54.t WEST *3rd ST„ CHICAGO. DLL. *"«» TeL VU 9 
=*<4»nd Ctoss Pc«tage paAd at Cbtoago, llinols. »wbHsbed dafrjr, 
A.cpi *">unaays '.*ga .^uc*, <, days after Christma-; and Easlf 

oy tn* Lithuanun Pres* Suciety. 

I I 
Su^cnptlon Rates- $28.00 — Chicagc ind Cook County Tllinoty 

Elsewnere in U.SA $26.00 Canada $2800 poreigr 
Countries — $29.00 

PaSu, jH«-n>»a mažumai, pakvitavimai u2 gautas preiiame 
ratas nesiunčiami. Ant DRAUGO pne kiekvieno skaitytojo adreso, 
Savus iš jo moResa atžymima ik) kada skaitytojas yra užsi
mokėjęs 

v * : L. F. bi.":':'i": vvr "arv^os :r valdybes rcse-tlis 
Mana Petr-lier... ar. Adolfas Damuš s. Vacys Ece:\ r 
dr. Vyt. MaausKus. S.ovi — Jonas L'rt >nas, Alfonst -
ras Pailgas, Pilypas Narutis. Vyt. Petrulis ir Vikte ; 

-: v.-o 7 d. Detroite. Matyti: sėdi — Vyt. Va 'tekūnas 'S 
-..-: d.-. Kazys Arr.brozaitis. dr. česius Kuras .r H 

v č.avioiiis, Antanas Sabalis, Juozas M.ko.-.is. Vikte- ^ 
\audz-us. Xi ,'rbono s 

"Draugo* 

Chicago, Cook m 
Kanadoje 
Kitur 
Užsienyje 
Savaitinis 

Ii anksto 
6 mėn. 3 mėn. 1 mėn 

$28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
$28.00 $15.00 $10.00 $4.00 
$26.00 $15.00 $10.00 — 
$29.00 $17.00 $11.00 — 
$i8.00 $10.00 — — 

DETROITO ŽINIOS 
*. 

SVARSTĖ PAVERGTŲ 
T A U T U PILIEČIU 

PROBLEMAS 

rių. Pildant Micrrgano valstybės 
prfjamų rr.o!<c??čių blankus, aukas 
?:am tikshri f iki 400 dol.) gali
ma nurašyti !50 ?roe. (sg) Kovo 11 d. Aifthony A. Dere-

zinski, Michigano 33 distrikte! BENDRUOMENĖS MĖTOMS 
senatorius, dalyvaujant Gregorzi 
Rej, Michigano taurybių tarybos 

SUSIRINKIMAS 

pirmininkui, "VVilliam Fitzgerald, 
senato daugumos vadui, bei 9 : 

atstovų rūmų nariams ir paverg
tų tautų atstovams, svarstė pa
vergtų tautų prliečių problemas,, 
susijusias su valstybės pagalba 
mažumų senesniems žmonėms 
padėti. Kalbėta ir apie pavergtų 
tautų finansinę parmą šeštadie
ninėms mokykloms. Svarstyta Šalia šokių mokinsianti l ie tuvių 'n inkė Irena Norušytė kvietė 

kalbos, lieiuviSko-meno, supažin-; gausiai dalyvauti toje šventė- į £ T ^ ^ " ^ t a u i j į f 
dinsiantl jaunuosius su lietuvis- je, bažnyčioje ir -pusryčiuose. ^ d Michigano valstijo-
ka Kultūra. ' Į Šiais metais pagrindiniu kalbėto- • 

Vicepirmininkė narių verbavi-fju busiąs Aleksandras Pakalnis- ' Susirįnkim3LS į v y k o M i c h i g a n o 

mo reikalams Sabina Klatt pra- kis (vyresnysis) S05llnė]e Lami Dalyvavo al-
nese, kad jau pradėtos rinktii au- A. Brazis kalbėjo apie busimą j b k r Q a t u > , a t v | J e n k £ ] 
«» premijoms Mutual Federal apygardos gegužinę. Jau laikas; t u y i ų s l o v a k u ^ j ^ u ^ a , . ^ 
Savings and Loan Association . susirasti pirmmimcą jai organi-j ^ ^ L i e t u v i u s a t s t o v a v o D e t r o i 
vicepirmininkas Kazimieras G. žttot?. Šiais metais gegužine ture- į fc y ^ ^ o r g a n i z a d j u c e n t r o 
Oksas paskyręs oO dolerių, laido- tų būti nepaprasta nes yra Ame- j ^ . ^ d f ^ B a r a u s k a s < 
tuvių namų direktorius Dovydas nkos 200 metų sukaktis. Geguži-j , 
Gaidas — 25 dolerius. I nė, kaip I r visuomet, bus liepos- VASARIO 16-TOS 

Garbės narė Adelė Gabalienė 4 d. 
pranešė, kad senjorai vyčiai pa- Susivienijimas Lietuvių Ameri-į 
siuntę auką Altai. Ji pati prieš -<oje organizuoja banketą Chica-: Vincas Natkevičius, Vasario 16 
dvi savaites Brigh on Parke prie; goję. Vyc:ai pasiųs auką, p r o g r a - į . ^ g , - m n a 2 i j o s d i r e k t o r i u s ^ £ \ 
44-tos ir Rockwel] gatvių būvu- .mos knygoje patalpindami s v e i - į ^ s a v a } t g a l į p r a } e i d o D e t r o i t e . 
ši plėšikų užpulta dienos metu, kmimą per pusę puslapio. n e s - . s t r o a ž j n d i n d a m a s ^suo s u 
važiuojant aplankyti vy'ės K., Susivienijimas^ daug padeda vy- ^ i m n a z i j o s t o l i m e s n i o . 

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 
DETROITE 

LB Detroito apylinkės meti
niame subrinkime, kovo 28 d. 
12 vai. ir 30 tain., Kultūros Cent
re bus prirenkami penki nauji 
valdybos nariai. Valdyba prane
ša visuomenės žiniai kad susi-

j tuvos Vyčių 79 kuopos nare, Ve- I 
[tezanų moterų organizacijos na- ! B 
re ir kitose organizacijose. ; 5 

Julija Mediniene yra buvusi ir 
literatinės komisijos narė. Seniau 
ji rašė į Garsą. Amerikos lietuvį, 
Draugą, Pasaulio lietuvį ir kitur. 
Ir dabar dar tenka jos žinutes 
skaityti mūsų perijodinėje spau
doje. Naujai pirmininkei ir visai 
valdybai nuoširdžiausi linkėji
mai sėkmingai ir 
dirbti Dievui ir Tėvynei 

ištvermingai 

• Redakcija dirba kafd<en 
830 — 430. šeštadieniais 
Sk30 — 12:00. 

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

a Redakcija straipsnius taiso MVO 
nuožiūra. Nesunaudotų straipsnh| 
nesaugo, juos gražina tik 15 anks 
to susi taras. Redakcija už skelbi 
mų turinį neapako. Skelbimų kai 
uos prisiunčiamos gavus prasyi. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiiinHiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiHHiHi 

Tei PR 8-S229 

OR. ANKA BALIUNAS 
2858 West 6Srd Street 

VKIŲ. AUSŲ. NOSIE? Ih 
GERKLfiS LIGOS 

Valandos paga! susitarimą 

PRIEŠVELYKINLAI PIETUS 
Pasikeitus Moterų sąjungos va- į 

dovybei, pagyvėjo ir jos veikla 

OR. K. G. BALUKAS 
Akušerija fa- m o t e n j I l g o 

Gliv-kolosfln^ Clilrurjjija 
6449 So. Polaski Road (Crauford 

Tel ofiso IT buto Olympte M l » 

DR. P. K1SIEUUS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAii 

1443 So. 50tb Ave„ Okwa 
tC&sdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai * a * 

l i skyrua treči&dianlu* 
SeAtadiecials 12 ir 4 vai p o p l * 

TeL BEnaner 5-1811 

0R. WALTER l KIRSTUK 
(Lietuvia gydytojaa) 

S925 West S0tfa Streel 
va i pirmacL. antrad. ke tv ir ta i fcr rinkimo darbotvarkėje n a r n a m a : Kuopos moterys vadovaujamos, , R ^ , ! * - . ! T»I I n T ana penktid nao 12-4 vai popiet ir • t 

mandatų komislj s ir prezidiumo Marijos Kasevičienės, balandžio 4 ^ 3 , ^ ™ ^ «usitI',W ^ * " ***** ''" "* ""^ ' 
sudarymas, metinio susirinkimo d. 12 vai. Kultūros centre, ruošia J e l neatsiliepia, akambinti 374-80*4 
protokolo skaitymas, valdybos priešvelykinius pietūs. Pietų pel-
pranešimai, revizijos komisijos nas skiriamas Dievo Apvaizdos 
pranešimas, diskusijos dėl prane- į lietuvių parapijai — pagerini-
šimų. Jaunimo Kongreso f iana- \ mams. Pietuose trupą žodį tars, 
sų Komiteto pirmininko praneši
mas televizijos programos komi
teto pranešimas, valdybos rinki-, 
mai "ir atstovų Į Michigand apy
gardos suvažiavimą rinkimai 

kandidatas i US kongresmanus 
— inž. Algis Zaparackas. (ju) 

DIRBA KELIONIŲ BIURE 
Dana Anužienė, ilgą laiką dir 

Apvlinkės valdvba yra d ė k i n - i b u s i J u o z o B n e d ž : o n a m ų P i r k l " 
ga visiems prisidėjusiems t a l k a , ! m o Y Pard^mo is t a80Je, nese-
Mtamavimu ir a t** prie Antro i , n a ) , ^ S ė ^lionių agentų mo-
kaimo spektakli o pasisekimo. ! k > * l a i r d a b a r d l r b a F : s h T r a v e | 

agentūroje, Farmingtone. (ju) 

Petrulienės. Plėšikai trenkę jai 
j galvą, ir ji netekusi sąmonės. 
Kai atsipeikėjusi, gulėdama ant 
šaligatvio, rankinuko ir pinigų 
nebebuvę. Ligoninėje padarę ke
lis susiuvamus galvoje. 

Vicepirmininkas G. Janula pra 
nešė prirašęs du naujus narius 
i senjorų kuopą. Jonas Jagiela su
važiavime atstovavo 82 Gary 
miesto kuopą. Ji esanti neseniai 
atgaivinta. Jau prisirašę apie 40 
narių. Iš jų pusė esą jaunimo. 
Jau ir Šv. Kazimiero minėj:mą 
suorganizavę. Pamaldos buvu
sios Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
pusryčiai parapijos salėje. Kuo
pos dvasios vadas kun. dr. Ig
nas Urbonas, pirmininkė Milda 
Jagielienė, vicepirmininkas Ri
čardas Mačys, sekretorė Linda 
Ruzgaitė, kasininkas Wal ter Pri-. 
mer, iždininkas Vitas Janušaitis. 
Apygardos pirmininkas A. Brazis 
dėkojo 82 kuopai už dalyvavimą 
'^Lietuvos prisiminimų'* bankete 
Ir kvietė dalyvauti Šv. Kazimie
ro minėjime. 

Vyčių namo tarybos pirminin
kas Aleksandras Mockus išdali
ji plakatas apie vartotų daiktų 
išpardavimą kovo 27 d. Vyčių 
salėje Cliicagoje. Prašė iškabin
ti juos viešose vietose. PraŠe at-. 
nešti atliekamus daiktus tam iš-

čiams. Be to, daug vyčių priklau-, vimo problemomis. Kovo 14 die-

ma 
ninkas A. Brazis. 

ORGANIZUOJAMOS 
PREMIJOS 

Ulinois-Indianos apygardos II 
vicepirmininkė Sabina Klatt rū
pinasi narių verbavimo reikalais. 
Pirmas jos uždavinys yra suor
ganizuoti premijas, kurios bus 
duodamos tiems, kurie daugiau
sia naujų narių suras vyčių orga
nizacijai. 

Kovo 1 d. buvo niūrus rytas 
Chicagoje, protarpiais net lij'o. 
Nežiūrint į tai, S. Klatt, E. Pa
kalniškienės lydima, sustojo prie 
Mutual Federal Savings ir Loan 
Association durų ir nedrąsiai 
žengė pro jas. Salės gale prie 
stalo sėdėjo banko vicepreziden
tas Kazimieras G. Oksas. Tos dvi 
nedrąsios moterys sustojo prie jo 
stalo ir kreipėsi prašydamos, kad 
paskirtų auką vyčių premijoms. 
K. Oksas nusišypsojo ir ilga* ne
laukęs sutiko aukoti 50 dol. Pra-

pardavimui. Daug salės remontų šytojų veidai užkaito. Užkarto iš 
padaryta, jie kaštuoją nemažai džiaugsmo, kad sekasi tokį n iū-

so jam. Gauta keletas laiškų, ku-, , ,„ u . „ , r . .„• D , . ' . . . . i - • • J ! VĄ kalbėjo Lietuvis.<o Balso ra-nuos pirmininkas perskaitė ir da-; j . . , j - i -\ . / . dijo valandėles programoje ir 
ve parėdymą atsakyti. v i , - „ . « • • • . -

K 7 7 * :Kul uros centre. Keie gimnazijos 
Balandžio 10-tą, 2 vai. P-P- mokinių skaičiaus oadidinimo rei 

Vyčių salėje, Chicagoje, prasidės j k a ! ą i r p r a š e s i u s t j daugiau mo-
centro valdybos posėdis. k i n i u g Amerikos. Vasario 16-tos 

Suvažiavimas buvo uždarytas! gimnazijoje mokslo lygis yra 
alda, kuriai vadovavo pirmi-! aukštesnis' kai p šiame krašte. 

Cmjr' Drausmė ir mokinių priežiūra ge
resnė, o darbas apsaugo nuo tin
ginystės, narkotikų ir kitų nege
rovių. Anglų kalbos mokymas 
aukštai pastatytas, o lietuvių kal
bos ir literatūros išmokstama 
daugiau nei šeštadieninėse mo
kyklose Amerikoje. 
Kaip gražius pavyzdžius paminė
jo Vasario 16-tos gimnaziją bai
gusius — stud. Algi Avižienių, 
redaguojantį jaunimo skyrių Pa
saulio Lietuvyje ir prof. dr. Rim
vydą Šliažą, vokiečių literatūros 
specialistą. Atrėmė gandus, kaip 
visai nepagrįstus ir kenkiančius 
Vasario 16 gimnazijos išsilaiky
mui, (sg) 

pinigų. Vyčių namo tarybos iždi
ninkas Albertas Zakarka pranešė 
apie salės pinigini stovį. 

Vincas Samoska prašė prisidė
ti prie Pavergtų Tautų parado 
organizavimo, kurie kiekvienais 
metais Chicagoje būna liepos mė
nesio viduryje. Turimą platformą 
reikia naujai perdekoruoti. Šįmet 
vyčiai turi pasirodyti kuo gra
žiausiai, nes Amerika švenčia 
200 metų nepriklausomybės su
kakti. Amerika yra mus'ų kraštas, 
tad pasistenkinkime ją pagerbti. 

Emilija Pakalniškienė prane-
Šjė' kad paštas labai Šlubuojąs. 
"Vytiy veiklos** skyriui paruošta 
medžiaga pasiekia draugo" re

ni rytą. Ponas Oksas savo auką 
įteiks per apygardos gegužinę Vy 
čių sodnelyje, liepos 4 d. Ją įteiks 
tam, kuris bus daugiausia narių 
prirašęs į Vyčių organizaciją. 

Kazimieras G. Oksas lietu
viams yra gerai pažįstamas. Jis 
yra Chicagos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, yra Illinois respub
likonų tautinių grupių komiteto 
pirmininkas, 112 vyŠių kuopos na 

KULTŪROS KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvių kultūros klu
bo metinis narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, kovo 

PAGERBTAS DAILININKAS 
ANTANAS TAMOŠAITIS 

Kovo 13 d. Toronte įvyko jo am
žiaus sukakties proga suruoštas 

• • , i pagerbimas — balius, kuriame 
21 d., Sv. Antano parapijos mo- ; f v , - , . » A . . 
, , , . 1 0 , i t , ,- buvo nemažas būrelis detroitie-
a k l o j e , 12 V3 . po pamaldų. Vi- V a p . k _ D a m u _ 
>i nariai ir .<..«bo rėmėjai prašo- _ \ TT , . . . . . . . . T , , , 

. , i . „ i .s:ai, Urboniene, kun įteikė JA v 
-yn QSlW"3.U *-t**c r o n / a m o r>oit_ . 

3us renkama nau 
ja valdyba, kontroles komisija ir 
aptarti šių metų veiklos darbai. 

NAUJA M O T E R Ų KUOPOS 
VALDYBA 

Moterų Sąjungos 54 kuopos 
metiniame - ;sirinkime kuopai 
vadovauti 1975 metų terminui 
išrinkta Julij? Mediniene. Kitos 
valdybos narės daugumoje liko 
tos pačios. Ju' ja Mediniene kilu
si iš Šiaulių . Vos pradėjus moky 
tis, užėjus p:.-mam Pasauliniam 
karui su tėveliais buvo pasitrau
kusi į Rusiją. Grįžus: L'?:uvon, 
vykstant!:: : ių emigracijai į Am 
riką, pirmiauOi RtVaSarei j Ka
nadą, vėliau p e r k ė l ė i Detroitą 
ir čia nuo 1°30 m^tu feįjįinfė i 
lietuvišką veikią. Moterų Sąjun
goje ]\ yra ėr:<! i ' ^ i r a s pareigas. 

0A. VL BUŽYS 

LB Tarybos prezidiumo padėkos 
atžymėįimą, už jo įnašą Lietu
vos tautinio meno populiarinime, 
išlaikyme ir linkėjimus dar daug 
kūrybingų metų. 

KAZIUKO MUGĖ 
Detroito skautų ruošta Kaziuko 

mugė sutraukė netikėtą skaičių 
lankytojų ir labai gerai pavyko. 
Gaila kad ne visur gali suspėti. 

Jonas Urbonas 

O. VALIUKEVIČIŪTĖS 
KONCERTAS 

PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 
Marquette MetiioaJ CenU-r 

6132 So K.e*lzit' Ave. 
VaL: plrynad.. antrad. Ir ketvlrtad 

6 lkl 7 SU vai. vakaro. 
$e£tad nuo 1 iki 3 vai 

Pagai sus - t a n ma 
Offlhfl tetef. WA 5-2670 

Rezld icl WAlbrook 5-304Jj 

TfA. OA«o HE 4-5849, reẑ  SH8-22S* 

OR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

J4S4 West 7 ls t Street 
Vai. pirm kotT. 1 lkl 6 popiet 

jatrad. . penkta 1-5 trei ir ^e*t ti!< 
susitarua 

T»e. Ant Ritdoko kabinetą perfro? 

OR. EDMUND L C U R * 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
Tl-l^ OR *-2»Ofl 

Vai pagai eualtanmą p lrmad tr 
<atr. 1—4 ir 7—8: antrad Ir penk 
tad 10- 4 4efttad 10-3 vai 

trečiadieniais uždaryta 

ORTIRŪI KURIS" 
GYDYTOJA IR CHIRURGf. 

KCDIRII IR VAIKI* U O O f 
SPECIALISTE 

M F J U C A i B O L D I H G 
71&6 S o u t h Weatera ATCMM> 

Valandos K a s d i e n auo 10 vai rjrto 
lkl i vai popiet . 
Ofiso U-l. R £ 7-1168; rezfcL 239 .2911 

ori«o nr i isis Re«. P R 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoe 
2454 West 71st Street 

(7t-4K> tr r a m p b e t l A»e. kMMB*--
Val pirmad. antrvd . Ketvirt tr 

; p e n k t J l k l 7 T p p T i k muttariM 
! TeL 778-6565 

OR, VIDAS J. HEMICKAS 
ŠIRDIES m VTDAUS UQf& 

2454 fVest 71»t Street 
Valandos pagal susitarimą 

Yr= 

CJ 

)UVUS1 

U-^ntro 

Balandžio 4 i., sekmadieni, 
kviirtetap ''Aušrį.** VViiidsorę 
ruošia L,;04:'.^:5; radi j r i ir televi
zijos lengvosios muzikos orkest
ro " T r i m i t e " solistės Onos Va-
li'ikevi^įūtės koncertą. Solistė 
jau kelis mėnesius vieši Kana-

!.':-h:g3no valstijos doje pas savo tėvą ir su dideliu 
, ' 0^5-196^ motu pasisekimu dainavo Toronto ir 
^ pirmininke. Lic (Nukelta j 4 pusi.) 

Ofs. tel. 73*4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR C R I K f R f i f 

Spectolybė — Nerv^ tr 
Enednes Lieos 

t R A W F O R D MED1CAL BUI1J3ENO 
6449 Sa Pulai4tl Road 

Valandos paga; sus i tar imą 

Recid tel. - Gi S 6873 

OR. W. M. EISIH-EISINAS 
\KUSETiIJA m MOTEP.U LIGOS 
GINEKOLOGINE CHTRIRGTJA 

G1S2 So "Kedile Ave. WA 5-2670 
ValaiKto*. pflgal *u.«ltarirru» Jei o^ 

M«*Mepia -tkambluti. Ml 2-tM)<)1 

TeL — BE *i-5«9S 

DR. A.B. GLEYECKAS 
GYDYTOJA m CHIRURGAS 

Specialybė Akių Lagoe 
S9flTJ We«t I03rd Street 

Valaado* pagal susitarimą 

O P T I C A L S T U O l O 
VIOLETA R A R O S A I T * 

7051 So. W a s h t e n a w , teL 7 W ^ 7 9 » 
Pri ta ikomi akinia i pagal gyėytoių 
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.Fordo kompanija paaukoja 

Lietuviškam kambariui Wayne 
valst. universitete įrengti tokią 
sumą, kokią skiria jos darbinin
kas, jei jis užpifdo atitinkamas| 
blankas Fordo raštinėje. Nesenai 
vienam lietuviui, dirbančiam 
Fordo įmonėje paaukojus 400 do
lerių ir užpildžius blankus, Fordo 
kompanija taip pat įnešė į Lietu 
vių kambario sąskaitą 400 dole-
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Chicagoje, Vyčių salėje, kovo 
27 d. bus vartotų daiktų išpar
davimas. Jį ruošia vyčiai, norė-

rys. Ulinois-Indianos apygardos! darni t uo ' būdu sutelkti pinigų 
vyčiai dėkoja mielam K. Oksuiisavo namui išlaikyti. Rpardavf-
už gerą širdį Ir pasižada remti ' mui aukojamos prekės priimamos 
jo kandidatūrą į Cook County' Vyčių salėje trečiadienių, ketvir-
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Vis mielai pamokamas 

MENIŠKASIS TARNAS 
Žurnalistas Bronys Raila savo ko, kad komuistai nepadarys idė-

vėliausioje knygoje "Paguodoj" j jinės nuolaidos nacionalizmui ir 
trečiame tome rašo: "Gal būsiu! neleis, kad "kultūrinio bendravi-
praleidęs, bet kol kas nepastebė
jau nė vienoje prezidento Tru-
mano ar Eisenhowerio prakal
boje, kur Amerikos meninin
kams būtų nustatoma ar padik
tuojama programa, ką jie turi 
kurti, ką smerkti, už ką kovoti ir 
kaip žengti petys į petį su valsty
be ar demokratų ar respublikonų 
partija. Jei taip kuris Amerikos 
prezidentas ar ministras kada 
pasisakytų, čia mums žarnos su
sisuktų iš juoko. Bet Rusijoje Sta
linas tiesiogiai diktavo visokių 
menų kūrybą. Po to atėjęs 
Chruščiovas irgi paskelbė, be a-
bejo ne jo paties, o kokio polit-
ruko parašytą straipsnį, kur ligi 
smulkmenų nurodoma, ką ir kaip 
turi kurti sovietiniai menininkai". 

Kai kam vis atrodo, kad dabar 
to nėra, kai kas net ištrūkusios 
iš Lietuvos A Jurašienės liudiji
mą savaip interpretuoja, kad esą 
viskas ten įmanoma, tik reikia 
norėti Bet laisvojo pasaulio lietu
vių pareiga priminti, kad niekas 
nepasikeitė, kad iš toliau kūrėjas 
turi būti režimo meniškasis tar
nas. O kad to neužmirštų, parti
ja paplaka koncentracijos sto
vyklų steigėjo tirono Lenino bo
tagu, 

Mūsuose yra žmonių, kurie o-
kupuotos Lietuvos rašytojams 
ar kultūrininkams vis bando pa
tarti, kad šie be reikalo stengiasi 
ištrūkti į Vakarus, nes, esą, ir 
Lietuvoj galima gyventi Pasirin
kę laisvę, moko kitus, kaip gy
venti vergijoje, lyg ir būtų ne
skaitę pavergtos Lietuvos spau
dos. Savo atsiminimuose J. 
Paukštelis "Literatūroje ir Mene" 
rašo apie Vienuolį, kuris, kalbė
damas apie savo Pergalėj spaus
dintą kūrinį "Išdukterę", s*akėsi: 
"Tiesa, redaktoriaus patariamas, 
pabaigą aš šiek tiek pataisiau". 
Kokios rūšies tie pataisymai, vi
siems aišku, nes Sovietuose 
patarimai yra įsakymas. Tų įsa
kymų niekada nemažėja, ypač jų 
pasipila įvairių partinių suvažia
vimų metu. Jų netrūko rašytojų, 
Lietuvos komunistų partijos ir 
taip pat visos Sov. Rusijos parti
jų suvažiavimo metu. Visur buvo 
mokomi rašytojai laikytis parti
jos linijos. Visi kalbėtojai neiš
vengė neužkliuvę vadinamų bur
žuazinių nacionalistų, Vakarų 
pasaulio literatūros žmonių ir 
kūrybos. 

Tam tikra prasme malonu, kad 
mūsų negausi, jokios valdžios 
paramos negaunanti lietuvių li
teratūra sudaro komunistams bė
dų. Komunistų partijos sekr. A 
Barkauskas skundžiasi: "Atsiran 
da, deja, pavienių asmenų, kurie 
metę tėvynę iškeičia į kapitalis 
tinius Vakarus. Piktos minty* 
krypsta į jaunimą, kuris nepaty
rė atviros politinės kovos pamo
kų, Ne mums rūpintis, taip sa
kant, šia makulatūra, bet kad ji 
nebūtų papildoma iš žmonių, 
kurie vienomis ar kitomis aplin
kybėmis išslydo iš akiračio — 
mūsų reikalas". 

Žodžiu, nors ir kaip stipri par
tija, nors ir kaip stiprus literatū
riniai politrukai, laisvė žmogų 
žavi ir pro spygliuotas vielas va
dinamas tarybinis rašytojas vis 
žvelgia į Vakarus. Ir kad tie, ku
rie žvelgia į Vakarus, būtų su
drausminti, A Barkauskas pasą-

ANGOLA IR KAS PO ANGOLOS 
Greičiausia, kad baltieji baigia savo dienas Afrikoje 

Pirmoji Afrikoje ir paskutinio-j' 

mo priedanga prisidengę skleistų 
nacionalizmo idėjas". 

Daug apie hą kalba Amerikos 
rinkiminės kampanijos metu į-
vairūs kandidatai, tačiau niekas 
iš jų net nebando kalbėti apie 
kokios nors demokratinės ar res
publikoniškos literatūros kūri
mą. Visi atskiria literatūrą nuo 
politikos, bet komunistinėje vals
tybėje viską* turi tarnauti ko
munizmo plėtimui. Todėl Mask
voje įvykusiame komunistų par
tijų suvažiavime pirmasis sekre
torius G, Markovas vėl skundėsi, 
ne mažiau už pavergtos Lietuvos 
partiečius, kalbėdamas: "Mūsų 
partijos ir valstybės priešus, vi
sokio plauko antitarybininkus, 
antikomunistus, sionistus, mao-
istus, įvairių spalvų revizionistus, 
avantiūristus perbėgėlius, —vi
sus juos jungia neapykanta tary
binei literatūrai, kurstomi ideo
loginių imperializmo tarnybų ir 
jo kariaunos, jie rengia prieš mus 
ataką po atakos. Kovodami prieš 
mus jie niekuo nesišlykšti: 
šmeižtas, suklastojimas, papirki
mas — provokacijos — viskas 
jiems tinka. Jie norėtų pakirsti 
mūsų partijos santykius su kultū
ros meistrais, perrėžti kraujagys
les, maitinančias tarybinių me
nininkų kūrybą". Ir po to Mar
kovas isteriškai užrinka: "Nėra 
jėgų, kurios galėtų atplėšti rašy
tojus nuo partijos, nuo jos kovos 
už komunizmo pergalę". 

Nors, kaip tvirtina, nėra jėgų 
rašytoją atplėšti nuo partijos, 
kuri tikrai labai gerai maitiną jai 
tamaujačius kūrėjus, bet nepai
sant gero aprūpinimo ir gąsdini
mų, tų jėgų atsiranda. Atsiranda 
norinčių ištrūkti iš komunisti
nio kalėjimo, nors už bandymus 
ne vienam tenka pasirinkti psi
chiatrines ligonines, kalėjimus ir 
Sibirus. 

• 

Meniškasis komunizmo tarnas 
vis nuolat pamokomas ir kai kam 
tas įgriso, kad nutarė iš to nuo
latinio dvasinio teroro veržtis. 
Prieš kiek laiko ištrūko į Izraelį 
iš Lietuvos lietuvių išgelbėtas 
rašytojas žydas I. Meras, vėliau 
ištrūko valstybinės leidyklos tar
nautoja A.M. Jurašienė su vyru, 
dabar nori ištrūkti Tomas Venc
lova, ir jau ištrūko dail. V. 
Žilius. Jie puikiai žino, kad 
čia nebus jie nei tarybiniai, 
nei respublikoniniai rašytojai, 
kad jiems bus sunku kurtis, bet 
jie taip pat žino, kad nebebus to 
partinio slogučio. 

Laisvuose Vakaruose yra lietu
vių, kurie tuos laisvėn besiver
žiančius asmenis gąsdina, esą čia 
nieko gero jie negali tikėtis. Tai 
yra teisinga, bet nenuoširdu, kad 
patys likę Vakaruose, nesugalvo
ję tapti tarybiniais meno talkinin
kais, pasirinkę kapitalistinius 
Vakarus, pataria kitiems likti 
ten, į kur patys vykti nenori. 

Meniškasis tarnas pavergtoj 
Lietuvoj vis pamokomas, ką jau 
laisvėje gyveną kai kurie lietu
viai, lyg įtaigoti lietuviškosios 
"Pravdos", pradėjo pamiršti. O 
vis dėlto turėtų prisiminti Šiurpų 
emgebistų žingsnių aidą ir skau
dų kalbininko Kazlausko ir poetų 
Jakubėno ar Tamonio likimą. 

Al. B. 

P. GALCYS 
ji iš jos pasitraukusi Portugali-j — 
ja galiausiai buvo priversta iš-! sibūrę į vieninga judėjimą, kuo 

Spaudoje ir gyvenime 

PLASTIKA AUTOMOBILIUOSE 
gfaio lajku- pramonėje vis dau-j 1940 metais šios šalies gaminti 

giau ir daugiau pradedama vartoti automobiliai plastikos teturėjo tik 
plastika. Ji lengvesnė nei metalas. į 4 svarus. Iki 1965 daugėjo, bet ne-
na. fa* gana patvari. Į žymiai, bet po 1965 metų kasmet 

Automobilių gamintojai ieškoda- j daugėjo iki 195 svarų, 
mi būdų. kaip su vienu galionu 
benzino automobilis galėtų nuva-, 
iiuoti daugiau myliu, surado, kad 
reikia gaminti lengvesnius o jie bus 
lengvesni, metalines dalis pakeitus : 
MgttMJTrtflrrniy j£ plastikos. 

sižadėli savo kolonijų: Gvinėjos-
-Bissau, Mozambiko ir Angolos. 
Daugiau kaip dešimtmetį Eu
ropos skurdžiausia šalis ten lai
kė 180,000 karių, kovojusių tri
juose partizaniniuose karuose be
sistengdama .pratęsti savo jau ne-
bepateisinamą valdymą. Jos pa
stangos numalšinti sukilėlius ne 
tik nutraukė 500 metų užsitęsusį 
ryšį su Afrika, bet ir nuvertė pa
čią Portugalijos diktatūrą. 

Portugalijos perversmas 
1974 m. Portugalijoje įvykęs 

perversmas reiškia daug daugiau 
negu 48 metus išsilaikiusios dik
tatūrinės vyriausybės nušalini
mą. Kadangi karų išvarginta ka-
rininkija, rėmusi naują vyriausy
bę, stengėsi atsipalaidoti nuo sa
vo Afrikos kolonijų, ji galutinai 
užbaigė teisioginį Europos poli
tinį vyravimą ne Europos tau
toms, vyravimą, kurį irgi buvo 
pradėję portugalai. 

Europos ekspansija į užjūrius 
prasidėjo 1415 m. su Ceutos už
kariavimu šiaurės Afrikoje. Po to 
Portugalija, besiekdama turtų ir 
besistengdama plėsti krikščiony
bę, leidosi į plataus masto žy
gius, padarydama epochinės 
reikšmės atradimų ir atidaryda-

nepasižymėjo Angola. Be to, jie 
turėjo gabių vadų. Mozambiko 
išvadavimo feontas (Frelimo) ir 
Gvinėjos bei Žaliojo iškyšulio sa 
lų nepriklausomybės partija 
(PAIGC), nepa^ant jų vadų nu
žudymo, sugeba o patraukti kai
miečius ir, palyginti, tolerantiš
kai laikytis ba!:ujų atžvilgiu. 

Po 10 metų ginkluotos kovos 
nūdien Gvinėjos-Bissau jau val-
dosi savistoviai ir yra pripažin
ta daugumos valstybių. 1974 m. 
gale Portuga' 'a pripažino Mo
zambiku! suverenines teises. Pir
moji nepriklau> .mo Mozambiko 
vyriausybė sudaryta iš Frelimo 
judėjimo žymiausių atstovų. 

Keliai j nepriklausomybę 
Angolos kelias j nepriklauso

mybę buvo daug. sunkesnis dėl 
jos tautinio judėjimo susiskaldy
mo. Nors Portugalija pripažino 
Angolos teisę į nepriklausomybę, 
tarpusavio genčių kovoms tebe
vykstant ir portugaiams vis la
biau išsenkant, ji stengėsi į tas 
kovas įtraukti vis daugiau čia
buvių, kurstydama vieną gentį 
prieš kitą. Taip Angoloje susida
rė trys priešingi tautiniai judėji
mai: Tautinis Angolos išlaisvini
mo frontas šiaurėje, Angolos iš-

junga, kitas grupes — Kinija, 
JAV ir Pietų Afrika, jų tarpe ki
lo ginkluota kova. Sovietams tei
kiant moderniausius ginklus ir 
patarėjus, atgabenus 10,000 Ku
bos karių, o JAV kongresui atsi
sakius toliau paremti angoliečius, 
siekiančius tikros nepriklausomy
bės, kiti du judėjimai negalėjo 
atlaikyti dešimteriopai didesnės 
jėgos ir turėjo trauktis visu fron
tu. Tokiai būklei esant. Pietų 
Afrika irgi atitraukė savo dali
nius iš Angolos. %ių judėjimų va
dai pareiškė savo dalinius ati
trauksią į džiungles ir iš ten ko
vosią prieš dabartinę valdžią. 
Dauguma Afrikos valstybių pri
pažino Angolos vyriausybę. Ne
trukus pripažino ir Europa, ne
išskiriant Anglijos ir Prancūzijos. 

Vakarų prestižas Afrikoje 

JAV pasaulio akyse praradęs 
prestižą. JAV reikalavimas Ango
loje sudaryti koalicinę vyriausy
bę iš visų trijų judėjimų atstovų 
Sovietų buvo atmestas, nepai
sant, kad tai grėsė įtempti santy
kius tarp abiejų valstybių. Ru
sai pasinaudojo prez Fordo ir 
kongreso nevieningumu ir ame-

VENEGUELOS LIETUVIAI VEIKIA 
Daug gražių švenčių - minė- ir Venecuelos LB pirmininkai: 

jonų surengia Caracas lietuviai.j Caracas (dr. P. Dambrava) Ma-
Caraco lietuvių bendruomenė racay (H. Gavorskas), Valen-
nedidelė, bet reikia džiaugtis, į cia (J. Kukanauza). 
kad ji aktyvi. Senimas dar ne
pavargęs, o jaunimas, nors ir 
be didelio organizacinio patyri
mo, rodo sugebėjimą ir norą 
garsinti Lietuvos vardą ir gra
žiai atstovauja mūsų tautybę. 

Vencuelos jaunime sugalvotas 
Šūkis "Lietuva nori būti laisva" 
daugeliui Venecuelos gyventojų 
padeda orientuotis ir suprasti 
Sovietų Sąjungos tikslus ir da
romą neteisybę tautoms, pate-

Programai vadovavo Danutė 
Statkutė de Rosales. Nesupran
tantiems lietuvių kalbos, ispanų 
kalba aiškino minėjime tikslą 
ir pristatė dr. Vyt. Dambrava. 

Dr. Vytautas Dambrava sa
vo paskaitoje priminė nepri-

l klausomybės metais padarytą 
į pažangą žemės ūkyje, pramo
nėje, prekyboje, švietime. Iškė-
lė reikalą jungtis Pabaltijo tau-

kusioms j jų orbitą, šauksmą Į toma> Pažymėjo Sovietų Sąjun 
"Lietuva nori būti laisva" Ve
necuelos jaunimas išgarsino I 
Prieš 3 metus ir šūkis, atspaus- d e n t * b u v o P " 1 * * * " * * ? * 

gos sutarčių nesilaikymą. 
Venecuelos respublikos prezi-

dintas mėlynam plastikinės me
džiagos trikampyje su geltono
mis raidėmis, buvo išplatintas 
tarp venecueliečių, ir lietuvių. 
Tą šūkį galima dabar matyti 
Lietuvių namuctee. automobi
liuose. Studentai lietuviai tą 
trikampį turi prisilipinę ant sa
vo knygų ir sąsiuvinių. 

Caracas lietuvių bendruome
nė šiais metais Lietuvos nepri-
klausomyl>ės atkūrimo sukaktį 
paminėjo labai įdomiai. Caracas 

j La Vegas seselių salezieieių ko-
rikiečių reikalavimų nepaisė. hegijos koplyčioje šv. Mišias at-

ma jūrinį kelią į Indiją. Vėliau j laisvinimo populiarus judėjimas 
jos pavyzdžiu sekė Olandija, šiaurėje ir rytuose, pilnos nepri-
Prancūzija ir Anglija, kurios už
valdė ir kolonizavo didelius Af
rikos ir Azijos plotus. II pas. ka
rui pasibaigus, sugriuvo Europos 
sukurtos imperijos. Vien tik užsi
spyrusi Portugalija tebelaikė savo 
kolonijas. Tačiau, norėdama iš
vengti vis didėjančio Jungtinių 
Tautų ir naujų Afrikos valstybių 
spaudimo apleisti kolonijas, 1951 
m. Portugalija jas paskelbė ''už
jūrio provincijomis". 

Kolonijų karas 
Nors portugalai sugebėjo pasi 

telkti čiabuvių talkininkų, jų val
dymui pasipriešinimas vis didė
jo, o 1960 m. jau prasidėjo ir 
ginkluota kova. Afrikos naciona
listai gana taikingai, išskyras Ke
niją ir Alžiriją, pašalino kitas 
Europos valstybes iš jų kolonijų. 
Bet ligi tol vykę taikingi protes
tai pasirodė neveiksmingi. Iš trijų 
Portugalijos kolonijų pirmoji at
virai sukilo -Angola. Tada žuvo 
490 portugalų naujakurių ir tūks
tančiai angoliečių. Nors tas su
kilimas buvo numalšintas, bet 
Angoloje susidarė trys atskiri na
cionalistiniai judėjimai, kurių 
ginkluotos jėgos iš pasalų pul
dinėjo portugalus. 1962 m. ango
liečius pasekė Gvinėja-Bissau, o 
1964 ir Mozambikas. Jie buvo su-

klausomybės tautinė unija rytuo
se. Etniniai ir religiniai skirtu
mai suskaldė tas grupes ir por
tugalai tą susiskaldymą naudojo 
savo tikslams. 

Tačiau ilgainiui Afrikos vals
tybių ir Nato spaudžiama, Por
tugalija ryžosi sutaikyti visus tris 
judėjimus ir iš jų atstovų suda 
ryti koalicinę vyriausybę, kuriai 
1973.XI.11 d. turėjo perduoti su
verenumo teises ir tuo baigti sa
vo valdymą. Bet tas anksčiau 
pasiektas susitarimas nebuvo vyk
domas. Mat, judėjimų vadai no
rėjo sau užsitikrinti vyravimą. 
Kadangi stipriausiai rėmė S. Są-

Buvusi Izraelio premjerė Goldą 
Meir nebesireiškia politiniame gy
venime. Tačiau ji parašė 500 pusla-

į pių atsiminimų knygą, kuri yra 
I įdomi ir mielai skaitoma. 

JAV sąjungininkai dar kartą nu 
sivylė jų pažadais. Zambija ir 
Zairas buvo pasiryžę (su JAV fi
nansine parama) neleisti Sovie
tams įsigalėti Angoloje. Dabar 
jiems ten įsistiprinus, Kubos ka
riai perkeliami į Mozambiką, iš 
kur, manoma, pradės karo veiks 
mus prieš baltųjų valdomą Rode-
ziją. Kadangi Rodezijos vienoks 
ar kitoks likimas labai rūpi Pie
tų Afrikai, paskutinei baltųjų vai 
domai sričiai, labai galima, kad 
į karą bus įtraukta ir Pietų Af
rika, o tada juodoji rasė kovos 
prieš baltąją ir į to karo eigą vie
naip ar kitaip įsivels ir didžio
sios valstybės. Jau dabar prez. 
Fordas pareiškė, kad, jeigu Kubos 
daliniai bus panaudoti kuriai ki
tai tautai "išlaisvinti", JAV ne
liks abejingos. 

Mozambikui ir Angolai gavus 
nepriklausomybę, Rodezija ir Pie 
tų Afrikos respublika yra juodųjų 
valstybių apsuptos. Ypač pavo
jinga būklė Rodezijos, kur 
270,000 baltųjų valdo 6 mil. 
juodųjų. Nemažiau Portugalijos 
pasitraukimo yra paliesta ir Pie
tų Afrikos respublika,' kuri su 
Mozambiku ir Angola turėjo 
bendras sienas, ją skyrusias nuo 
juodųjų valstybių. Dabar buvu
sio saugumo ji jau nebeturi. Juo
doji Afrika yra pasiryžusi visą 
žemyną išvaduoti iš baltųjų val
dymo, išlikusio dar dviejose Af
rikos žemyno srityse 

laikė Venecuelos lietuvių kun. 
Antanas Perku rnas, buvęs mo

kinys kun. dr. Joe Cansoni, ei
nąs diretkoriaus pareigas Don 
Bosco kolegijoje Altamiroje (sa
leziečių gimnazija). Kun. Jose 

mo telegrama ir prašoma, kad 
Venecuelos atstovas Jungtinė
se Tatuose iškeltų mintį, kad 
būtų sulaikytas Lietuvos gyven
tojų persekiojimas dėl tautinių 
ar tikybūiių įsitikinimų, kad So
vietų Sąjunga atitrauktų iš Lie
tuvos savo kariuomenę ir leistų 
Lietuvos gyventojams demokra
tiškais rinkimais nustatyti savo 
valstybinę tvarką. Rezoliucija 
susirinkusiųjų priimta ilgai trun 
kančiais plojimais. Kitų tauty
bių atstovai, dalyvavę tos dienos 
'šventėje, sveikindami mus, taip 
pat vieningai pasisakė už nepri
klausomą, demokratinę ir lais
vą tautų gyvenimą. 

Solistė Roma Mastienė, paly
dint prof. Pablo Manelski (ži
nomas pianistas sostinėje), už
būrė visus savo dainavimu. Jos 

Cansoni visiems p a U k o d i d e i n - : m a l o n u g b a l s a s k l a t o j a : n S i 
spūdį savo pamokslu ir sustip-, ^ n e s u p r a n t a n . t i e m a U e t u v i ų 
rino mus mūsų viltyje, kad Lie 
tuva vėl bus nepriklausoma ir 
galės būti naudingas narys lais
vę mylinčių tautų tarpe. 

kalbos, gėrėjosi dainomis. 
Prof. Donato Jakavičiaus 

meistriškumas smuiku Venecue-
! los lietuviams gerai pažįstamas. Chicagos Lietuv-ų operos so- | J a u d a u g ^ J į J J J J J J £ 

listė Roma Mastienė. pianu pa 
lydint profesoriui Pablo Ma
nelski, pamaldų metu pagiedojo 
keletą giesmių. MiMos buvo baig 
tos Lietuvos himnu. 

tuviškas šventes, ir per šią šven 
tę, jo pasirodymai buvo šiltai 
sutikti. 

Antrąją minėjimo dalį, kuri 
vyko prie koplyčios esančioje 
seselių saleziečių salėje, pradė
jo Venecuelos LB pirm. inž. .VI. 
Venckus, pasveikindamas susi
rinkusius. Sugiedotas Venecue
los himnas. Scenoje buvo Ve-!' 

Capricio - Sigfrido Erhardis 
atliko trys muzikos profesoriai: 
smuikas — Donatas Jakavičius, 
violenčele — Karei Adamčik, 
piano — Pablo Manelski. 

Valensijos ir Caracas jauni
mas pašoko po vieną tautinį šo
kį ir vieną šekį bendrai. Vaien-
—jos šokėjus naruose Aurelia necuelos ir Lietuvos vėliavos., „ , • . . . . -r _ . . . . T . ,. . ! Zalnienute - Ross, Caracas — Lietuvos Vytis, prezidiumo sta- . _ . . . _, . , , . . T • • • inz- Julius Guiga, 

las buvo papuoštas Lietuvoje ~ 
išausta staltiese su įrašu: "Lie-j Minėjimo aktas, nors užsitę-
tuva mano gimtinė", ant stalo sė gana ilgokai, bet visi atsi-
lietuviško stiliaus kryžius su j lankę į šventę buvo patenkinti, 
klūpančia prie jo lietuve mo- -•• galėję taip puikiai pralesti sek-
terimi. į madienio popietę. Po minėjimo 

__ . , . , , . ..Įbuvo vaišes šv. Kazimiero Lie-
Prezidiuman buvo pakviesti!. . . . . . . r , , . . . i tuvių centro salėje, kurias pa-Venecuelos vyriausybės atsto-i 2 J T . ,. 1 . , •. 

• ruose Caracas lietuvių bendruo
menės moterys. 

Petras Kriščiūnas 

vas La Vegas civilinis viršinin-į 
kas Max Rutz, estų, latvių, len-j 
kų, ukrainiečių, vengrų atstovai 

TIRONŲ NAGUOSE 
O kiek šiandien tokių plėšikų ir kraugerių vokie-

į čių gestape? Kiek daug jų gavo "patyrimą" ir "išsi-
Į lavinimą" Lenkijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandi

joje. Danijoj ar Norvegijoj? Kiek išskerdė jie ten ne
kaltų žmonių, kiek kraujo ir ašarų ten buvo išlieta? 
Su tuo "dideliu patyrimu" jie šiandien siautėja ma
no tėvynėje, žudo mano brolius ir mane. O gal šie 
abudu budeliai dalyvavo ir Palangos nelaimingų žydų 
žudyme, gal ne vienas žiedas ant komisaro rankų ir 
iš Palangos, mano tėvynės numautas nuo mirštančių 
ar lavonų rankų? 

Tokios mintys lydi mane, žiūrint į šį didžiojo 
Reicho Klaipėdos gestapo komisarą Wischotterį ir jo 
ištikimą ir klusnų tarną Behrentą, kuris vis dar mo
kosi šėtono gudrybių iš savo viršininko. 

Tyla prieš audrą— 

Sėdžiu vieną ir antrą dieną po paskutinio nakties 
tardymo, grasinimų ir akystatos su Pakutinsku. Pra-

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

49 
Apie dešimtą, gal vienuoliktą valandą vakaro vėl 

sugrįžo, šį kartą nauja uniforma, su visais blizgu
čiais, pora medalių ant krūtinės. Šį kartą ilgiau bu
vo, rėkavo ir plūdo mane. Iš šių kelių eilučių gali
ma susidaryti vaizdą ir nuomonę apie "didelį poną", 
Klaipėdos gestapo komisarą. Vėliau sužinojau, kad jo 
pavardė Wischotteris. Iš kur ta prabanga? Klaipėdos 
komisaras gestapo vadovybės eilėse labai mažas pa
reigūnas, nes Klaipėda šiuo metu užkampis, pats Vo
kietijos pakraštys. Be to, vėliau paaiškėjo kad ir labai 
mažo išsilavinimo, gal tik vokiškos pradžios mokyk
los pakako. Bet kilus karui su Lenkija, kaip eilinis, ma-1 e i n a ^ , : , , , r . , _ .P „. ^ 
žas policijos pareigūnas buvo pasiųstas į Lenkiją. Ten, ^ n a k t i , i a m k a n k i n i m u i > netempia kalėjimo laiptais 
gerai skerdė lenkus ar Lenkijos žydus, plėšė nelai
mingų žmonių turtą, maustė nuo žudomųjų rankų pirš
tų, o gal net nuo lavonų žiedus, išrengė ju drabužius, 
vertė nuogus lavonus į duobes. 

Šiandien jis rengiasi jų drabužiais, ant savo kru
vinų rankų mūvi nelaimingų žmonių žiedais. Plėšė ne 
tik sau, bet ir savo viršininkams. Už šiuos "nuo
pelnus" gavo paaukštinimą —Klaipėdos gestapo ko
misaro vietą, gtai kokia asmenybė, iš kur *"• cažūs 
nauji drabužiai ir šie auksiniai žiedai. Tokios asme-

žemyn. Gerai žinau ir jaučiu, kad temps ten dar ma
ne, kankins jie mane, gal dar žiauriau, negu iki šiol, 
todėl neramios ir pilnos rūpesčių tos dvi dienos. Jau
čiu ir laukiu kažko baisaus, ko iki šiol dar nepaty
riau iš savo tironų. 

Tiesa, truputį apgijo veidas, mažiau skauda žar. 
dikaulius. Nors ir palengva, galiu kramtyti bent sriu
boje išmirkstą duoną, galiu valgyti. Pasižiūriu į veid
rodėlį. Nors ir sukapotas veidas, bet sutinimai trupu
tį atslūgę, mažiau skauda nugarą, pečius. Bet taip ne-

Apskaičiuojama. kad iki 1985 
metų kiekvienas automobilis plas
tikos turės nuo 250 iki 350 svarų, į nybes rankose aš šiandien esu. Tokio komisaro ir j o ! ramu... Kažkas baisaus prieš akis.. 
o 1990 metais jau turėa net 500 į sėbro Behrento aš šiandien esu terorizuojamas a" kan- i 

L. Į trinamai 
Išaušta neramus trečios dienos rytas. Tuoj po 

pusryčiu, šį kartą tempia mana laiptais žemyn ji ka

lėjimo raštinę. Nustembu, kad šiandien iš ryto. Hd Šiol 
vis tempdavo vakarais, ir tada ištisas naktis praleis
davau gestape Behrento naguose. 

Kalėjimo raštinėje šį kartą šėtonišku žvilgsniu 
pasitinka mane Behrentas. 

— Kaip išmiegojai? — klausia vokiškai mano ti
ronas. 

Žodžiai pilni pagiežos, neapykantos ir sarkazmo. 
— Ačiū, — atsakau. 
Tuoj vėl grandinės ant rankų ir vėl į pragaro na

mus. Tik įstūmęs į savo kruvinąjį kambarį, tuoj košia 
pro dantis: 

— Šiandien pakalbėsime rimčiau. 
Tyliu. Renkasi, ka3 jam bu3 reikalinga "tardy

mui". Tarp kitų daiktų pirmą kartą pasiima "steką". 
Nujaučiu, iš kur ji pas jį atsirado, jaučiu, kas yra 
areštuotas. Taip, tai Rymeikis, tai asmuo, kurio labiau
siai bijojau. 

Tempia mane į trečią ar ketvirtą aukštą. Ten ke
letas kambarių. Kiekviename po stalą ir kelias kėdes. 
Šiuo metu ten nė vieno žmogaus, atrodo, visi kam
bariai tušti. Gal jie ir naudojami tik žiauriems tironų 
siautėjimams, kad niekas nematytų ir negirdėtų. 

Stoviu ramiai ir laukiu. Palengva prie manęs ar
tėja mano budelis Behrentas. Žiūri į mane. Rankoje 
laiko savo grobį "steką". Nė žodžio netaręs kerta ja 

I man per galvą, per veidą, per pečius. Kerta, daužo 
mane be sustojimo. Įniršęs, it žvėris įsiutęs. Kapoja 

! mane iki uždusimo. Jaučiu, kad per veidą teka krau-
; jas, kur nors prakirto veidą ar galvą. 

Pagaliau košia pro dantis: 
— Ar jau užteks, ar dabar jau pasakysi teisybę ? 

(Bu» daugiau) 
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1976 m. kovo 21 d., sekmai 
2:30 vai. popiet 

J A U N I M O C E N T R E 
Rengia MARGUTIS 

PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJE y DUETŲ IR SOLO DAINŲ KONCERTAS 

RIMAS STRIMAITIS, lyrinis tenoras, VACLOVAS VERIKAITIS. bosas-baritonas 
JONAS GOVĖDAS, akompaniatorius I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l I l H I I I I H I l I iiiiiiiuiiiiiitiiniiiniiiiiiiinuiiiaiiiiiiHii' 

Visi kviečiami dalyvauti. 
Bilietai gaunami Margučio 

raštinėje, 
2422 Wect Marcpiette Roai 

Teief. — GR 6-2242, GK 6-2271 

: ^ 

^ 

DETROITO 2IMOS jos Plechavičienės atminimui iki pat susitiko su Ateitininkų Fe- Į turėtų jausti pareigą už Algi Za- raštį skaitė Alma Lėlytė 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Londone, Ont. Taipgi yra pa
kviesta dainuoti Phiiadeiphijoje, 
Chicagoje ir k i tur . Detroito, 
Windsoro i r visų artimųjų apy
linkių lietuviai maloniai kvie
čiami šiame koncerte dalyvauti. 
Ypač kviečiamas lietuviškas jau
nimas. 

Koncertas įvyks 4 vai. p. p . 
W. Lowe vid. mokyklos audito-
rijume, 874 Gilles Blvd. (Giles 
Biv& ir Paren t Ave. sankryžo
je) 

Išlaidoms padengti aukos: su
augusiems — 3 dol. ir vaikams 
(iki 12 metų) — 2 doL ve 

Iš Detroito JAV 200 metu 
sukakties Lietuvių komiteto 

veiklos 
Kovo 6 d. įvyko komiteto po

sėdis, kuriame buvo svarstyta 
JAV 200 metų suplanuotos prog
ramos, jų finansavimas ir sudary
ta Finansų sekcija šios sudėties: 
pirm. Vacys Urbonas, vicepirm. 
Alfonsas Juška, vicepirm. jauni
mo reikalams Gintė Damušytė, 
sekr. Cicilija Balsienė, ižd. Vladas 
Staškus. 

Gyvendami šiame krašte, nega
lime užsidaryti tik savo ratelyje 
ir nesirūpinti tuo, kas vyksta ap
link mus. Mums, kaip ir kitoms 
etninėms grupėms, yra puiki pro
ga parodyti kitataučiams, kuo 
mes šj kraštą praturtinom, kokį 
įnašą i jo kultūrinį, ekonominį 
gyvenimą įnešėm. Parodyti kiek 
žymių mosklininkų, menininkų, 
sporto žvaigždžių davėm. 

Detroito Lietuvių 200 m. su
kakties komitetas yra užsiplana-
ves šiuos darbus: 

1. Gegužės antrą dieną Detroi
to miestas ruošia milžinišką mo
torizuotą paradą, kuriame daly
vaus ir lietuviai su viena moto
rizuota platforma. Platformos 
projektas jau baigiamas paruošti, 
bet sumontavimui ir išpuošimui 
komitetas neturi lėšų. 

2. Gegužės 16 d. 3 vai. p.p. 
Fordo auditorijoje ruošiamas di
dingas Čiurlionio Ansamblio kon 
trertas. Bus mišrus, vyrų, moterų 
chorai su solistais. Bus tautiniai 
šokiai, instrumentalistai ir kank
lių muzika. Atvyks 90 gerai pa
ruoštų menininkų. Ciurlioniečiai 
šiam koncertui jau senai ruošia
si. Komitetas tiki, kad visi Det
roito, priemiesčių ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai ne tik patys da
lyvaus, bet ir pasikvies bendra
darbius, draugus, kaimynus ame
rikiečius. 

1 Visą rugsėjo mėnesį T a r p 
tautinio instituto tautybių salėje 
vyks Iretirvių paroda. Salės vi
daus sienos ir keturiasdešimt vie
na parodų spintos bus panaudo
ta garsinimui Lietuvos vardo. 
Kiekviena organizacija atskirose 
spintose galės pavaizduoti savo 
veiklą. T e n turės atsispindėti viso 
lietuviško gyvenimo apraiškos: 
Tautodailė, kultūra, istorija ir 
daug kitų sričių. Tai bus mūsų 
visų paroda ir, su šios apylinkės 

Jietuvių parama, galėsime ją pa
daryti didingą, prasmingą ir nė 1 

pamirštamą. 

4. Rugsėjo mėn. Tarptautiniai 
me inrtitute duosime vietinių 
meno vienetų programą: Tatftr-
Ttfus Šokius, dainas, kanklių mu
ziką. Parodysime skaidres ir ftl-
mus i! Lietuvos. 

5. Parodos motu suruošime lie
tuviška valgių pietus ir kavutę. 

Visi šie darbai, jei norim pada
ryt! {spūdį kitataučiams, reikaląu-
ia lėšų. Deja, kol pinigų neturi
me, negalime išvystyti veiklos. 
todėl ir kreipiamės į visus geros 
• a\i<* Uttuviu*, Statydami, di
desnėmis ar mažesnėmis auko
mis, komiteto darbį paremt i 
12 Detroito miesto 200 nv sukak

ties komiteto jokios finansinės pa
ramos negauta ir nėra vikies gau
ti. Bicentennial komiteto veik
lai finansuoti sudaryta iš Įvairių 
organizacijų atstovų Finansų sek
cija, kuri darbą pradėjo kovo 7 d. 
Aukų rinkimo vajaus metu , Fi
nansų sekcijos nariai ir riiikėjai 
sekmadieniais budės su aukų la 
pais prie visų lietuviškų bažny
čių. Išeidami iš- jų nepamirškite 
trumpam sustoti prie aukų rinkė
jų ir įteikti savo skirtą auką Bi
centennial komiteto renginiams 
paremti. Detroito lietuviai iki šiol 
buvo dosnūs, rifcimės bus dos
nūs ir šiuo kartut 

***• Vacys Urbonas 

VIEŠAS SUSIRINKIMAS 

Kovo 21 cl., sekmadienį, 12 vai. 
įvyks Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre viešas susirinkimas, kuria
me bus sudarytas Algio Zaparac-
ko kandidatūrai j ' J A V kongresą 
remti Lietuvių komitetas. Visi 
Icviečiami dalyvauti! 

PRIPILDYKLME SALE 
LIETUVIU F O N D O 

KONCERTE - VAKARIENĖJE 

450 dol., dabar įmokėdama 100 deracijos vadu dr. P . Kisielium. 
dol. Zinaida Iljesevičiūtė savo 
brolio Stepo Iljeseviciaus atmini
mui įnašą padidino iki 200 dol., 
dabar įmokėdama 23 dol. Čia tik 
pavysdys, kaip detroite lietuviai 
subruzdo stoti i LF, kad greičiau 
būtų sudėtas antrasis milijonas. 
Bravo detroitiečiai! 

— Kalbės Liuda Rugienienė. 
Kovo 21 d., sekmadienio rytą, 
kalbės Liuda Rugienienė per A-
merikos liet. balso radijo valan
dą Lietuvių fondo reikalais. M.St 

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS 
Studijų dienos 

Kovo 19-21 d. Detroito moks
leiviai at-kai kartu su Clevelan-
do mo ksleivių at-kų kuopa ruo
šia studijų dienų savaitgalį Dai
navoje. Pagrindinė tema bus 
"Moralė". Labai daug mokslei
vių at-kų iš kitų JAV ir Kana
dos draugovių ruošiasi atvykti . 
Lietuviškos tautodailės paroda 

Kovo 27-28 d. vyks Juozo Ja -
siūno ir Viktoro Veselkos lietu
viškos tautodailės darbų paro
da Kultūros centre. Paroda a t i 
daroma kovo 27 d. 6 v. v. i r tesis 

Lietuvių Fondo Detroito va- i* 1 , k o v o 2 8 d ' n u o £ į* ; į Ji 
jaus komiteto'ruošiamas koncer- £ į Pc[?)et}*- K o v o f& tą 12 v a i 
tas-vakariene, kurio programą i š - 1 b u s ė d a l u s parodos atidary-
pildys solistai Dana Stankarrvtė,! J į * » menininkų pristatymas. 
Stasys Baras ir Jonas Vaznelis, i V l k t o r a s Veselka daugiausia 
akompanuojant mužikui A l v v d u i ' r e i š k i a s i m e d ž * ° drožiniais, o 
Vasaičiui. sparčiai artėja: K o n - 1 J u o z a s Jasiūnas - tautinio me-
certa^vakarienė bus kovo 27 d . , j n o audiniais. Abiejų darbai bus 
7 vai. vak. Kultūros centre. Nors | s t a t y t i s. m. rugpiūčio 1-8 die-
susidomėjimas yra gana didelis, į n o m i s Phiiadeiphijoje įvykstan-
bet iki šio laiko vra rezervuota c i a m e Eucharistiniame kongre-
m 30 stalų. Taigi 10 apvalių ir * * *ėJ i] 

8 keturkampiai stalai d a r neuž
pildyti. Prie vieno stalo telpa po 
10 žmonių. Taigi salėje dar gali 
tilpti 180 asmenų. Ma istas ir gė
rimai bus paduodami an t stalo. 
Bufeto nebus. Su Šeimininkėmis 
susitarta, kad kiekvienas galės vai 
gyti kiek norės, bet mums reikia 
pranešti dalyvių skaičių, kad ži
notų kiek maisto pagaminti. 

Vakarienės metu kalbės Lietu
vių Fondo valdybos pirm. dr. An
tanas Razma iš Chicagos, o kon
certas bus toks,- kokio greitai 
Detr-otte neturėsime. Tad. Lietu
vių Fondo Detroito vajaus komi
tetas ragina visus kuo greičiau 
rezervuoti stalus ar įsigyti bilie
tus. Stalus rezervuoja Martynas 
Stonys, Stasys Garliauskas ir Bro 
raus Girnius. Vytautas Kutkus 

T R U M P A I 
— Gubernatorius rems Algį Za-

paracką. •Michigano valstijos gu
bernatorius MHliken kalbėjo su 
Algiu Zaparacku it pažadėjo jį 
remti kaip respublikonų kandi
datą 17 distriktui į kongresinin-
kus. 

— Didžiausias susidomėjimas. 
Lietuvių fondo koncertu, kuris 
bus kovo 27 d. Kultūros centro 
salėje*. 

Neužsakytų stalų liko mažai, o 
pavieniai detroitiečiai nuolatos 
sfeamMria telefonu teiraudamiesi, 
ar dar turime atliekamų vietų ir 
bilietų. Bijoma, kad visi norintie-
jl nettlp^me, nors sale didelė. 

— LF pOsedfe. Lietuvių fondo 
vajaus komiteto posėdis bus kovo 
18 d., ketvirtadieni, 7 vai . vaka
re, pirm. Vyt. Butkaus namuose 
Visi komiteto nariai 
būtinai dalyvauti. 

studentai ateitininkai. 
Šv. Kazimiere šventė 

Ateitininkų organizacijos jau
nimo vienetai dalyvavo organi 
zuotai šv. Mišiose kovo 7 d. Die
vo Apvaizdos parapijoje, atiduo
dami pagarbą savo globėjui šv. 
Kazimierui. 

Jaunučiai 
Kovo 21 d., sekmadienį, 3 vai. 

p . p. Damušių bute įvyks jaunu
čių at-kų susirinkimas. 

Jauniai 
Jauniai at-kai kovo 7 d. savo 

susirinkime paminėjo šv. Kazi
miero šventę, šiuo metu mergai
t ė s D. Mičiūnaitės priežiūroje 
mokosi austi tautines juostas. 

Moksleiviai 
Detroito moksleiviai at-kai iš

leido savo tradicinę laikraštėlį, 
kuris vadinasi "Jaunystės šauk
lys" , šių metų redaktoriai Eli-
gijus Lelis ir Vida Nakai te . 

Moksleivių At-kų sąjungos 
centro valdyba 

Kovo 13 d. MAS centro val
dyba išleido šių metų ketvirtą 
aplinkrašti . Tame aplinkraštyje 
buvo dar priedas: moksleivių a t -
kų rūbo apybraiža. 

Dr. Kęstut is Kebtys ir Lilė 
Gražulienė, MAS centro valdy
bos nariai ideologiniams reika
lams, ruošia vasaros stovyklų 
programos projektą. Tafp pat ža 
d a prisidėti Kęstutis Girnius, 
Ateitininkų Federacijos narys. 

Sausio 31 d. Linas Hikulio-
nis ir Vitas Sirgėdas, MAS cv 
nariai, dalyvavo Clevelando 
ateitininkų literatūros vakare. 

Vasario 21-22 d. Joana Kurai-

MAS cv pakvietė Jūratę Kro-
kytę iš Rochesterio būti Rytų 
apygardos ryšininke. 

Ateitininkų šventės 
Gegužės 1-2 d. įvyks ateitinin

kų metinės šventės — Chicago
je Clevelande ir Hamiltone. 

Detroito at-kų šeimos šventė 
įvyks birželio 6 d. Dainavoje. 

Vasaros stovyklos 
Dainavoje 

— Moksleivių at-kų stovykla 
įvyks Š.m. nuo birželio 20 d. iki 
liepos 3 d. 

— Jaunučių a:4cų stovykla 
įvyks nuo liepos 4 d. iki liepos 
17 d. 
VVasagoje 

— Moksleivių ir jaunučių at-
kų stovykla įvyks nuo liepos 18 
d.- iki rugpiūčio 7 d. 
Neringoje 
' — Moksleivių at-kų stovykla 

įvyks nuo rugpiūčio 15 d. i$a 
rugpiūčio 28 d. 

— f moksleivių ir jaunučių 
at-kų vasaros stovyklas Dainavo
je sutiko atvykti mužikas Faus
tas StrOlia, pravesti dainavimą. 

Studentai 
—Balandžio 4 d. sekmadie

nį, 4 vai. p.p. įvyks studentų 
at-kų susirinkimas. Vieta bus pa
skelbta vėliau. 

— Kovo 11 d įvyko studen
tų at-kų valdybos posėdis. Valdy
ba tarėsi einamaisiais reikalais, 
jų tarpe studentų at-kų kandida
tų paruošimu. 

Algis Zapareckas pas 
studentus ateitininkas 

— Vasario 29 d. sekmadienį 
įvyko studentų at-kų susirinki-

paracką balsuoti. <gd) 

J A U N I Ų SUSIRINKIMAS 
Sis mūsų susirinkimas buvo 

skirtas šv. Kazimiero minėjimui. 
Pradėjome malda, kurią pati su
kūrė ir skaitė Rasa Veselkaitė. 
Po to buvo pasikalbėjimas apie 
šv. Kazimierą ir jo šventę. Po 
pašnekesių, Dainius Skiotys skai
tė eilėraštį apie šv. Kazimierą. 
Violeta Doveinytė fleita pagrojo 
dvi giesmes. Savo sukurtą eilė-

Pasibaigus programėlei, buvo 
referatų paskirstymas. Tema — 
'"Velykos" buvo duota parašyti 
Laimai Pikūnaitei, "Pavasaris" — 
Eglei Baltrušaitytei, "Velykų pa
pročiai" —Violetai Doveinytei 
ir "Kaip atrodo Lietuva?" — A-
rūnui Kebliui. Po referatų paskirs 
tymo sekė darbeliai. Berniukai 
drožinėjo savo vaizdus, o mergai
tės audė juosta* - . .. - - -

Alma Lelvtė 
_ 
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Vlado Vailionio 
partizaninis romanas 

"Likimo Audrose", 
vaizduojantis pilną' !5$!kijbs* partizanų 
veikią, jau baigiamas spausdinti. i&*įr-
ga b*is virš.300 pusi., kietais virseiias. 
Karna 7 doL Prašoma užsisakyti pas 
autorių. Priimami tik apmoksti užsa
kymai. 

V. Vailionis 
24S Sunvs ide Ave. 
Munster, Ind. 4 « 2 1 

iiiiimuiiiiHHimHinmiiiuiniHuiMUut 
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C L A S S I F I E D G U I D E 
R E A L E S T A T E R E A L E S I A T E 

Krautuvė parduodama a r išnoomo- Prie 72-os ir Maplewood parduoda-
jama. Tinka bet kokiam bizniui ar- i mas 5 kamb. (2 mieg.) mūro namas, 
ba 8usirinkimains salė. (7400 kv.! Gazo Šilima. Žemi mokesčiai. Ne-
pėdų). 2615 W. 63rd St> Skambint brangus. 737-8161 
925-1711 

CRYSTAL LAKE 
I R A P Y L I N K Ė S E 

Namai — Bizniai — Sklypai 
Žemė investavimui 

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

Laima Kinderiene 
Ofiso feL 312—689-5561 
Narni? teL 815—459-3758 

IR GYVENKIME CIA 
Arti 73 be CaUfonria. 20 metą pul-

Kua S kamb. 2 aukštų m&ras. 2 au
to mūro garažaa. Patrauklus gyventi 
$23.300. 

Savistoviam profesionalui ar kiek
vienam žmogui galima grerai pirkti 2 
aukštų mūro nam*. liuksus 6 kamb 
butas ir modernus biznis. Namas sta
tytas prieš 1S metu. Beveik priefi pat 
Marąuetve Pk. $88.000. 

2 butu pulkus mūras tr 2 auto ga
ražas. Marąuette Pke. Arti mūsų 
$27.900. 

• kamb., ka ip naujas Huksu* 
mas V . Petrul iu b u t e . S u s i r i n - ; "vaneh". Z virtuves, 2 vonios. Nauji 
, . . . . . . , AI • • karpetai. Arti Brighton Pko. Galite 
kimo paskaitininkas buvo Algis; crett užimti »s*.50« 
Zaparackas, kuris dalinosi savo j J * * * * £ £ g £ ? S , 4 C 
įspūdžiais iš savo kelionės Lietu- luette pke. $66.000. 

. T. j - • . • . . ,.-, ' Modernus 4 butu maras . 2 a-ato 
VOje. j!S parode j a u n i m u i ir t l l - mūro garažas Atskirt nauji Šildymai 
ma, kurį pats nusuko būdamas < g £ - $^ r

<00
<

0
5admonin*- A r t l ^ ^ 

Lietuvoj . T a r p k i tko , Alg is Z a - a butu modernus m a r o namas su 
, . . j, j - j . caražu. Atskiri šildymai. Rami graži 

parackas šiuo metu kandidatuo- catvs Mamuetto Pk* $s«,6eo. 
VALOIS REAL ESTATE 

2825 W. 71st S t , teL RE 7-72961 

iiiiiiiiiiiiiiiiiHiniimiiHiiniiiHiimiiiiin 
BUTŲ NTOMAVTMAS 

Varnu pirldmas — Pardavimas — 
Valdvnas 

Drandiraai — b e o n e Tax 
NotarialM — Vertiniai 

BELL REALTY 
J . B A C E V I Č I U S 

9458 8 . Kedzie Ave. — 778-2238 
niuummumn 

3 BĖDROOM BRICK. Ceramic tile 
bath. Finished bsmt. New Stove & 
refrigerator. Storms and sereens. 
Carpetmg. Near £ l s t Placo-*nd 
Lawadale Ave. Jfigh 30'a 

284-2198 ©T 582-2430 

BEVERLY SH0RES, IND. 
Former model home, 3 or 4 bed-
rms. Large corner lot. Mortgaįte 
balance can be assumed. Only- ~ -
$24,800. - ' O* , -
BUBOIS KEALTY - 219-872-6467 

DĖMESIO! 
Nemokamai atiduosiu 2-jų metų vi-
thtfemio dydžio šunelį-į geros as
ams. Geras prie vaikų. Skambint 
rytais iki 1 vai. arba po 4 popiet 
teL 776-8981 - * ' 

HELP WANTED VYKAI 

TML0R - PRESaSl" 
. I2ČPERIENCED. 

Mušt speak a little Bnglisk. 
S110 per week. 
CaU TA 9-2497 

Ask Mr. Norman 

TtiKVOMMAMA..-- 1XK KENT 

! Gražus "custom" mūras, 
i 2 po 2 miegamus; vienas vieno rme-
į gamo. Atskiri šildymai. Didelis 

kampinis sklypas. Tik 18 metų se
numo. 2 maš. mūr. garažas. ApyL 
71-os priešais Marąuette pko. • 
»2£2. 
M«r. bangalow. Užimkite šį erdvų 
8 kamb. mfir. banga!ow su uždaru 
poTČHi- Pilnas rifiya ir pastogė. 
Plraa 2 tnas. garažas. Kama — 
$29,900. #243. 

OAKFtELD RIDGE REAL 
ESTATE 

6921 W. Areber Ave, — 586-3434 

• •• \ IŠNUOM. 5 kamb. butas 2"-me auks-
3 butai: | te Marąuette Pke'., nuo'bal. l ' d . 

vyresnio amžiaus-seimai. Skambint 
nriea-piet ©25-5670 *-: 

MISCELL\NEOUS 
, M » M M > » » M » * « < 

i . — ' —i ' • 

V/z rooms for reat. 
Near 60th Plaee St rfcman Ave. 

Call 335-4958 > » 
• — • ' ' ' 

Išavora. 4 kamb. butas, 2 mieg. !-
me aukšte ii kiemo. Be baldų. Pečių 
apšiM. Patiems mokėt už gazą :.r 
elektrą. Suaugusiems. Jokrą gyvuletlį. 
185 mėn. fa'žstertas reikalingasr 

281-4758 ' 

4 reem apt 2 bedrms. lst flotnrear. 
Unfurnisiied. Sttwe heat. Pay «wn 
atrtities. Aduks. No.pets. SK.0O per 
mon. Security deposit reąu&ed. mm 

]a f JAV kongresą Jaummas virš 
!8 metų. gyvenantis jo distrikte, 

SIUNTINIAI ! LIETUVA 
Ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4065 Archer Ave, 
Chicago. DL 60682, tele*. 927-S980 

MISCELL\XEOUS 

> » r « » » M M i • » » « « ¥W* *•*-* » * » » « 

Ką tik išėjo iŠ spaudos 
Anatolijaus Kairio komedijų 
' rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S K O M E D I J O S 
L KU-KTJ, 3 v. komedija 

2. DIDYSIS PENKTADIENIS, 
$ v. komedija 

S. RŪTOS IR BIJŪNAI. 
S • . komedija 

DiOBtravo dail. Z. Sodeikieae, 
' 2*4 pusi., kaina $5.00 

Užsisakyti: 
D R A U G A S 

4545 We*t 6Std Str. 
Chicago. IM. 60629 

M ' ' 
— 30% pigiau mok&rtte 
noo «cniea te atrtonįO-

M. A. i I M K U S 
REAIi ESTATE, KCHTAltY PtJBUC, 

n r c O M E TAX BERYTCE 
4259 S. Maplewood, teL 254-7430 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIU iškvietimai. pildomi 

PIIETTBftS PRAŠYMAI ir 
kitokį blankai. 

10<& — 20% 
ag apdranda 
MUe pas 
F R A N K Z A P O L I S 

320S'^ Wcat »5tfc Street 
Crncago, nMnots 

Telet. GA 4-8«64 
I l t M M M M M » M » > » M » I 
Į _ ^ — • -

j 1 ^ 4 ^ 4 4 4 • » • » • • • • +^*-+.*^+.*~+*±.*~+-*r 

M O V ! N G 
vF.RtNAS p*-.rV-ran<;rr» h»ld«« tr Vi 
tas daikrij'*- ir iš toti roiesfa le»d.-

TEI.EF. - WA i-s*m 

TELEVIZIJOS 
M 1 G L I K A S T V 

Spalvotos ir paprastos 
"RADW*I, 

Stereo ir oro vėsintavai 
FMdavtesRu ir teiąms 

M I G L i N f t S T V 
3846 W. 89th Sfc, t * . 716-1486 

tnimiHIMlHllIflIlIlIlHIIlUMHIl 

PLUMBING 
Vonių, virtuvės sinkų ir vandens šil
dytuvų specialistas. Virtuvės ir vo-
tėcm kabinPtal. Keramikos ir kt. 
plytelės. t5tess broeks, Sinkos 
vaaaedžiai išvalomi «lsktra. Kreip
tas po 6 vai. vak. 

SERAPINAS — 778-6266 

OOOOOOOOOOOOOOOOO' 
I t batų n B r u | vjdc nuoCicsrc 

Ave. Viri $19,060 pajamų. Semi mo 
jcasčiai. Puikus investavimas. 

Gerai tfiaOrytas 4 puoS. batų mūr 
Geros pajamos. Savininkas tommtKįk 

Naujesnis mftr. btmcalow. 4 kamb 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuj 
MOr. garažas. I vak. nuo Kedzie. 

Š I M A I T I S 

t ė , MAS cv narė, buvo Toronto 
Tcviečiami, ateitininkų 25 metų veiklos šven HiH»«HifW«iHiMiiiiiHinimimiiiiniiiH 

tėję 

2951 W. 63rd 
| OOOOOOOOOOOO-

R E H T Y 

«t. 4SS-7S7* 

i brangtai & waasa HpaŠpMst t ,^ 
m ^ M O * p \ R C E T > FJSPRES? 

SIUNTINIAI | LIETUVA 
i SSOl •«•. SStti SC. CUicnr- [0 M^>J9 

TeL WA 3-27S7. 2:»s M 

M \RU \ N O R U K r F . V f 
\ \ T \ I T » c .* I" K.M *«R \ » 

<• » II ! ! • ' M ' * ' ' I ' C T I i y • 

Labai pageidanjamos geros rOAlca 
p r e k e i Maistas 15 Eni*ofW<s «anWTm. 
2608 W. SSth St., ChJcago. m. 6062* 

TEL. — WA 5-2787 

Maža lietuviška dovana 
vUniOtė > etuvSkuose namuo

se tdretų bQtl Bfettfviaka veHa-
fa. Nėra vietos dainai didesnei 
vėliava- iSkabinti, bet ^ l i a a 
laikyti rraža T^'vr.-ikp a::t rašr-
Tiojo stalo Galina ir bet padą-

Iryti gražia kembinaciją su 
' kmeriko? vėliavuke. DieriraSclo 

T ^ u g o ' ' " -5 -ninis* racija 
srj^aį.-4-' —-Viaa 
rė'iavaV-^a. kv:i U<rLnvoa r ' ^ a -
~a pkvesaotų JiSsij EftihnoŠe. 

Tokios Vf'rh^vc-" kaJrnlO^i'bo 
I15D «r-i<ia pridėti-8 <S6fttus 
?:ok.^aų n* 25 centus uŽ°"įer-
dur.tima.. ^e; r y ^ ' s u e niinoui 
^Tcfv^-^ ' ' f e v - n a i thįaki-
fe ^ n \ T J G A S ^ 454S W. Š N 
?treel, Chicago, m. !J0629 

Kovo 7 d. Linas Mikulio-
— LF vajos. Detroite vyksta | n i s i r G i n t ė _ I>amušytė dalyvavo 

Penbal t f "r>ran|sų", daokite 

Lietuvių fondo vajas, kuris vis 
labiau įsisiūbuoja. Daugelis lietu
vių, kurie anksčiau "nieko negir
dėjo" apie Lietuvių fondą, dabar 
atsiliepia po kelis kas savaitę ir 
rasosi naritis. Paskutinę savaitę 
po šimtine įmokėjo: Jadvyga 1r 
Janas Durtčlaj, Dalia ir Jaunius 
Gilvydžiai ir Mindaugas Kutkus. 
Pranciška Balandiene * padidTntJ 
įnašą savo motinos Konstanci-

Cicero ateitininkų Šventėje. Taip Jj kitiem* nasiskaitvtL 

BODY W0RK 
C 0 L L I S I 0 M E X P E R T S 

J. STANF^TCirS 
TranmhAlons — Dnijasas — Motoro 
•*» EaroMrijes <Body,< Ir Sparnų d a r b u 

(Peader) PUBB«, PataJsvmaii 
GAS" F"0^ LESS 

2637 W, 47th St tel, 523-I24S 
Chičago, Illinois 60632 

;miiiii!iiTiiii>mti!miiHuiritiHtiinimiH 

BUD'S REAL ESTATE 
PffiKSIT — PMIDŪOSIT -

NU0M0S1T 
IVAIROS DRAUDIMAI 

Maloniai joms paUraam 
BALYS BUDRAITIS 

1369 Arcbtf Avt^ 254-5581 
Letnonte, ISOth A Arehev Av 

iAUK»lUIUU!UtlUJiU!iUJUIIIUIJlUlllIUm 

JTAMŲ APtlLDYMAS 
Taršau M-mis Ir "ifflfdn nnojris | * -

i Aus , Pietai išvalati t^itiin mįr^timm 
b- perdirtm dVI daj' M- i» wmOem 
šildvttmgt. Kreiptis — 

V A L O M E 
KILIMUS IR BAIDUS 
rTaattunje r> vašknojam«» 

HEATTNO co?mvAOro» 
Ir penrtatau senus vtstj rūSiq namo 
apMidrmui p^'ius, alr oetvdlttonitut 

• Ir» nąiu m*«**r ir . u£m*««tF a»uju^ 
Ir candens boilerius. Dlrb'-. greit, s%-
i lstn«ai i«- garantuotai. e , * » ųh 

DOMAS ŽTSACSKAS 
4444 S6. W«*t<?r*fi A*wt»e 

Chicago. Dllnois 6O609 
Tek^. — VI 7-S447 

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

Api rans tas III • Tr• nu I JUIIH 
fvarH rj atMudUd 

833 rTEST 34tb PLACE 
TeL - ERontier ^ f e į 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Elizabeth, N. I. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

mininku ir rad:jo programų ve-
•dėju. įstačiau radijo transliaci
jas j kultūringas vėžes ir joms 
vadovavau dvejus metus. Prog
ramos buvo vedamos lietuvių ir 

Lietuvos nepriklausomybės mi-1 anglų kalbomis. Buvo patenkin-
nėjimas Elizabethe suruoštas va
sario 22 d. Prasidėjo šv. Petro ir 
Pauliaus bažnyčioje pamaldomis. 
Tą dieną klebonijos darželyje 
prie lietuviško stiliaus kryžiaus 
šalia Amerikos vėliavos plevėsa
vo ir lietuviška trispalvė. Po pa
maldų Lietuvių Laisvės salėje vy
ko minėjimas, kurį ruošė Lietu
vių Bendruomenės Elizabetho 
apylinkė. Skautams įnešus vėlia
vas, Balys Miškinis sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, o 
maldą sukalbėjo kun. Juozas Pra-
gulbiekas. Minėjimą atidarė ir vi
sai eigai vadovavo Elizabetho 
apylinkės pirm. Julius Veblaitis. 
Po trumpo įžanginio žodžio, su
sirinkusiems pristatė LB krašto 
valdybos vicepirmininką organi-
aacmiams reikalams Balį Raugą 
iš Delran, New Jersey ir paprašė 
jo prabilti į susirinkusius. 

Svečio kalba buvo neilga, ge
rai išmąstyta ir kone poetiškai 
kondensuota. Jis kvietė visus bū-I^Tj 

I visą Ui netiki ir tam nepri-1 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1976 m. kcvo mėn. 18 d. 
taria čia tik keli menko išsilavi-

ti lietuviai ir amerikiečiai. Ame
rikiečiai, pasiklausę tų programų' 
pradėjo mane kviesti skaityti < 
jiems paskaitas apie Lietuvą Ir 
ypač apie komunizmo žiaurumus. 

Viskas ėjo gerai. Bet, štai, tie, 
kurie anksčiatr negalėjo aukštes
nio lygio programų paruošti, ir, Vasario 16-tos minėjime Ciceroje pokalbio metu iš ka 
tie kurie buvo pakviesti mano n £ s - Cicero miesto sveikatos komisionierius, J. Rugelis 
paruoštas programas skaityti per 
radiją, pradėjo rusenti pavydu. 
Mano pagelbininkai panoro pa
šokti aukščiau perimti į savo 
rankas klubo ir radijo programų 
vedimą. Tačiau Radijo klubo na
riai —rėmėjai nujautė jų netin
kamumą toms pareigoms ir pa
kartotinai susirinkimuose jų ne
rinko. 

Tada jie griebėsi šmeižto ir 
šantažo. Spaudoje ir žodžiu vie
toje apkaltino mane skatinimu 
bendradarbiauti su Lietuvos oku
pantu, kad aš, esą, siūląs vežti 
vaikus į komjaunuolių stovyklas. 

LB lituanistines mokyklos vedėjas ir A. Gečys, LB 
kalų tarybos pirm. 

res: dr. F. Kau-
Melrose Parko 

Visuomeninių rei-
Nuotr. J. Kuprio 

tuviai išeivijoje neturi atsiskirti me jai organizuotai padėti, kaip 
nuo pavergtos lietuvių tautos. Jie pvz. skelbdami pasauliui faktus, 
turi palaikyti su pavergta lietu- iškeltus LKBK, aukojant kunigų 
vių tauta kuo glaudžiausius ry- seminarijų a r besimokančių klie-

' sius, stiprinti ją dvasiniai ir vi- rikų išlaikymui, atsiliepdami į 
šokiomis priemonėmis padėti jai L N F atsišaukimą vienytis kovo-
kovoti prieš okupantą Vliko nu- I je už Lietuvos laisvę ir pan. Visa 
statymis sąlygomis, t.y. san ty- ( t a i galima padaryti tik organi-
kiaujant su lietuvių tauta nepa- įzuotai ir neatsiskiriant nuo lie-
žeisti Lietuvos nepriklausomybės j tuvių tautos, 
principų (nebendradarbiauti su' 

nimo žmonės. Tie žmonės už pa-
i darytas jiems asmenines skriau
das kaltina ne komunistus, bet 

i lietuvių tautą ir jie nenori nieko 
'urėti bendro su ja. Kai tik pami
ni palaikymą ryšių su lietuvių 
tauta, tie žmonės stojasi piestu ir 
vadina tave bendradarbiu su o-
kupantu. 

Šmeižikai jau sugriovė čia gra
žiai veikusį Radijo klubą. Klubas, 
man atsisakius toliau jam vado
vauti ir daugiau norinčių jam 
vadovauti neatsiradus, nuo š.m. 
kovo 1 dienos nus*ojo veikęs. Į 
klubo paskutinį susirinkimą net 
pretendentai į klubo vadovybę 
nedrįso atvykti. Išsigando savo 
darbų pasėkų. 

Nei dabar, nei ateityje į šmeiž
tų smulkmenas natsakinėsiu, 
nes tai būtų negarbingas nusiže
minimas. T. Dambrauskas 

komunistų pastatyta vyriausybe 
ir komunistų partija). 

Mokslo ir pramonės muziejuje 
Chicagoje kovo 21 d. 3:30 vai. 
bus Chicagos kamerinio orkest
ro koncertas. Daugiausia bus 
atilekama Bacho muzika. 

. yra biaurus ir negarbingas ti Lietuvos šaukliais per amen- ^,„i„, • , . v. ,.. J •. i • melas. kiečių radiją, spaudą, o reikalui 
tuviai žodžiu ar per radiją nie- j okupantą. atsiradus taipgi išeiti į gatves ir 

kreiptis į VVashingtoną nurodant į į " " „ į j į j į " bendTadarbiauti 
rusų daromas SKnaudas Lietuvoj. o k u p a n t u a r v e ž t i v a i k u s j k o m . 

unimo stovyKlas. 
Mano nusistatymas yra, kad lie-

Aš taip pat giliai tikiu, kad 
Kategoriškai pareiškiu,' pavergta lietuvių tauta yra gyva, 

kad nei aš, nei kiti padorūs lie- j giliai patriotiška, kovojanti prieš 
ir ji atsilaikys prieš 

Turime siekti ir informuoti sio ; j a u n i m o s t o v y k l a s 
krašto jaunimą ir -profesorius per 
universitetus, nes vien tik žodi
niai padūsavimai savųjų tarpe 
Lietuvai nedaug naudos teduos, 
— kalbėjo Raugas. Jis taipgi iš-' 
reiškė nusivylimą Vatikano po-j 
litika ir bendrai katalikų bažny
čios hierarchijos laikysena perse
kiojamų tikinčiųjų Lietuvoje at
žvilgiu, nes iki šiol jokios 

konkrečios pagalbos iš Romos ne
sulaukta. Prašė visus savo kon
krečiais darbais padėti Lietuvos 
žmonėms ir dirbti tol, kol ten 
išauš—nauja vasario 16-toji. Jo 
kalba buvo atidžiai išklausyta ir 
palydėta gyvais plojimais. 

Po prakalbos Pranas Puronas 
paprašė aukoti Lietuvos reika
lams ir visi esantieji greit su
metė lygiai 1000 dol. 

Meninę dalį pradėjo LB tauti
nių šokių grupė "Liepsna". 
Dviem išėjimais jie pašoko pen

kis šokius. Grupę sudaro dau
giausia studentai ir moksleiviai. 
Ji yra pasirodžiusi daugelyje vie
tų, įskaitant Ruthers valstybinį 
universitetą ir kai kurias kolegi
jas. Šokėjams vadovauja Birutė 
Vaičiūnaitė, o akordeonu palydi 
Rūta Raudytė. Toliau sekė eilė
raščiai, kuriuos padeklamavo jau 
nutė Monika Šernaitė, Rūta Me-
linytė ir Juozas Didžbalis — vi
si Elizabetho šeštadieninės mo
kyklos mokiniai. Pasirodė ir sku
dutininkai su dviem dainelėm. 
Pabaigai parapijos choras vado
vaujamas Vinco Mamaičio, padai
navo penkias harmonizuotas liau 
dies dainas ir jos praskambėjo ga
na korektiškai. 

surusinimą, sukomunistinimą ir 
sunaikinimą. Laikui atėjus, ji su
kils ir vėl atstatys nepriklausomą 
Lietuvą. Tik mes išeivijoje turi-; 

A. t A. JONUI GRIGALIŪNU! mirus, 
sūnui JONUI su žmona DANUTE ir kitiems velio-
nies artimiesiems reiškiame širdingą užuojautą. 

Sofija, Balys ir Ričardas Holiušai 

Mylimai Motinai mirus, 

KĘSTUTI KRIAUČIŪNĄ 
IR JO Š E I M Ą 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Petras, I Iena ir Rita Dapkai 
Brone Pakštiene 

A. t A. DOMICĖLEI KRIAUČIŪNIENEI 
mirus, jos sūnus Algirdą ir Kęstutį su šeima, brolį Julių 
Plaušinaitį, seserį Anastaziją su šeima bei k i tus gimines 
liūs, brolį Antaną Plaušinaitį su šeima bei k i tus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Jonas ir Ona Liorentai 

Po minėjimo apylinkės valdy
bos ponios Elena JuSkienė, Ona 
Lanienė, Ona Strimaitienė ir O-
na Žindžiuvienė už prieinamą 
kainą paruošė pietus ir kas no
rėjo galėjo gardžiai papietauti. 
Elizabetho lietuviai Vasario 16-
-tosios <proga yra jautrūs ir at 
likdami savo tautinę pareigą 
duosniai aukoja Lietuvos reika
lams. 

J.P.V. 

Hot Springs, Ark. 
LIETUVIŠKAS ŽODIS RADIJO 

BANGOMIS N U T I L O 

Prie? porą su puse metų pasi
traukęs pensijon iš Michigano u-
niversiteto, kuriame studijavau ir 
vėliau dėsčiau, atvykau į Hot 
Springs. Šią vietą pasirinkau dėl 
gražios, miškingos, Lietuvą pri
menančios gamtos ir dėl gražiai 
Uiku rūsio lietuvių pensininkų bu 
relio. 

Čia atvykęs tuojau buvau iš
rinktas Hot Springs Lietuvių Ra
dijo klubo "Laisvės Varpai" plr- j 

P A D K A 
A. f A. 

TERESĖ VIERAITYTE 
Mūsų mylima teta mirė 1976 metais vasario 8 dieną ir bu

vo palaidota vasario 10 dieną Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, suteikusiems velionei pasku
tinį patarnavimą ir palydėjimą i amžino poilsio vietą. 

Širdinga padėka Nekalto Prasidėjimo parapijos kunigams: 
prel. D. Mozeriui. kun. J. Plankiui ir kun. F. Kireiliui ui velio
nes lankymą koplyčioje ir už sukalbėtas maldas. Nuoširdus 
ačiū kun. A. Trimakui už aplankymą velionės koplyčioje. Nuo
širdi padėka kun. J. Plankiui atlaikiusiam eedulingas Misiąs 
už velionės s'elą. kan. P. Juknevičiui ir kun. F. Kireiliui ui asis
tavimą Šv. Mišiose, kun. J. Plankiui už palydėjimą į amžino po
ilsio vietą, p-niai M. Kinčius už gražu giedojimą Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo ir užprašė šv. 
Mišias už velioniės sielą, už gėles ir pareikštą užuojautą liūdesio 
valandoje. 

Ypatingai esame dėkingi p-niai E. Čepienei, pas kurią ve
lionė ilgus metus gyveno. Dėkojame karsto nešėjams ir laido

tuvių direktoriui Dovydtd P. Gaktai ož malot»u ir rupestmg-ą 
patarnavimą. 

Nuliūdę: Brolių ir seserų vaikai 

A f A. 
ADELEI ČEPĖNIENEI Lietuvoje mirus, 

sūnui ALGIRDUI ČEPĖNUI ir artimiesiems reiškia
me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Danute ir Vacys Jakovickai 

V: 

A A 

JURGIS PĖTERAITIS 
Diplomuotas istorikas 

Gimė 1905 m. gegužės 16 dieną Gedminų km.. Dovilų valsč., 
Klaipėdos apskr. 

Mirė 1976 m. kovo 16 d.. 2:40 vai. popiet. 
Nepriklausomoje Lietuvoje baigė Vytauto Didžiojo univer

sitetą. Mokytojavo IlI-je Gimnazijoje Kaune. Tremtyje Schvvein-
furto, Hanau ir Muencheno lietuvių gimnazijose, Chicagoje 
buvo Pedagoginio Instituto lektorius. 

Dideliame nuliūdime paliko žmoną Mariją, dukreles Rasu-
te, Danguolę, žentą Viktorą, anūkėlius Pauliuką ir Dianutę. 
Pusseserę Johaną Gudelienę ir dvi sesutes ir brolio žmoną su 
vaikais Vokietijoje, daug draugų ir pažįstamų. 

Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos narys 
ir kuri la:ką jos pirmininku. 

Kūnas bus pašarvotas ketvirtai, 11 vai. ryto Petkaus 
Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Atsisveikinimas bus penktad.. 8 vai. vak. koplyčioje. 
Laidotuvės įvyks šeštad.. kovo 20 d., iš koplyčios 10 vai. 

ryto bus nulydėtas į Lietuvių Tautines kapines. 
Nuoširdžiai kv:ečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mas dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę: Žmona, dukterys, žentas, anūkai ir seserys. 

Laid. direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A. t A. Grasilda Šliūpiene-Karianiene, 
mirusio dr. Jono Šliūpo, garsaus lietuvių veikėjo ir aušrininko, žmo
na mirė 1976 m. kovo mėn. 5 d. Kalifornijoje. 

Liko nuliūdę sūnus Vytautas, marti Vanda ir vaikaitis Kęstutis 
Šliūpai. Sesers taikai: Pranas if Kazimiera Ragauskai, Stasė ir Ri
čardas Estkai, Valė ir Adomas Rumšai ir kiti gimines bei pažįstami. 

Laidotuvių apeigos įvyks 1976 m. kovo mėn. 20 d. 11 vai. ryto, 
Chicagoje, Lietuvių Tautinėse kapinėse, prie a. a. dr. Jono Šliūpo pa
minklo. 

Nuoširdžiai prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti apeigose ir 
kartu pareikšti paskutinį atsisveikinimą mylimai motinai. 

Nuliūdęs sitaras Vytautas su šeima 

A. f A. 
Dr. VACLOVUI PAPROGKUI mirus, 

jo žmoną dr. BIRUTĘ su dukra KRISTINA ir sūnum 
VYTAUTU, seseris dr. K. ŠMAITIENC, MATEKŪ-
NIENĘ ir brolį PETRJJ su visų jų šeimomis nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdime 

Danutė ir Stasys Baliai 
Anicetas Batyt 

Bwks 

A. t A. ANELEI MULIOUENEI mirus, 
vyrui IGNUI, dukrai DANUTEI, sūnums VITUI. 
GIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią užuojautą. 

3T_ 

Adele Vaitkevičiene, Mikas žali 
iuezas ir Pranas žiurinskai 

iuskas 

Toronto, Caoada 

Mūsų vaidybos direktoriui 

A. t A. Dr. VACLOVUI PAPROCKUI mirus, 
jo žmenai BIRUTEI, dukteriai KRISTINAI ir sūnui 
VYTAUTUI reiškiame giliausią užuojautą. 

Amerikos ir Pasaulio Lietuviu 
Gydytoju Draugija 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

T Ė V A S I R S Ū N U S 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Tel. GRoveJiilI 6-2345-6 
1410 So. 50th A ve., Cicero T0wnhall 3-2108-9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Laidotuvių Direktoriai 

; \ it i ; >! &MNS i . i ] 
S&45 SO. V-JESTEg^ AV&, 

TRYS MODERNttKOft 
AJJfrCONDmONED KOPLTCttt 

BEjrabBe ?-eSO0 

I K S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

4330 - 34 Souih California Avenue 
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605 - 07 South Hermiiage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741 - 2 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
TOMAS ir LAURYNAS LABANAUSKAS 

S307 SO. LTTUANICA AVE. 

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrgia*» 7-«872 
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213 
11029 Soatlmest Hi&lmay, Palos HID*. IIL Tel. 974-4410 



URAUGAŠ, ketvirtadienia, i$76 m. kwo mėn. 18 d. 

-

• X Apie krikščionie suartėji
mą pasauly ir lietuvių tarpe 
kalbės ekumeninio ratelio nariai 
Lietuvių Radijo forume kovo 21 
d. 2 vai. p. p. Pašnekesy daly
vaus kun. Vyt. Bagdonavičius, 
kun. P. Dilys, E. Dilytė — Ho-
lenderienė, E. Gerulis, kun. A. 
Grauslys, I. Kairytė ir I. Lais-
vėnaitė. Pašnekesį praves kun. 
dr. K Trimakas. 

X Juozas Rūbas, Lietuvos 
kūrėjas savanoris, kovo 14 d., 
pas dukrelę Vaidilutę ir Sigitą 
Vingelius, 1445 So. Cicero, 111., 

.X Laimos Rastenytės — La
pinskienės lėlių teatro spektak
lis įvyks šį šeštadienį 11 vai. 
ryte Candelight Dinner Play-
house,, 5620 S. Harlem Sum-
mit. 

X V. Natkevičius, Vasario 
16 gimnazijos direktorius Vokie i atšventė savo 80-tą gimtadienį 
tijoje, stengdamasis pakelti mo- Į Vaišėse dalyvavo sūnėnas Vy-
kinių skaičių, šiuo metu lankosi, tautas ir Ramutis su šeimomis 
Kanadoje ir Amerikoje. Kovo j ir artimi giminės Marija ir 
21 d., sekmadienį, 12 vaL Chica-: Bronius 2ėkai iš Kanados Juo-
goje Jaunimo centre 203 kam- j zas ir Marija Rūbai tebėra jud-
baryje jis padarys gimnazijos rūs ir, turėdami gerą būrį 
rėmėjams, tėvams ir jaunimui vaikučių, rūpinasi jų išauklėji-
svarbų pranešimą. Kviečiami Įmu gerais" lietuviais, 
visi susirinkime dalyvauti, apie 
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gimnazijos padėtį išgirsti iš tik
rų šaltinių ir bendromis jėgomis 
aptarti bėgamuosius reikalus. 

X Marija ir Bronius Žekai iš 
Toronto, Kanados, buvo atvy
kę į savo dėdės Juozo Rūbo 30-
ties metų amžiaus sukaktį. 
Kun. St. Santaro lydimi, sve
čiai lankėsi "Draugo" redakcijo
je ir administracijoje susipažin
ti su lietuviškos spaudos dar
bais. Be to, jie paliko ir auką 
lietuviškai spaudai. Labai ačiū. 

x Moterų sąjungos narės 
kviečiamos dalyvauti šv Mišiose i ̂ J 0 8 Chicagos židinys balan-
šv. Antano parapijos bažnyčio-1džio * d. 1:30 vai. popiet Jau-
je, Cicero, UI., kovo 21 d., n i m o c e n t r e - V i s u o m e n ė k ™ -
sekmadienį, 7:30 vai. ryto. Po ^ ^ dalyvauk 
mišių bus pusryčiai, o 2 vaL po! x Jurgis Pėteraitis, dipl. iš

mirė ko-

. . ' Solo dainuoja tr. Grigaliūnaitė, prie pianino Rytas Babickas, toliau ma-
X Marąuette Farko Uetuvių t y t i o k t e t o n a r i a i R o m a s Bublys ir Mečys Aukštuolis. Jie atlieka prog-

namų savininkų dr-jos narių ramą "Tėviškės žiburių" koncerte Toronte. Oktetas koncertuos "Drau-
susirinkimas įvyks penktadienį, go" romano premijos įteikimo iškilmėse kovo 28 <L, Jaunimo centre, 
kovo 19 d., 7:30 vai. vakare, pa- j Chicagoje. 
rapijos salėje. Tikimasi turėti 
svečią — kalbėtoją dr. J. Ado
mavičių. Yra ir skubiai spręs
tinų problemų ryšy su "NO-
CHA" veikla. Visi turėtų būti
nai dalyvauti. 

x Vysk. V. Borisevičiaus mo
nografija jau išspausdinta ir 
gauta Cbicagoje. Tos knygos 
sutiktuves ruošia LKM akaie-

p., šaukiamas Moterų sąjun
gos apskrities susirinkimas. 

X Nauji Lietuviškos knygos 
klubo nariai: kun. Kęstutis Tri
makas, Albertas Stakėnas iš 
Chicagos ir Petras Pajaujis iš 
Michigano. 

x Gabrielė ir dr. Benediktas 

torikas ir pedagogas, 
vo 16 d. Chicagoje. 

X Aktoriaus Leono Barausko 
mirties vienerių metų sukakti 
minint, šį sekmadienį (kovo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MOTERŲ SĄJUNGOS 

21 KUOPA 

Vasario 22 d. po 11 vai. pa
maldų Šv. Kryžiaus par. svetai
nėje įvyko metinis Moterų sąjun
gos 21-sios kuopos susirinkimas. 
Jam vadovavo ilgus metus būvu- j 
si parapijos veikėja J. Kuzmickie-
nė, kuri yra daugiau kaip 40 me
tų 21 kuopos pirmininkė ir ne
pamainoma vadovė. Narės ja 
džiaugiasi ir su ja nuoširdžiai 
bendradarbiauja. 

Kuopos sekretorė S. Bartkaitė 
perskaitė kuopos susirinkimo pro-

21) 12 vai. lietuvių jėzuitų kop-: 
lyčioje už mirusį šv. Mišias at- j x šios savaitės kultūrinėje 
našaus kun. J. Vaišnys, SJ.,; vakaronėje, susirgus muzikan-

Ročkai, mūsų Operos mecena-ijose giedos solistas Jonas Vaz-jtams, vietoj lietuviškų melodijų 
tai, lietuvių kūrybą, kuri šiuo j nelis. Po pamaldų bus nuvykta | vakaro bus rodomos trys doku 

tokolą ir davė įvadus praneši
mus iš buvusio metinio parengi
mo, kuris taip pat vyko pirm. 
J. Kuzmickienės namuose. Sekre
torė padėkojo už parengimą, na
rėms ir viešnioms už dalyvavi
mą, centro valdybos narėms ir vi
soms prisidėjusioms prie žaidimo 
popietės, kuri davė gražaus pel
no kuopos reikalams. 

Kuopa kasmet užprašo šv. Mi
šias už mirusia^ motinas, pa
minėdama Motinos dieną gegu
žės mėnesį, ir už mirusias na
res spalio mėnesį. Cia ir buvo pri
siminta, kad 21 kuopa neteko 
net keturių ilgamečių narių, ku
rios sumaniai reiškėsi kuopos 

J. Ac VALSTYBĖSE 
— Dr. Birutė 

vasario 16, slidinėdama savo 
ūkyje Catskill kalnuose, Thomp 
sonville, N. Y., atsitrenkė į me
dį ir dviejose vietose sulaužė 
stuburkaulį. Nuo sutrenkimo 
kurį laiką buvo be sąmonės. Gy 
dymas užsitęs 2 — 3 mėnesius. 

— Lietuvių Kataliku gydyto
ju Korp! Gaja balandžio 4 d. 2 
vai p. p. Kultūros Židinio. Bro-
oklyn, N. Y., posėdžių salėje 
demonstruos naudingus ir aktu
alius filmus: Žmogaus kraujo 
apytaka; aš esu žmogaus šir
dis; Širdies operacijos. Gajos 
valdyba kviečia dalyvauti ne tik 
narius, bet ir svečius, nes bus 
Įdomi programa visiems. 

— Elenos Juciutės knygos proga prisimenama ilgametis jo 
, "Pėdos mirties zonoje" trečio ji redaktorius a. a. Jonas Karde-

. ji įlaida jau atspausdinta pranciš-1 lis, miręs prieš septynerius me-
konų spaustuvėj. Knyga išėjo 
su nepaprastu pasisekimu. Maž
daug per vienerius metus at
spausdintos trys laidos. Tai 
viena iš labiausiai skaitomų 
knygų. Išleido New Yorko Si
mono Kudirkos šaulių kuopa. 

tus. Pagrindinės savaitraščio 
minėjimo iškilmės buvo suruoš
tos kovo 13 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Meninę pro
gramos dalį atliko solistai Gi
na Čapkauskienė ir Vaclovas 
Verikaitis. Šiuo metu laikraštį 

— JAV LB tarybos sesijoje, I redaguoja ir adininistruoja Pra-
kuri bus balandžio 3 — 4 dieno-' n a s Paukštaitis. 
mis Sheraton — Philadelphia 
viešbuty, Philadelphijoje, pra-
nešimas padarys švietimo tary
bos pirm. St. Rudys, Jaunimo 
sąjungos pirm. Daiva Vaitkevi
čiūtė, Kultūros tarybos pirm. 
A. Kairys, Visuomeninių rei
kalų tarybos pirm. A. Gečys, 
Garbės teismo pirm. Ekim. Kor-
zonas ir Kontrolės komisijos 
pirm. Valentinas Melinis. 

— LB Santa Monicos — Va
karų L A- apylinkės metinis 
susirinkimas įvyksta kovo 26 
d. 7:30 v. v. Bay Womn's Club 
patalpose (H aukšte) 1210 — 
4th Street, Santa Monicoje. 
Senoji valdyba padarys apy-
skaitinius pranešimus ir pagal 

tvarką 

Mozoliausko. Grįžus iš kapinių, 
Jaunimo centro kavinėje bus 
pravestas trumpas velionio pri
siminimas. Leono Barausko bi-

atveju yra mūsų trijų kompo- į j šv. Kazimiero lietuvių kapines, 
adtorių — Kačinsko. Gaidelio ir j kur bus pašventintas antkapinis 
Marijošiaus operos, jų pastaty-1 paminklas, sukurtas skulpt. R. 
mą geg. mėn. parėmė su 100 
dol. auka. Ačiū. (pr.) 

x Michaol J. Linderman, 
Illinois Bicentennial Commissionj 
Executive Director maloniai i 
priėmė kvietimą įeiti į V Liet.' 
tautinių šokių šventės garbės 
komitetą. Šokių šventei, kuria 
minimas Amerikos Bicentennial, 
jis pažadėjo visokeriopą para
mą, (pr.) 

x Pirmą kartą Chicagoje. 
Kovo 21 d., 2:30 v. p. p. Jauni
mo centre programą atliks so
listai Rimas Strimaitis ir Vac
lovas Verikaitis. Akompanuos 
Jonas Govėdas. Programoje 
duetai ir solo dainos. Rengia ir 
visus kviečia Margutis. (pr.) 

mentinės filmos: Brazaitis, Sa
lys, Dirmantas. Vakaronės pra
džia 7 vai. 30 min. vak. Jaunimo 
centro kavinėje šį penktadienį 
(kovo 19 d.). 

x Gera mityba — stiprios 
.. sveikatos pagrindas — 447 Al-

tiuliai, pažįstami ir gerbėjai ^ ^ ^ ^ ą y ^ 
kviečiami visur dalyvauti. (Pr.) 

bus sudaromi apylinkės organai 
naujai veiklos kadencijai. 

LIET. MOTERTJ FED. 
CHICAGOS KLUBO 

SUSIRINKIMAS 
Kovo 7 d. įvyko LMF Chica-

gos klubo susirinkimas. Susirin
kimą atidarė klubo pirm. M. 
Marcinkienė, pirmininkavo E. 
Diminskienė, sekretoriavo P. Ma 
silionienė. Pirmininkė p a i a k r m a ^ Stat t fTivr ts t f f te 
vo gausiai susirinkusias nares 
apie šį pavasarį numatytus ir 
vykdomus darbus — ruošiamas 
su Taut. namų valdyba dvi kul
tūrines popietes, gen. kons. J. 
Daužvardienei premijos įteikimo 
pobūvį, tradicinį Velykų stalo po
būvį ir abiturientų pristatymo 
balių, kuris įvyks gegužės 8 d. 
Šiam parengimui talkininkauti 
sudarytas motinų komitetas: R. 
Andrijauskienė — pirmininkė, D. 
Bilaišienė, V. Stankienė, I. Še-
relienė ir A. Likanderienė - na
rės. Po pirmininkės pranešimo 
O. Rozniekienė skaitė kruopščiai 
paruoštą paskaitą apie Sofiją 
Čiurlionienę. Paskaitą narės su di-

veikloje. 1975 m. mirė a.a. KJdeliu dėmesiu išklausė. Malonu 
Kamarauskienė ir a.a. B. Čibine- ! buvo matyti svečių tarpe 
nė, o šiais 1976 metais visiškai ir Čiurlioniu gimines, 
neseniai iš gyvųjį išsiskyrė a.a.' S ; Semėnienė pranešė apie Lie-

• tuvos fondo paskirtą premiją nu-
visuomeni-
uzei Dauž-

y. rcuumeiie i r « . ^asarie: e, t u v Q S f o n d o pa s k i r t ą p r e : 
kun buvo ilgametė kuopos iždi- s i p e i n i u s i a i l i e t u v e j vi, 
ninkė ir simpatinga sąjungiete. n i n k e i g e n < k o n s u I e } J u z 
Buvo nutarta užprašyti šv. Mi- „.„^j;rt„„: ,-. nn:n sstsu^i 

dienį, 9 vai. r. Sophie Barčus 
x Metinis narių susirinkimas, radijo šeimos valandoj. 

1976 m kovo 20 d. (šeštadienį), x Advokatas Jonas Gibaitis, 
4:30 vai. p. p. nuosavoje salėje,; turėjęs savo raštinę 4369 S. 
6422 S. Kedzie Ave.. Chicagoje.' Archer Ave. šiomis dienomis 
BĮ., šaukiamas Lietuvių Tauti-' persikėlė į 6247 S. Kedzie Ave. 
nių Namų narių metinis susi- Tel. 776 — 3599. 
rinkimas. Susirinkime sprendi-1 x LB Brocktono apylinkės 
mo teisę turi tik LTN nariai, valdybos pirmininkas Eligijus 
įmokėję nemažiau $100.00. Ta-i Sužiedėlis mums atsiuntė malo-
čiau susirinkime dalyvauti ir;nų laišką, kuriame rašo, kad 
savo pasiūlymus reikšti, kvie- • apylinkės darbuotojai aukštai 
čiami visi Chicagos lietuviai — vertina "Draugą" ir jo teikiamą 

; ės. Susirinkimui pasibaigus, 7 • informaciją. Šia proga atsiuntė 
į vai. vak. visi susirinkimo daly- j 15 dolerių auką, kurią apylin-

X Lietuviu Opera Chicagoje, j viai ir jų artimieji kviečiami i kė paskyrė dienraščiui. Kartu 

prasy 
šias už kiekvieną čia minėtą mi
rusią savo narę. Buvo apgailes
tauta, kad vyresnio amžiaus na
rės retėja, o jaunesniųjų ar čia 
gimusių narių >unku pakankamai 
patraukti i Moterų sąjungos 
veiklą. Bet stengiamasi su jomis 
palaikyti ryšius ir tradicijas, kad 

KANADOJE 
'Nepriklausomos Lietu-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
— Mirė gydytojas chirurgas 

a. a. Kazys Katilius, iš Kati
liškių km. Marijampolės apskri
ties, profesoriavęs Vilniuje. Jo 
žmona, dantų gydytoja, mirė 
prieš trejus metus nuo smegenų 
vėžio. Liko sūnus gabus muzi
kas, dėstąs konservatorijoje 
(smuikininkas). Gydyt. K. Ka
tilius buvo gimęs 1904 m., 1932 
m. baigė VDU mediciną, 1956 
m. įsigijo medicinos mokslų 
kandidato laipsnį; nuo 1944 m. 
Vilniaus un-to chirurgijos ka
tedros vedėjas, nuo 1959 m. 
docentas. Drauge 1940 — 51 m. 
buvo Vilniaus klinikinės ligoni
nės vyr. gydytojas. 

— Atstato bažnyčią, bet pa
vers muziejumi. Karaliaučiaus 
(Kaliningardo) srityje, Tolmin
kiemyje (dabar Čistije Prudy), 
kur Kristijonas Donelaitis kle
bonavo ir rašė "Metus", atsta- ' 

vos" savaitraštis, leidžiamas tomą jo bažnyčia, kuri bus pa-
Montrealyje, švenčia savo 35 , versta memorialiniu muziejumi, 
metų gyvavimo sukaktį. Šia [iškasti K Donelaičio griaučiai. 

CHICAGOS ŽINIOS 
BALSAVIMAI TVARKINGI 

Chicagoje antradienį balsavi
mai praėjo tvarkingai. Buvo 
keletas mažų išsišokimų, areštų, 
bet didesnių susidūrimų ar ap
gaulių nebuvo 
staigmena buvo pirmame kon
gresiniame distrikte, kur prieš 
demokratų partijos remiamą E. 
A France, vadinamų pavyz
dingųjų miesto dalių direktorių. 

vardienei ir apie iškilmingą ore- . ,. . . _, , , . . . . . , . , T 
. .,. K 7_ j & ,^ . laimėjo Ralph H. Metccalfe, kas 

ir jos įsijungtų 
veiklą. 

sąjungiecių 

mijos įteikimo pobūvį, kuns 
įvyks balandžio 4 d. Tautiniuo
se Namuose. Pobūviui ruošti su
daryta komisija: St. Semėnienė- -
- pirmininkė, M. Kriauchūnienė, 
A. Lipskienė, I. Motekaitienė ir 
P. Vaitaitienė - narės. Į pobūvį 

Į bus kviečiami visų lietuvių orga
nizacijų atstovai ir klubo narės. 

minėdama savo dvidešimtmetį į vakarienei. Vakarienė $5.00 as-
ir kartu JAV Bicentennial, kvie- meniui. Prašoma iš anksto re-
čia visus bet kada Operoje dai- gistruotis tel. 778 — 7707 (Bro-
navusius solistus ir choristus,; n m s Kasakaitis) arba 523 — 
visus joje dirbusius įvairiose 0227) (Juozas Andrašiūnas) 
pareigose ir visą Uetuvių pla 
čiają visuomenę iš visų JAV 
miestų ir Kanados ruoštis at
vykti j Chicagą ir dalyvauti 
trijų lietuviškų operų pastaty
mo spektakliuose. 

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba 

(pr.) 

X Visais kelionių reikalais 
kreipkitės į Daną Anužienę, 

851 - 2555 
K Snsko "Juodas laivas"" Gai- j ? 1 s h T»™l Agency, Inc. 

"Gintaro Šaly" ir Marijo- i Farmington 1 lichigan 

pridėjo ir vieną užsakymą. Už 
viską nuoširdžiai dėkojame. 

x Robertas B. Kėkštas, Chi-
cago, TU., mus pasveikino su 
7 dolerių auka. Dėkui. 

MIRĖ A. A. JURGIS 
PETERJUTIS 

Buvo perskaitytas laiškas, ku
riuo kviečiama kuopa dalyvauti 
Marijonų bendradarbių seime, 
vykstančiame balandžio 4 d. Ma
rijonų koplyčioje ir svetainėje. 
Buvo išrinktos delegatės: S. Bart
kaitė, O. Vaznienė, J. Kuzmic-
kienė. V. Pat^jūnas, O. Marti
šius ir A. Snarskienė. Taip pat 
paskirta auka seimui. 

Sąjungietės nutarė rengti sma
gų pobūvj r» s iūč io mėnesį pas 
mūsų uolius geradarius ir veikė
jus Kuzmickius, 6728 So. Arte-
sian Ave. Komisija pateiks plates
nių žinių spaudoje. 

rodo gerą negrų susiorganizavi-
mą. Nominacijose į kongresą 
16 respublikonų ir 17 demokra
tų neturėjo varžovų ir jų no-
minavimas buvo garantuotas. 
Demokratų kandidatu į Cook 
apskr. prokurorą laimėjo Daley 

ateidavo per 8 ar 9 dienas. Kai 
kurie laiškai nueina į cenzūros 
krepšį ir, žinoma, niekad ne
pasiekia adresato. Tai rusų 
komunistinės sistemos paštas. 

Šiokia tokia \Iš Šveicarijos a r Vakarų Vokie
tijos oro paštu laiškai ateina 
per 3 ar 4 dienas. 

PO URAGANO 
Jau beveik baigtas valymas 

po uragano Chicagos priemies
čiuose. Tačiau pirmadienį dar bu 
vo uždaryta Niles pradžios 
mokykla, kurios stogą ir langus 
audra sužalojo. 
GAISRAS UNTVTRSITETE 

Levvis universiteto teisių mo
kyklos rūmų koplyčioje gaisras, 
prasidėjęs iš klausyklos, pasta
tui padarė apie 100,000 dol. 

i nuostolių. Universiteetas yra 

5Tra statomos šios operos: 1 ^ e 

uPriesaikaw. 
Spektakliai įvyksta geg. 8, 9, 

15 ir 16 dienomis. Bilietus jau 
dabar galima užsisakyti paštu. 

A. a. Jurgis Pėteraitis, dipl. is
torikas, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė kovo 16 d. 2:45 vai. po pie
tų. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
baigė Vytauto Didžiojo universi
tetą, mokytojavo Kauno III gim
nazijoje. Chicagoje buvo Peda-

x Kelione* į Vilnių ir sept; goginio lit. instituto lektorius 

remiamas Edv. J. Egan prieš 
Premijos įteikimo iškilmėms ruoš partijos paramos neturėjusį dė
ti narių buvo pritarta ir balsuo-! mokra*:ą D. Page Mooree. Bal-
tojų daugumos priimta. savimuos iš 1.556.700 jregist- i prie Roosevelt Rd. ir Illinois 53 

Klubo parengimų vadovė D. niotųųjų balsuotojų dalyvavo j kelio sankryžos, Glen Ellyn. 
Kurauskienė pranešė apie ruo- mažiau kaip pusė. Renkant 
šiamą tradicinį Velykų pobūvį, j delegatus į demokratų konven-
kuris įvyks per Atvelykį balan- ciją daugiau laimėjo einą su me
džio 25 d. Tautin. namuose, ru Daley. Į Dlinois senatą res-
Nariams pasiūlius ir sasirinkimui! publikonų kandidatu tapo Char-
pritarus, Velykų stalo pobūviui les P. Janulis, demokratų — 
vadovauti pakviesta M. Macevi 
čienė, kuri, susitarus su D Ku 
rauskiene, sudarys komitetą. 

I klubą įstojo naujos narės B. 

Frank D. Savickas. 
VĖLUOJA LAIŠKAI 

Sovietų Rusija griežčiau cen-

Narė Sąjungiete | tos kava ir kepiniais. 

Greitas patarnavimas. Lėktu
vų bilietai išrašomi tuoj pat. 

(sk.) 

Tiriama ar nebuvo padegimo. 
KAVA IR ŠIRDIS 

Chicagos Kovai su širdies li
gomis draugijos pirmininkas 
dr. J. Schoenberger paskelbė 
naujų tyrimų duomenis, kurie 
rodo, kad kavos gėrėjai mažai 
terizikuoja padidinti širdies ata
kos pavojų. 
PAVOJUS VYRESNIESIEMS 

Kovai su plaučių ligomis 
draugija skelbia, kad šiemet 

Pernai tokie laiškai! n u o ^ P ° ^ ^ d v i ^ b a i dau
giau žmonių, negu paprastai. 
Pataria saugotis vyresniems 
kaip 65 m. amžiaus — pakan-

i karnai pailsėti, vengti vietų, 
kur susirenka daug žmonių, 
kambarius laikyti pakankamai 
drėgnus, saugotis aerosolio ga-
rų.cigarečių dūmų ir kitų plau
čius erzinančių dalykų. 

Briedienė, dr. B. Biskienė, V. Ma- z G r u o 3 a I a i s k u s ' t o d ė l J i e l a b a i 

žeikienė ir V. Lapienė. Susirinki-, vėluoja. Oro paštu pasiųstas iš 
mas praėjo darbinga ir darnia'. okupuotos Lietuvos laiškas va-
nuotaika, narės buvo pavaišin- sario 25 d. pasiekia Detroitą 

Jie bus išsiųsti pagal užsakymo; n i o s ^enos Austrijoje bei Vokie- Dideliame nuliūdime paliko 
gavimo eilę. Jų kainos — par
teryje: $12.50, $10.00, $8.00. 
$6.00 ir balkone: $11.00, $7.50 
ir $5.00 Užsakant paštu, pra
šome pažymėti spektaklio datą 
ir čekį siųsti ėiuo pavadinimu ir 
adresu: 
Lithuaman Opera 
6905 S. Artesian Ave, 
Chicago, Dlinois tf0629 

tijoje. Galaxy Tours — Chica- i žmoną Mariją, dukreles Rasutę, 
goję kreiptis į Marių Kieią. tel.! Danguolę, žentą Viktorą, anūkė-
434 - 9655 arba Cornelių Jazbuti liūs Pauliuką ir Dianute. pusse-
tel. 254 - 3047. (sk.) seres Johaną, dvi sesutes, bro-
— — — ^ ^ — — ^ — — liene Vokietijoje, daug kitų gimi-

x Lietuvaitė* studentės no- nįų įr pažįstamų, 
rinčios per vasaros atostogas B u s pašarvotas Petkaus Mar-
dirbti lietuvių senelių naumuose t t e p ^ ^ H o m e < 2533 W. 
S ^ S S J ' S ^ ^ ' " " r f Tirt S t Atsisveikinimas įvyks 
£ 5 £ Thurter Rd., Putnam, Ct. ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a d i e n į j Valenliaas L.rentas. Algirdas 
— — — — SL\ lpr.)i 

H ' l i r : I I H I I U M I I : I H • i i i M i i i n i i K . m i l 

"Pirmya" choro kovo 13-14 dinomis pastatytoje operetėje "Grafas Liuksemburgas" solistai. Iš kairės: 
Brazis, Juozas Vieraitia, Julius Panką ir Antanaa Kovera. 

N\icy. į. lamuiaičio 

"MŪSŲ ŠOKIAI". 
Išleido Lietuvių Tautinių lokių 
Institutas (antroji laida) 197~> 
metais Chicagoje. 

Gaunama D R A U G E , 4545 
West 63rd Street, Cnicago, Il
linois 60629. Kaina $4.00. Užsa
kant pridėti 21 centą už per
siuntimą. Dlinois gyventojai mo
ka 5 % mokesčių. 
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